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Förord 
 
Denna utgåva innehåller domboksprotokoll 1691–1700 från Ovikens tingslag i Jämtland. 
Protokollen har med stor noggrannhet transkriberats och redigerats av Andreas Tegen. Georg 
Hansson har 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 över tio års tid och arbetet med att transkribera 
och publicera fler domböcker från tidsperioden fortskrider. En lista över samtliga utgåvor i 
serien finns i slutet av denna volym. 
 

Östersund den 14 oktober 2022 
 
 

Sara Grut 
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 

Jämtlands läns fornskriftsällskap 
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Inledning 
 
Ovikens tingslag var ett av de största i Jämtland och omfattade på 1690-talet de tre socknarna 
Oviken, Myssjö och Hackås. På 1690-talet hade Ovikens socken 40 byar med 100 hemman 
(jordeboksenheter), Myssjö socken hade 16 byar med 57 hemman och Hackås socken 18 byar 
med 44 hemman (Historiskt byregister, ÖLA). Totalt i tingslaget brukades enligt Jordeboken 
571 tunnland, varav 90 procent var skattejord och 10 procent kronojord. 
 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. Några glimtar ur 
materialet följer här. 
 Sergeant Erik Järling får en obehaglig upplevelse när han kommer hem från ett bröllop i 
granngården och upptäcker att någon har slängt in en död get i hans bostad. Dagen därpå, när 
hans hustru går in i visthuset, har någon kastat hushållets mjöl och kött runt om väggarna. Det 
gick ett rykte om att Eriks hustru skulle ha stulit bröd på bröllopet och oredan i visthuset 
verkar ha varit en hämndaktion utförd av några andra bröllopsgäster. Sex män döms till 
lindriga böter för inbrottet men vem som kastade in geten lyckas rätten inte fastställa (ht 1695 
§ 36, vt 1696 § 15 och ht 1696 § 21). 
 Ett extraordinarie ting (15 juli 1695) behandlar ett tragiskt vådaskott. I väntan på 
middagsmaten testar förridaren Jonas Friman sitt gevär ute på gården. Avtryckaren går av för 
tidigt och Frimans nioårige son, som just råkar gå förbi med en vedkälke, träffas i huvudet 
och avlider direkt. Rätten konstaterar att det är en olyckshändelse och fadern frias. 
 Ett annat extraordinarie ting (23 okt. 1697) ägnas åt en mordanklagelse. Den gamle 
mannen Per Perssons hustru hittas död i en brant backe intill sitt hus i den avlägsna byn 
Fillingen. Persson anklagar sin måg för mord men möts av kraftfulla protester från mågen 
som nekar till sin inblandning. En undersökning verkställs med resultatet att det hela sannolikt 
varit en olycka: Perssons hustru har halkat och fallit så olyckligt att hon fått en vass enerot in i 
ena tinningen. Mågen frikänns helt från mordanklagelsen. 
 Tingslagets länsman anger dragonen (soldaten) Nils Orm för att ha sparkat honom så hårt 
på benet att han fått ett blåmärke. Orm ska ha utdelat sparken då länsman ledde honom att 
löpa gatulopp som del av ett tidigare utdömt straff. Enligt Orms utsago var sparken inte 
avsedd för länsman: han sparkade i själva verket efter sin hatt som han just hade tappat på 
marken. Rätten kan inte utesluta att Orm talar sanning och friar honom. Det framkommer i 
förhöret att Orm var kraftigt berusad och det blir istället länsman som får en tillrättavisning. 
Han blir ”förehållit wara illa giort, och emoot Kongl. Maij:tz nådigste förordningar, att tillåta 
fångar wijd executioner [verkställande av straff] sig med drycker öfwerlasta”. En slokörad 
länsman beklagar att han inte visste att detta var förbjudet (ht 1697 § 61). 
 Köp av tobak var strängt reglerat vid denna tid och köpte man dessa varor från utlandet 
(bl. a. Norge) måste man betala tull. Jämtarna reste titt som tätt till Norge på marknader och 
det var säkert vanligt att vissa, till myndigheternas förtrytelse, smugglade med sig lite tobak 
tillbaka. Sven Olsson i Gärde blir angiven för att ha ”olofligt tobbak” och åläggs att bevisa att 
det är lagligen köpt i Sverige, vilket åsamkar Sven en del besvär. På nästa ting återkommer 
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han med en attest från en handelsman i Hedemora som visar att Sven köpt tobak av honom. 
Domstolen nöjer sig inte med detta utan anser att Sven måste ha en mer officiell garanti. Till 
sist lyckas han få en attest där handelsmannen Berström inför magistraten i Falun tillstår att 
Sven köpt den tobak som varit föremålet för anklagelsen. 
 Bland protokollen finns också åtskilliga detaljerade husesyner på boställen för militären, 
både meniga och befäl, där man går igenom varenda stuga och bod på gården, åkrar och 
ängar, gärdsgårdar och annat och summerar hur mycket som fattas för att gården ska vara 
fullbyggd. Åbon åläggs därefter att ordna med allt, eller betala. Här får man en bra uppfatt-
ning om hur en gård på 1690-talet såg ut. 
 Några mål handlar om att släktingar till soldater som dog i det pommerska kriget på 
1670-talet vill få ut de löner som de anser soldaterna hade innestående. De ger fullmakt till 
personer som åker till Stockholm för att kräva ut pengar, men det lyckas aldrig. 
 
De äldsta bevarade domboksprotokollen (1621–1648) för Ovikens tingslag finns utgivna i 
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1–4 (Skrifter utgivna av Jämtlands läns forn-
skriftsällskap 3–5 och 12). Föreliggande utgåva omfattar 25 protokoll. 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. För flera år är 
emellertid protokollen i detta arkiv skadade och därför har i stället 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 augusti 2022 
Andreas Tegen 
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Domboksprotokoll 1691–1700 
 
 

Ting den 2–4 mars 1691 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 71r – 84r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 60v–71r, RA. 
 
Anno 1691 den 2, 3 och 4 martij med allmogen aff Owijkens tingl., nerwarande 
 nämbden. 
 Jon Oloffson i Swännsåsen  Olof Simonson i Backen 
 Peer Jonson i Wästnår  Bengt Anderson i Båhlåsen 
 Swän Pederson i Häggen  Daniel Månson i Hwinälfwen 
 Jöns Jönson i Miähla  Anders Nillson i Giärde 
 Anders Jonson i Backen  Jacob Anderson i Wåhle 
 Måns Erson i Swensåsen  Jöns Henrichson i Hallom 
 
1. Kongl. Maij:tts förr specificerade placater oplästes. 
 
2. Dragon Erick Larson Friman, barnfödd i Wässmanlandh och Strömsholms lähn i Kåhl-
bächs sochn i Frösswijks by, ogifft persohn, skuldgafs hafwa besåfwit Segrid Carlsdotter ifrå 
Hallom, af ächta säng född, och afladt barn tillsammans, som föddes twå dagar för sidstledne 
juhl och än i lijfwet är, hwilcka tillstå lägersmålet, och begärer henne ächta, men kånan nekar 
sigh honom willia ächta; altså dömmes han effter 3:de capitlet Gifftmålabalken LandsLagen 
at böta 40 mark och hon effter praxin saker till sina 20 marck till treskiptes. [fol. 71v]  
 
3. Dragon Johan Anderson Bergh, infödd, tilltaltes för det han belägrat Brita Andersdotter 
ifrå Lansom, af ächta säng född, hwilcka gerningen tillstå, och barnet föddes näst för juhl 
1690 och i lifwet är, ty blifwer han effter 3 cap. Gifftomåhlabalcken L.L. saker för mökränck-
ningh till sina 40 mark, och hon effter praxin till 20 mark till treskifftes. 
 
4. Olof Oloffson Busk i Funnesdahlen uti Herredahlen lagstembder för en falsk r.d:r med 
Willmans stempell, som han förledne höst till Swän Oloffson i Giärde för en specie r.d:r ut-
gifwit, och Bengdt Anderson i Båhlåsen för honom caverat, som nu i hans frånwaru opwijser 
een attest af Erich Pederson Blix uti Röros, daterat den 25 januarij sidstleden, af innehåldh at 
Oloff Busk af sigh samma Willmans r.d:r fått, och håller honom derföre frij och oskyldigh: 
berättandes at myntemästaren är fasttagen i Bergen och derföre dömbder. Jembwäll och attest, 
daterat den 16 januarij 1691 af Peder Swenson, Oloff Olson och Swän Jonson i Wembdahlen, 
at twenne sådanne falska Willmans r.d:r förledne höst i Wembdahlen af Erich Pederson Blix 
fångne, och utgifne i chronones uthlagor och tilbaka lefwererade, hwarom judex haar kunskap 
och weeth deth sant wara; altså stadnar deth därmedh denne gången, och i synnerheet till des 
uthslagh i Wembdalen blifwer om dee falska r.d:r som Erich Blix där utgifwit. 
 
5. Leutnant Vallentin Wirck hafwer stembdt Johan Oloffson i Bothåsen för ett qwarnstelle i 
Backåen, som hörer till hans skattehemman i Hälliebacken, [fol. 72r] och een fäbowall i Wahl-
skaffte, och berättar sigh wara med honom däröfwer kommit till förlijkningh, sålledes at 
Johan Oloffson skall framföra twå tålffter timber åth leut:n till samma åå till ett qwarnhuus 
där bredewidh, och innom den tijden skall leutnanten hafwa låff at något mahla hoos Johan 
Oloffson, som hans lägenheet därtill kan tillåta. Sedan skall han niuta halfwa fäbowallen 
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medh Johan Olofson, och hafwa sin boskap där, efftersom muhlbeten skall för dem begge 
wäll tillräckia, hwartill Johan Oloffson sambtyckte. 
 
6. Oloff Erson i Sölfbacken läth anklaga Sunwijs Pederson i Hwattiom för deth han förledne 
höst fiskiat uthj hans afradzfiskie i Rijfwasiön, och dertill medh tagit hans båth olåfwandes? 
Swaar, at han där fiskiat, och fått låf dertill af kyrckioherden herr Hanss Drake och Anders 
Haraldson i Wästnår, och leutenant Vallentin Wirck hafft sin drängh där at fiskia, och allenast 
tagit båten och rodt öfwer siön till sina egna båthar. Ingrid Nillsdotter på Oluffs wengnar 
föregaf honom wara i fiskiet åtta dagar förr än Oloff dijthkommit, och Sunwijs föregifwer 
sigh honom säija till, och han sagdt sigh intet då hafwa tijdh dijth hänn sig begifwa. Ingrid 
Nillsdotter opwijste provincialfiscalens Johan Huss böxellzedell på chronones affradzfiskie 
Rijfwasiön at gifwa een halff r.d:r, daterat a:o 1661. Sedan i lijka måtto befalningzman Daniel 
Bertillssons och häradzskrifwarens Lars Jonsons Roshemi afradzbreeff af den 16 octobris 
1674 at åhrligen gifwa för [fol. 72v] chronones fiskie Rijfwasiön, med någon skogh därom på 
chronones fiälder liggiandes, till des Herrdahlsbona emottaga, twå öre sölfwermynt. Sunwijs 
påstår sigh eij widare gått än han hafft af för nembde persohner låf. Herr pastor och leute-
nanten genom lensman Swän Herkulson föregifwa sigh intet widare gifwit Sunwijs låf än 
afradzbrefwet gifwit Nills Hanson i Årrgården, Hinrich Jönson i Hallom, Jöns Olson i Hof-
wermo och Anders Haraldson i Wästnår, daterat Owijkens tingh den 9 octobris a:o 1667, 
innehåller. 
 Sunwijs itererer sin uhrsächtan, och lensman säger pastor och leut:n föregifwa sigh intet 
där warit, och icke kunna wetta huru deth är belägit. Sunwijs, at Anders Haraldson, som är 
een interessent, där mycket wäl kunnigh är, och sagt det ena Rijfwasiön hörer deras 
afradzland till (som nu icke tillstädes är). Ofwantalde afradzbreeff lyder först ifrå yterste 
Ahraåkiernan och sunnerst i Gallberget. Sedan i wästernordan om Stafsbrändan, derifrå 
sunnerst i Löfberget, dädan i högsta Höståås åth Tåhlsåhsfiellet och Rijfwaelffwan till Yther-
grucken, och sidst till Yterahrååkiernan. 
 Leutenant Wirk genom lensman berättar sigh intet annat förstått än dhen ena Rijfwasiön 
skall afradzlandet tilhöra, och dy sin drängh tillijka medh Sunwijs dith skickadt och fiskiat 
tillhopa. Märckiandes är, at innom afradzbrefwetz uthsatte rå och skildnader äro många af-
radzfisken androm för åhrlig taxa förunthe, och dee andra som brefwet hafwa skall tillkomma 
allenast wåhnskogh och diurfångh, men i sielfwa afradzbrefwet nembnes [fol. 73r] fiskiewatn. 
Rijfwa älff löper sunnan om Tåssåsfiället och siön, dädan östersöder till öfwer Rifwasiön, och 
därifrå till den ytre Rifwasiön. Sedan till Ytergrucksiön: warandes altså begge Rijfwasiöarne 
icke belägne innom meerbemelte afradzbrefs rå och skilnader. 
 Ehuruwell af föregångne ransakningh intet fins att Rifwasiöarne äro belägne innom 
gamble lensmans Nills Hanssons och hans lagmäns afradzlandz råmerckien så hafwer Sun-
wijs Pederson lijkawäll hafft låff af herr kyrckioherden h. Hanss Drake och h. leut:n Vallentin 
Wirck där at fiskia; altså kännes han i det målet frij, och åklagaren stånde fritt lagligen sökia 
dem som såsom ohemult därtill låf gifwit. Hwad båten widkommer, som Sunwijs olåfl. tagit, 
dömmes intet uti denne gången, efftersom sielfwa actor Oloff Erson, som bäst wettskap 
därom hafwer, icke hemma stadder är, utan lembnes till lagl. utförande å näste tingh. 
 
7. Anna Jonsdotter i Nårrgården kärade till Peder Michellson Utterfoth för deth han sigh till-
ängnat och tagit af sin och sina systrars fodran på sin broders Jöns Jonsons innestående och 
utgångne rest för förtiente löhner i Tydsklandh, halfparten för hafde omaak. Swaar, att han 
stoor kåstnadh derpå giordt i Ståckholm, och med Anna och Brita kommit därom öfwereens, 
och huar af dem quittens på hela summan af 45 d:r s:rm:t, daterat den 27 julij a:o 1690, deth 
han tillstår, men Gölu, som där uthi sin dehl äger, hwarcken war tillstädes heller därtill sam-
tyckia will, och är mycket gammall [fol. 73v] och stoor fehl på hördzlen hafwer: bekännandes 
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Anna sigh fått 25 d:r s.m:t och Peder Mickellson behållit 20 dahl. dito för sitt omaak, hwartill 
han med skähl eij neka kunde, dåck at han dhes utan dem lembnat att få aff capitein Carl 
Rutencrantz, dhet han af Herrdahls räntan till corporal Nills Larson Hwass barn lefwerera 
skall, och Anna intet däraf fått. Den dödes Jöns Jonsons samsyskon och arfwa äre Brita, 
Anna, Gölu, Lissbetha och Ingeborgh. Brita och Anna quitterat Peder Michelson, och icke af 
dee andra tree systrarne därtill fullmechtige. 
 Saken öfwerlades till fölliande dom enhälleligen. 
 Såsom Brita och Anna kommit öfwereens med Pedher Michellson at infordra 45 dahl. 
s:rm:t och lembnadt honom för hafde omak 20 dahl. s:rm:t utan commission af sina med-
arfwa; så är skälligt funnit at dee beggie böre stå ingångne förlijkningh för sina persohner och 
anparter, som är 8 dahl. Men efftersom det mycket och obilligt warit och är, så kunna dee 
andra icke obligeras så mycket bestå honom, utan effter proportion af summan 1/3, som är 7 
dahl:r, och blifwer altfördenskuldh 5 dahl. s:rm:t som Peder Michellson bör restituera och 
återlefwerera aff åtniutne 20 dahl. s:rm:t. 
 
8. Landzgevaldiern Roald Erson Rase tilltallte Erich Oloffson i Salom för ett qwarnstelle i 
Sannabacken, som skall hört under hans hemman, jembwäl och för een kyller som twistas 
om? Swaar, at han deth köpt af Peder Anderson i Skede för 6 dahl. s:rm:tz [fol. 74r] wärde, och 
qwarnstället af hans förfäder köpt ifrå Sanna, hwar å han skall hafwa doom och pergamentz-
breeff. Deth senare är daterat den 5 februarij 1676: begärandes dilation till nästa tingh at få 
gamble breffwet af Peder Andersons son Anders, som nu icke hemma stadder ähr, hwarmed 
actor war nögder, och därhoos at dee äre om kyllern wähl förlichte, sålledes at Erich Olson 
tager igen sin kyller och betallar för Rahls 13 d:r s:rm:t, hwartill samtychtes. 
 
9. Anders Jönson i Åbåsen föregaff sigh a:o 1687 tillhandlat ett halfft hemman i Åbåsen, 
och nu söker odalsman Jöns Jönson honom trängia der ifrån, och des andra halfwa af hustru 
Märet, Anders Pedersons, fått tillståndh at bruka, som mycket wanbrukadt war, och förfluttne 
swåra åhren mycket ondt där lijdit: begärandes åthminstone få sittia detta åhr odrifwin, op-
wisandes köpebrefwet på halfwa hemmanet 1 ½ tunlandh för 45 dahl. s.m:t af Jon Arwed-
sons arfwingar, Olof Olson i Önstad och Jon Pederson i Wästeråsen, daterat den 19 martij a:o 
1688, hwartill Jöns Jönsons barns förmyndare Bengdt Anderson i Båhlåsen swarade at Jon 
Arfwedsons arfwa hade ingen macht at sällia till Anders Jönson halfwa gården, emedan som 
han hade honom allenast i underpant för 30 r.d:r eller 45 dahl. s.m:t, och låfwadt honom wähl 
häfda barnomen tilhanda.  
 Anders Pedersons barn och gamla Jöns Jönsons barn äre till tredie i skyldskap och äga 
halfwa hemmanet hwardera, och hafwer Anders Jonson halfft köpt och halfft af hustru Märit, 
[fol. 74v] Anders Pedersons, fått låf at bruka, och hon är stadder tillijka med sina barn i 
Hellsingellandh, och ingen address gifwit Jöns Jönson dhet at antaga. Länsman påminte att 
leutenant Vallentin Wircks begäran är at ingen dragon eller swäntienare må tillåthas bruka 
hemman med mindre han skaffar een godh karl i krigztiensten för sigh. Bengt Anderson och 
Jöns föregifwa dhet snart låter sigh göra. Anders Jönson hafwer i fem åhr brukadt halften Jöns 
Jönson tillhörigt och tree åhr hustru Märitz, som näst för sin halfwa häfdat. Bengt föregaff 
sigh intet därutinnan med Anders Jönson hafwa at göra, utan medh Jon Arfwedsons 
arfwingar, som till honom halfparten såldt, hwilka icke äre hemma stadde. 
 Resolutio. 
 Såwida Anders Jönson är icke bördigh till halfwa hemmanet i Åbåsen, som han sig till-
handlat af Jon Arfwedsons arfwa, Oloff Olson i Önstad och Jon Pederson i Wästeråsen, utan 
swäntienaren Jöns Jönson, och Anders icke heller medh sitt köp lagligen procederat; altså kan 
odalls- och bördzrätten icke betagas Jöns Jönson. Men såsom Bengt Anderson, som hans för-
myndare warit, föregifwer sigh intet med Anders Jönson i deth måhl hafwa att göra, utan 
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medh Oloff Olson och Jon Pederson, som dhet honom opdragit och såldt, ehuruwell hemman-
net allenast Jon Arfwedson warit pantsatt at häfda till des penningarne blefwe betallte, dy 
håller rätten säkrast wara, intet definiera widare däruti förr än besagde Oluff och Jon komma 
at wijsa hwad fogh och rätt [fol. 75r] dee hafft at försällia dhet som pantsatt war. I medler tijdh 
kan Jöns Jönson af sitt frändfolck som äga dhen andra halfparten af hemmannet skaffa sigh 
deras tillståndh däruppå. Jembwäll och skaffa sigh utur krigztiensten, efftersom ingen enstaka 
bonde tillåtes wara dragon heller swäntienare, hwaraf föllier at Anders Jonson hemmannet 
detta åhr brukar och häfdar, så at han medelst där å kommande syhn icke må af utgifne pen-
ningar brista, så mycket som skähligen pröfwes wara uti byggnad och bruuk efftersatt och 
ogiordt. 
 
10. Gamble capiten Anders Harder opwijste Jöran Oloffsons köpeskrifft på ett qwarnstelle i 
åhn ofwan Östnår för een tunna fröökorn och 18 öre s:rm:t, gifwen den 3 maij a:o 1677 medh 
troowärdige wittnen: begärandes aff Jörans änckia hustru Ingeborg Andersdotter antingen sina 
penningar igen heller säkerheet at det, som sig bör, bebyggia? Swaar, at hon sin sahlig mans 
köp intet klandrat eller klandrar, efftersom hon för några åhr sedan tillijka medh Pedher 
Oloffson och Anders Michelsons änckia i Östnår ett qwarnhuus opsatt, och uti åhn finnas fast 
många sådanne tillfellen, som intygas sant wara: warandes änckian uthfattigh och medellöös, 
opburne penningar restituera om så blifwa skulle. Capiten befarar dhet framgeent blifwa 
klandrat, efftersom hemmannet militien och till leutnantz boostelle är anslagit. 
 Ehuruwäll alla abalienerade ägor, så ifrå skatte- som chronohemman, böre effter Kongl. 
Maij:tts nådigste resolutioner de annis 1673, 1677 och 1685 läggas under förre bohlstad igen, 
sompt för lösn och sompt [fol. 75v] utan lösn, och hustru Ingeborgh Andersdotter, Jöran Oloff-
sons änckia i Östnår intet åtallt ett quarnstelle i åhn ofwanför Östnår, som hennes man sålt a:o 
1677 till h. capiten Anders Harder, icke heller des inquarterade leutnant Herman Tijdheman. 
Hwartill kommer at hustru Ingeborgh med twenne sina grannar i samma älff bygdt åth sigh 
een qwarn, och fleera sådanne tillfällen där finnas; altså kan rätten dhet ährende icke widare 
handtera förr än och medh mindre verus actor och åklaghare sig infinner och saken uthförer. 
 
11. Rustmestar Henrich Holm tillspordes om han effter begärte dilation å sidsta tingh skaffat 
sigh bewijs och attest af Peder Mickelson och Jöns Holm i Sundzwaldh öfwer något toback 
som han beskylles före hafwa afhändt chergeanten Lindahl, och han föregifwit sitt hafde to-
bak fått af bemälte persohner? Swaar, at han hela tijdhen mäst warit siukligh, och intet för-
mått at reesa nedföre til Sundzwaldh och deras attester sigh förskaffa, och skulle näst för juhl 
föllia capitens Carl Rutencrantz drängiar till Sundzwaldh för den ordsaken skuldh, och dee 
låfwadt töfwa i Owijken, deth dee intet giort, utan kiördt fort, och han gått effter till Nääs, 
men dem eij hinna kunnat, och dy ifrå Kindersmessmarcknadt med stadzmätaren till Jöns 
Holm därom skrifwit, och intet swaar fått: begärandes dilation än wijdare till nästa ting. 
 Hans actor Swän Ekeström föregifwer honom icke stadigt warit siuuk, och kunnat wähl 
dijth komma om någon alfwar warit, och at han skrifwit till Jöns Hålm derom, och fått genom 
[fol. 76r] herr Rutenkrantz drängh Lars Erson muntel. swaar, at han intet kan minnas alla som 
af sigh köpa tobaak och behöfwer eij skrifwa något därom, utan den som därmedh hafwer at 
göra må sielff reesa däreffter. Rustmestaren påmintes Erich Roos och Hanss Friskz edellige 
intygande at han sagdt sigh fått af Jöns Holm tobaak på credit, och dy måtte dhet wara an-
skrifwit. Swaar, at han monde så säija för Ekeströmmens skuldh som wille bårga penningar, 
och intet kunde betroos som han då bårtdubblat sina penningar, och efftersom han intet fick 
till läns, hafwer han opspunnit tobaket wara stullit: nekandes sigh det å credit fått, utan i 
ensiller af honom köpt. 
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 Rustmestarens wärdh Jöns Henrichson i Hallom betygar honom warit siuker fiorton dagar 
för juhl och mäst till Kindersmässa, och enär han kommit tilbaka ifrå Nääs at föllia capiteins 
drängh till Sundzwaldh, lagdt sig neder. 
 Resolutio. 
 Emedan som intygat är at rustmestaren Henrich Holm warit för juhl på wägen at föllia 
capitens h. Rutenkrantz drängh uthföre till Sundzwaldh, och han honom intet effter afftahl 
hinna kunnat och dy måst wända tilbaka, och strax wid heemkombsten blifwit siuuk, och 
warit merndels alt till Kindersmäss opassligh, och dertill medh skrifwit till Jöns Holm med 
stadsmätaren i Sundzwaldh Oloff Hansson därom: anhållandes des medelst om wijdare opskåf 
i saken, at kunna thee sin oskyldigheet; så finner rätten skälligt af ofwanskrefne motiver och 
skähl at förunna rustmestar Holm [fol. 76v] dilation till nästa tingh, med sin hemulsman före-
komma eller wänta lagligh näfst och correction derföre. 
 
12. Anders Jönson i Åbåsen tillfrågades, till föllie af doom d. 10 october 1690, om han haf-
wer sine edzgerdzmän tillstädes, sielf tolffte befria sigh icke hafwa hoos Carll Nilson i 
Åbåsen stullit tårrfisk och korn? Swaar, at han inga hafwer eller söcht, utan lembnar sigh 
under doom, men intet will bekänna sig där stullit. 
 Resolutio. 
 Såsom Anders Jönson icke kan præstera och göra pålagde wäriomåhls edh, sig icke stullit 
1/2 [skålpund] tårrfisk eller saijn och tree kannor korn af Carl Nilson i Åbåsen; så blifwer han 
effter 34 cap. Tingmålabalcken fallen till sakena, och plichtar derföre effter Kongl. Maij:tts 
straffordningh treedubbeldt, och emedan som hela tiufften icke baars tilbaka och derpå felar 8 
m:k saijn och 1 ½ k:a korn för 8 öre 20 p:g:r; altså blifwer hela summan som Anders Jönson 
skall betalla 1: 5: 20 s:rm:t, förståendhes deth förra till treskiptes och deth senare målsägarens 
eensaak. 
 
13. Lensman Swän Herkulson tilltalte Johan Olson i Bothåsen för ett härberge som dijth fördt 
är ifrå nuwarande chronohemman i Skåttgården: kunnandes intet mindre göra än deth gifwa 
widh handen. Responderades att han deth köpt tillijka medh gården aff sinom broder h. Eliæs 
Oldenbergh, [fol. 77r] pastor i Lijtth, hwaröfwer han förklaradhe sigh sålledes att härberget 
stodh i Skåttgården taaklöst, och Måns Chrestopherson, hwars skattehemman Skåttgården 
war, deth i sin trångmåhl såldt a:o 1674 för 3 ¼ tunna sädeskorn (hwarmed han det åhret be-
sådde hemmannet), bewijsandes så dyrt köpt wara med sin book och hafde räkningh medh 
Måns, som och fins antechnadt wara skedt d. 18 martij a:o 1674 för 3 ¼ tunna korn, som då 
gallt 3 r.d:r à 6 m:k tunnan, som synes till andra å samma folio wara såldt. 1676 betyges Måns 
begifwit sigh till Nårie, och hustrun sådt hemmannet deth åhret, och a:o 1677 med andras 
tillhielp, och 1678, 1679 och 1680 aldeles öde och obrukat, och 1681 optagit på tree åhrs 
frijheet, hwaraf föllier at hemmannet icke allenast war skatte 1674, då herberget sålldes, utan 
och för skatte häfdat till och medh 1677, och sedan blifwit skattwraak och heemfallit Kongl. 
Maij:tt och chronan. 
 Nembdens eenhällelige betänckiande. 
 Emäden som Skåttgården war skatte 1674, då herberget sålldes, och sedan till 1677 in-
clusive; 2do, at deth war taaklöst och obrukelligit och wid denne tijden aldeles warit för-
derfwat; 3tio, at derföre bekombs sädeskorn, och om deth icke warit, så hade hemmannet förr 
blifwit öde, Kongl. Maij:tt och chronan till skada. Hwartill sedan kommer at skatteman gärna 
och altidh söker salvera sin odalsrätt till deth ytersta; altså kan nembden intet finna något fogh 
wara at klandra derpå, utan håller skäligt at herbret conserveres under Bothåsen, där under 
deth på förskrefne sätt är wordet köpt. [fol. 77v]  
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14. Änckian hustru Karin Oloffsdotter, sahlig Jon Ersons i Gärde uti Nääs sochn, tillijka 
medh Peder Nilsons hustru ibidem, hafwa stembdt hustro Angnes Jönsd:r, Hanss Hansons 
änckia i Lägden i Hackås sochn sidstledne torsdagh, som war den 26 huius, fyra dagar för 
detta tingh om halfwa Saloms lägden, som af ålder skall hördt och lydt under bemälte twenne 
hemman i Gärde, sampt Peder Anderson i Skede och Måns Jönson i Nächstadh: warandes 
Peder Nillson rester till Nårie, och intet committerat sin hustru herom. Anders Pederson i 
Skede är och till Nårie och eij begärt å hustru Angnäs stembningh. Måns Jönson är hemma 
och icke heller hustru Angnäs stembna låtit. 
 Enhälligt votum till dombs. 
 Alldenstundh hustru Angnäs Jönsdåtter, Hans Hanssons effterläfwerska i Lägden, icke är 
1mo lagligen och i rättan tijdh stembder för halfwa Sahloms lägden, och 2do ähr deth icke 
heller med alla interessenternes wettskap skiedt, och därföre allenast änckian hustru Karin 
Oloffsdåtter i Giärde såsom verus actor tilstädes. Men Peder Nillson i Giärde och Anders 
Pederson i Skede på sin reesa till Nårie, och Måns Jönson i Nächstadh och frånwarande, som 
ransakningen widare innehåller; altså kan saken denne gången eij företagas sluteligen at 
afhielpas, efftersom all action bör taga sin begynnelse af laga citation och stembning. 
 
15. Erich Oloffson i Sahlom hafwer stembdt Anders Pederson i Skede för ett stycke ängh: 
liggiandes uthi [fol. 78r] Wästerlegden hoos Salom, som för gammalt lydt och hört under 
skattehemmannet i Sahlom, och skall wara skiedt uti swarandens faders faarfaders tijdh, Peder 
Erichson i Skede wid nambn, för 16 dahl:r, och bekännder actor Erich Olson sig wara förlijcht 
medh Anders Pedersons fullmechtige Jacob Anderson i Wåhla, sålledes at han tillkommande 
wåår tillträder samma ängesstycke, och skall lefwerera till Anders Peerson 1 ½ r.d:r à 6 m:k, 
förståendes halfparten innewarande och halfparten nästkommande åhr 1692, hwartill Jacob 
Anderson samtychte. 
 
16. Erich Oloffson i Salom kärade till hustru Agnes Jönsdotter, Hanss Hanssons änckia i 
Lägden, för fem mälingar lägdeslått, som höra under hans skattehemman i Salom, och 5 mä-
lingar dito under chronhemmanet Lillsalom, som han brukar; förfrågandes sigh om icke 
sådant effter Kongl. Maij:tts 1677 åhrs jordeplacat skulle kunna winnas till förra bohlbyen; 
oachtadt hon domar och starka bref därpå kan hafwa: berättandes därhoos sigh wara på tinget 
1673, då halfwa Salomslägdan dömbdes till Lägde hemman, men af uhrålders tijdh under 
Salom. Hustru Angnes opwijste tingzrättens doom den 23 octobris a:o 1673, lydandes att 
halfwa Salomslägdan, som Jon Erson i Giärde och hustru Karin Hansdotter i Nääs sochn, 
Oloff Pederson i Nächstad och Hackås sochn, Måns Jönson ibidem, Peder Långh för Skede-
hemmannet och Erich Oloffson i Sahlom, innehafft utan skatt [fol. 78v] till chronan före a:o 
1666, då dhet blef taxerat för en dahl. s:rm:t, och är belägit innom Lägde chronohemmans rå 
och röör, och chronohemmannet måst draga skatten etz., och dy dömbdt under chronhem-
mannet a:o 1675 d. 18 martij, och hafwer dåwarande gouverneur h. Carl Sparre såsom domen 
confirmerat, och förbudit förr nembde persohner præiudicera Lägdoms chronohemman i deth 
målet. A:o 1677 hafwer Hanss Hanson sig tilhandladt skatträttigheeten däraf, som herr gou-
verneurens h. Carl Sparres köpebreeff af d. 3 augusti 1677 utwijser, med förtröstan at der deth 
eller någon dehl däraf skulle med någon rätt gå honom och hans arfwa ifrån, skulle hans 
uthlagde penningar af chronones medell effter sex weckors förlåpp igen restitueras, och 
lembnat deth å laga tingh [att] confirmeras och gifwa laga fångzbreeff därpå, som och skiedt 
är den 7 martij a:o 1678. Anders Nilson i Giärde berättar sig hördt säijas deth Salomslägdan 
för gammalt skall warit prästegodz under Giärde, och Hanss Hanssons fader Hanss Oloffson 
först satt sig neder på Lägdan och där bygdt och opbrukadt, som gamle män, såsom Måns 
Pederson i Fäste och Mårten Pederson i Kåhlgierdh skolle kunna minnas och wetta därom 
gifwa underrättellse. 
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 Saken diskurerades och öfwerlades till fölliande domb. 
 Såssom klahrligen befinnes at Erich Oloffsons anhängige saak emot hustru Angnäs 
Jönsdotter i Lägden om tijo mählingar lägdeslått i Salomslägdan, [fol. 79r] som af ållder skolla 
hördt till Saloms gårdarne, härrörer och inbegripes uti en incaminerat action detta dato emel-
lan Jon Ersons änckia i Giärde och flera des intressenter emoth bemälde hustro Angnäs Jöns-
dotter i Lägden, hwars skriffter och skähl äre genomläsne, men intet kunde sluteligen före-
tagas, emedan som laga citation icke war föregången, och wederböranderne icke tilstädes 
heller däraf wettat; altså är rätten föranlåten denne Erich Olsons giorde prætension låta beroo 
till nästa laga tingh, då omtallde action med dhes skriffter och skiähl skohla iembföras med 
hustru Angnäs hafwande doom a:o 1673 och andra förmeente skähl till sitt förswaar och 
utarbetas till lagligit sluth. I medler tijdh pröfwes nödigt at Måns i Fäste och Mårten i Kår-
gierdh blifwa i gode mäns närwaru förhörde om den kundskap dee i sakena kunna hafwa, som 
gamble män äro och skole minnas enär Lägdegården af Hanss Olson i Giärde först på-
begyntes. 
 
17. Capitein welborne Carl Rutencrans inlaga till rätten oplästes af tree momenter. Såsom 
först, om några hemman och gårdar som luta till ödesmåhl, hwarom tillförenne påminnelse är 
giordt och intet swaar folgdt? Swaar, at lensman fått både mundt- och skrifftelligh ordre at 
tillijka med tålfmännen i hwar sin rota, wederböranderne tillsäija och tillhålla i höstas at 
hugga, och i winter framföra, timber och annat tarfwelligit, at kunna nästkommande [fol. 79v] 
wåår och sommar i dhet möijeligast fullgöra däruti sin skylldigheet, och deth wid laga botum, 
huilcket nu till öfwerflödh itererades, och widare är rätten intet anständigh eller befogat at 
göra, förr än laga syn öfwer deras fehlachtigheet blifwer hållen och ingifwen. 
 [2do.] Sedan, at häradz- och lagmansdomar om quarnstellen i Hofwermoåhn för uthbydz-
män klandras, som skola dee dem orättrådeligen af ållder sigh tillängnat och inträngdt, och 
derigenom med osanferdige berättningar förwärfwat sigh bemälte rätters domar, och at een 
sådan orättmätigh tillängnelse till sin rätta bohlby igen måtte förhielpas. Swaar, at dhet skall 
wederbörl. in foro competenti angifwas och utföras. 
 För det tredie. Om Mårten Carlson i Fåker, som skall warit i twå åhr fördehlskarl, och 
derföre contribuerat hemma uti Nääs sockn, och för des tienstlöös skuldh anskrifwin för löös-
drifware, och lembnat under herr capiten Magnus Ulfsparres compagnie till dragon, hwilcken 
h. capiten Rutencrans icke håller för någon löösdrifware, utan som han hördt, skall han wilia 
giffta sigh med en änckia i Myre här i Owijks sochn, som skatthemman är, til des conserva-
tion? Swaar, at detta hwarken synas eller lärer wara lembnat under h:r capitens disposition, 
utan den som där till order hafft, hafwer bekombne ordre utan twifwel effterläfwat, och lära 
wederböranderne, så militar som civil, betiente effter underdånigh skyldigheet sin högsta 
flijth göra at kunna skaffa åbo på Kiehls skattehemman i Kinderåsen. [fol. 80r]  
 
18. Munsterskrifwaren Anders Salijn begärte swaar på sitt käremåhl emoth Peder Pederson i 
Klåckarbacken om 1689 åhrs ränta, som han olåfwandes till afweckne chergeanten Nills 
Lundbergh skall lefwererat. Swaar, at därpå resolverades på höstetinget in octobri 1690 at 
däruti intet kunde definitive dömmas förr än capiten welb. Carl Rutencrantz gofwe wid han-
den des beskaffenheet, helst och emedan som Peder Pederson enständigt påstått sig eij annat 
wettat än Lundbergh skulle wara berättigadt till 1689 åhrs uthlagor, aldenstundh ingen den 
förbudit heller affodrat till septembris månad samma åhr. Och såsom ingen relation af h:r 
capitens Rutenkrantz sedermera är inkommen, och Peer Person hwarken stembder eller till-
städes är; så kan rätten dertill denne gången intet göra. 
 
19. Måns Hanssons anhängige prætension emoth Måns Erichson i Fäste för ett tunlandh jordh 
som Oloff Halfwardson Michaelis dagh a:o 1648 försåldt till actoris fader Hanss Månson för 
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18 r.d:r, som war 1/4 uti gården Fäste, hwar emoth iblandh annat exciperades och inwändes at 
han af actore köpt all hans arfjordh och andehl i Fäste för 50 dahl. s.m:t, och stadnat 1690 på 
wårtinget därmedh at widare undersökias skulle om Erich Olson i Salom hafwer breef och be-
wijs att Oloff Halfwardson därunder försåldt Långböhle, som förr lydt under Fäste, företogz, 
och hafwa parterne sins emellan sigh förlijckt, at Måns Erson skall gifwa Måns Hanson för 
sin prætension i dy måhl [fol. 80v] ett för alt een koo eller des wärde, och sålledes wara wäll 
och wänligen förlijckte, och all Måns Hansons hafde prætension på deth sättet aldeles op-
häfwen wara, hwarom dee och så inför rätten frijwilleligen handslogos. 
 
20. Joon Oloffson i Swänsåsen, som är löfftesman för chrono Lägde hemmannet i Sölfwer-
backen, kärade till Jöns Pederson i Ångrohn för ett slåttstycke, som ligger i Sölfbackz ängiet, 
som af ållder effter härmelsse lydt till chronohemmannet Lägde, och warit pantsatt för een 
spann mallder och ett nårskt [lispund] kött, dhet Måns Erson i Swänsåsen för 40 åhr sedan 
hördt säijas och berättas, men af hwad grundh deth är, weeth han intet? Swaras genom Jöns 
Jönson i Miäla, at Jöns Pederson bebodt hemmannet 15 eller 16 åhr, och då war bemelte 
ängiesstycke där under, som af fast ringa wärde är, och hafwer han så för deth som andra 
tillagor sina medarfwa uthlöst, och at saken för tree eller fyra åhr sedan skall warit för rätten, 
och eij kan wetta des uthslagh. Actor haar eij mehra at producera än som refererat är, och at 
slåtten är beläghen i Sölfbackz ängiet. Reus, at han öfwer sina 70 åhr är, och ifrå hans barn-
dom har deth legat under Jöns Pedersons i Ångrohn. 
 Resolutio. 
 Emedan som intet meera bewijs till Jon Oloffsons prætension om ett ängesstycke undan 
Jöns Pedersons i Ångrohn till chronhemmannet Lägden är, om det är belägit i bohlbyens 
Sölfbackens ängh, och at derföre effter härmelsse skall wara pantewijs gifwit en spann malder 
och ett nårskt [lispund] kött. Därtill medh föregifwes [fol. 81r] att saken för tree eller fyra åhr 
sedan skall wara till rätta dragin, och intet extract däraf är widh handen, dy måste saken 
beroo. 
 
21. Joon Oloffson kärade i lijka måtto på Lägdans chronohemmans wängnar i Sölfbacken om 
ett fäbostelle i Liåbodarne som under Lägden af ållder lydt, och Peder Jonson i Wästnår een 
långh tijdh hafft? Swaar, at hans fader Jon Jonson af Jon Olson i Sölfbacken des dehl i 
Liåbodarne i dee danskes tijdh sigh tillhandlat för twå r.d:r och böxlat, efftersom där ingen 
wall war, utan några taaklösa och ruttna wäggiar, och sedan under swänske regementet dhet 
tillijka med dee andra interessenterne böxladt, och a:o 1666, enär nya afraden påkom, deth 
tillijka med sina lagzmän till sig stadgat, och icke allenast wallen opbrukadt, utan och nya 
huus opsatt med sin stoora kåstnadh: anhållandes den at få behålla. Hwilcket hans angifwande 
iemfördes med 1666 åhrs afradzbook, och befans at Peder Jonson med sina lagzmän i Hällne, 
Giäle och Oloff Anderson i Sölfbacken, Liåbodarne böxlat för sex r.d:r som då ophörde, och 
han tillijka medh dem utfästat at åhrligen gifwa hwar för sigh åtta öre s:rm:t, och sidsta 
böxlebrefwet har hans lagzman Swän Oloffson i Giähle, som är i Nårie. 
 Nämbden påminner sigh at Liåbodarne icke warit böxlade den tijden Jon Olson i Sölf-
backen sin dehl bårtsålt til Jon Jonson, utan Jon Jonson i dee danskes tijdh, och sonen Peder 
Jonson under swänske regementet böxlat, och sedan antagit och præsterat åhrligh taxa, och 
desmedelst intet kan finna skälligt at dömma Peer Jonson därifrån, dåch hålla säkrast wara at 
innehålla dermedh till des böxelzedelen [fol. 81v] därpå, som Swän Oloffson i Giähle skall 
hafwa, blifwer å nästa tingh opwijst och öfwersedt, hwarmed deth och förblifwer. 
 
22. Oloff Månson i Sölfbacken och Lägde låtit stembna Nills Nilson i Sölfbacken för ett 
ängh, som han undan chronohemmannet skall hafwa? Swaar, genom lensman, at Nills Nilson 
är blindh, och hans sytningzman Oloff Erson war bårtrest till Nårie förr än stembningen 
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begärtes, och därtill medh skall doom i saken för några åhr sedan wara fallen, dhet Oloff 
Månsons fullmechtige Jon Olson i Swänsåsen berättar sigh hördt af Anders Jönson i Åbåsen, 
som Lägden förr besuttit; därföre kan intet därtill göras. 
 
23. Hustru Brita, Jon Larsons dåtter i Sanne, beswärade sigh öfwer Peder Oloffson i Östnor 
för deth han sielfwilliogt sigh påtagit at wara ombudzman för hennes sahlig faders hemman i 
Sanne, och deth försåldt till Raal Rase för 100:de dahl. s.m:t, gäldenärerne till bytes. I medler 
tijdh sändt henne budh till Hellsingelandh at systran war ifrå gården, på hwilcket bodh hon 
honom tilskrifwit och begärt at han wille sig wårda om gården till hösten, då han skulle blifwa 
betalt för omaket och utgående rättigheeter, deth han förhållit, och ett annat skrifwit i deras 
nambn, och altså sigh owitterl. ingåt köp medh Rall Rase, hwarpå hon widh ankombsten 
klandrat, och Rall swarat sig lijka wäl wara nögder enär han får sina penningar igen. 
Hwaröfwer Peder Olson sig förklarade at han, tillijka medh fleera, försträcht hennes fader Jon 
Larson uthlagzpenningar tijdh effter annan, i [fol. 82r] mehningh dem igenfå enär barnen 
skulle opwäxa och komma till hielp, men så snart dee blefwe wuxne, begifwit sig till Hell-
singellandh, och Jon Larson nödgades altså omsider stijga ifrå hemmannet och deth lembna, 
som skedde under sidstledne feijgde, och åthskillige gånger hustru Karin Jonsdotter i Hell-
singellandh därom tilltallt utan effect, och nödgades hafwa omsårgh för hemmannetz häfd, på 
deth hemmanet icke skulle öde läggias, och alla creditorernes fordringar af sigh sielf falla, och 
å sidstonne fått låf å tinget hemmannet försällia, som och skedde till Raal Raase för etthund-
rade dahl. s:rm:t. Och hafwer befallningzman Jonas Flodin uträckningh emellan creditorerne 
giort, och allenast till halfparten hwardera fått, och Rall dermedh lagligen procederat, och 
hustru Brita hwarken förr eller nu mächtig är det inbörda och tillträda, deth han och dee andra 
gärna önskade, och sålledes nå sin fulla betallningh: begärandes blifwa hennes ogrundade 
inkast endtledigat. 
 Creditorernes köpebreef på hemmannet för 100 d:r s.m:t af den 2 feb. 1680 opwijstes, 
som befallningzman Jonas Flodin och häradzskrifwaren Carll Wargh med fleera såsom witt-
nen underskrifwit, hwilcket Raal d. 25 maij och 15 october 1680 oklandrat opbudit, och 1681 
d. 31 maij tredie gången, då hustru Karin och Brita dhet klandrat, hwaröfwer rätten då resol-
verat, och hustru Brita den uthtagit, som hon föregifwer sig icke widh handen hafwa. 
 Befalningzman Flodin hafwer den 10 augusti 1680 examinerat creditorernes fordringar, 
och befunnit dem in alles wara 146 r.d:r 3 ort 23 skilling, och der emoth hemmannet för 66 
r.d:r 2: 16, så at restera skulle 80 r.d:r 1: 7. Sedan giordt skildnadh emellan alldeles wiss och 
mindre wiss fordran. Wissa bestodh uti 27 r.d:r 1 ort, [fol. 82v] och den mindre uti 39 r.d:r 1: 
16. Men beggie finnas betallte. Raal Rase, at hemmanet och gården war illa häfdat och bru-
kadt widh hans tilträde, och kåstadt därpå och dhes reparation så mycket som för hemmannet 
gafs, och dertill medh antagit derföre ryttare rusthåld, och kunde nästan lijkawäll wara nögdh, 
om han där på giordh kåstnadh igenfinge. Hustru Brita låfwar wilia skaffa Raal sina uthlagde 
100 d:r s:rm:t, och där han påkåstat jorden så haar han nyttan däraf hafft, och at hon 1681 åhrs 
doom och resolution intet medh sigh hafwer. Om mindre wissa fodringar föregifwes at dee 
som privat gäldh hade, fördes under den titulen, och bekommo allenast halfparten, och deth 
som publict war, niutit sin fyldnat. 
 Saken discurerades till fölliande sluth. 
 Såssom domb öfwer hustru Britas prætension om sitt fadershemman i Sanne fins wara 
allareda d. 31 maij 1681 här å tinget afsagdh, den hon föregifwer sig icke widh handen hafwa, 
icke heller är det åhretz protocoll tillstädes; altså kan rätten intet finna sigh derutinnan något 
resolvera förr än besagde doom blifwer å nästa ordinarie tingh opwijst, då skohle och föliande 
creditorer som äre förde på partition under mindre wissa fordringar, göra deem heel wissa, 
nembl.  



 20  

 

 [1.] Swän Pederson i Häggen först för 1 r.d:r 1: 2, och sedan å Brita Andersdotters weng-
nar på een häst 5 r.d:r 2 skil. 
 2. Peder Olson i Östnår 8 r.d:r. 
 3. Erich i Salom 11 r.d:r 2: 2, och  
 4. På Erich Mårtensons barns wengnar 3 r.d:r 2: 16. 
 5. Herr Werners 1 r.d:r 1: 15 [fol. 83r]  
 6. Oloff Jonson i Åhlstadh 2 r.d:r 2 ½ skil. 
 7. Chrestopher i Sanne 4 r.d:r 2: 2. 
 8. Nills Biörson i Hallom 1: 2: 12½. 
 9. Kuuth i Kluxåsen en ort 10 skil. 
 
24. Lensman Swän Herkullson kärade till för detta socknskrifwaren her i tingelaget Petter 
Wärnhålt, först för någon rest på 1689 åhrs giärdepenningar, som hörde hans opbördh till, 
warandes hufwudsumman 563 5/12 tunlandh à 13 ⅓ öre s:rm:t, som in alles belöper 108: 17: 8, 
och Wernhåldt lefwereradt effter egen annotation på:  
 161 ⅚ tunl. den 19 martij 1689    67:   7:   8 
 nåch d. 9 april med Anders Påhlson    37: 19: 12 
 rester altså effter längdan       3: 22: 12 
    108: 17:   8 
 Fölliande äre och så i längden opförde såsom obetalte och innestående med sin skyldig-
heet, och dåch till Wärnhålt förr clarerat, som han tillstår, nembl. 
 Backen, Jon Pederson 1 ½ tunl., hustru Angnes i Lägden 2 t:d, Jon Larson i Sallsåen 2 ⅔ 
t:d, och Oloff Olson i Hallom 3 ¼ tunl., görandes tilhopa 9 5/12 tunl., som är    3: 30: –   
 1689 åhrs lagmans- och häradzhöfdingzp:g:r för hans hustru bekänner han obetallte wara
      – : 26: 16 
 Twenne stembningars försittiande dito     1: 16: – 
 Blifwer altså Petter Wärnhålt skyldigh, som han af chronones medell bårto hafft, och utan 
oppehålldh måste betallas      9: 31:  4 
 
25. Pastor i Lijth herr Elias Oldberg insinuerade sitt lagbudne och lagståndne köp på Chres-
topher Skåttes hemman i Österhallom af 1 tunl:d, som Jon Nilsons änckia förr åbodt för 200 
d:r s.m:t, warandes första opbudet skedt d. 18 aprilis 1684, andra den 16 maij 1685, och tredie 
d. 20 aprilis [fol. 83v] anno 1686, alla tree oklandrade till datum, sålledes at Oloff Oloffson i 
Hallom föregifwer sin fader och Jacob Biörnson i Österälfwan hafwa böxlat ett stycke ängh i 
Hallom, som nu under herr pastoris gård i Hallom ligger, och tillförenne åhrligen niuttit tolff 
öre s:rm:t för samma lägda, men sedan intet, oachtat at i böxellzedellen står dhet han skulle 
utgöra hwad deraf utgå bör. Fogdens Hemming Skytts böxellzedell är daterat d. 4 septembris 
a:o 1645. Oloff Jönson i Österälfwen föregifwer 1669 wara ett jordegodz ifrå hans gårdh sålt 
och låfwat åhrligen skatta derföre 24 öre k:rm:t, och effter halfparten af slåtten undan gården 
är såldt och han bemelte 24 öre intet fått, begärer han slåtten igen, heller blifwa af med skat-
ten, hwilcket h. pastor will bewijsa så icke hängia tilhopa, utan jordegodzet kommit 1609 ifrå 
Hallom till Österälfwan, och 1671 löst och kommit till förra bohlbyen igen, deth han med 
breef opwijst, men icke därom stembder; altså gåes det förbij och kan icke förwägras fasta 
därpå, så frampt Kongl. Maij:tt och chronan dhet icke behagar inlösa, effter dhet utom börden 
såldt är, som förlengst är lagståndit, dåch må dee effter föregången laga citation utföra sin för-
mente rätt. 
 
26. Måns Erichson i Fäste opbödh tredie gången Måns Hansons arfwejordh och fäderne fasta 
ib:m i Hackås för 50 d:r s.m:t, men klandrat aff Peer Månson, som prætenderer dertill wara 
bördigh. 
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27. Hanss Larson ifrå Sallsåen opbödh förste gången sahlig Peer Jonsons hemman i Skede 
och Hackås sochn [fol. 84r] à 4 tunl. med alla des tillhörigheeter för 120 d:r 16 öre s:rm:t, som 
skrifften daterat Sahlom d. 17 april a:o 1680 utwijser: warandes köparen dertill obördigh, dy 
förbehålles chronan till lösn der deth i nåder skulle behaga, så frampt icke någon af börden 
innom lagsens förskrefne tijdh dhet inbördar och löser. 
 
28. Måns Erichson och hans bröder opbödh tredie gången Jöran Månsons i Fäste broders part 
à 4 tunl. för 40 d:r s.m:t med een höölägde i Salom och ett quarnstelle, men klandrat aff Peer 
Månson, som prætenderer dertill wara bördigh. 
 
29. Johan Oloffson insinuerade sin broders comministri h:r Eliæ Oldbergz köpeskrifft på sin 
skattegård Bothåsen om tree tunland, i Owijkens sochn belägit, för 225 d:r s.m:t med alla des 
tillhörigheeter i huus och jord etz. som skedt är i Botåsen den 20 januarij a:o 1680: warandes 
Jöns Swenson i Helne till wittnes, och nu opbödz hemmannet förste gången. 
 
30. Dato insinuerade Carl Nilson Anders Mattzsons lagbudne och lagståndne köpeskrifft, da-
terat Owijkz lensmansgård d. 17 aprilis 1687 på dhes hemman, i Åbåsen och Owijkens sochn 
belägit, som köpt är för 30 d:r s:rm:t, och består hemmannet aff 3 tunl:d och är hemmannet 
förbehållit Kongl. Maij:tt och chronan till lösn, effter dhet utom börden såldt är, å tree laga 
opbudh, och sidsta skedt den 23 maij 1688; dy bewilliades der å doombreeff, där Kongl. 
Maij:tt och chronan eij behagar deth låta inlösa, och bör gamle breeff framtees och skaffas, at 
bewijsa hemmannet wara odell och icke chrone. 
 
 
 
 

Ting den 28–31 oktober 1691 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 216r–233r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 178v–193r, RA. 
 
Anno 1691 den 28, 29, 30 och 31 october med allmogen af Owijkens tingellagh, præsente 
prætore och nembden. 
 Nills Peerson i Hackåsen  Erich Anderson i Miäla 
 Peder Nillson i Österåsen  Jöns Henrichson i Hallom 
 Jöran Peerson i Kiöfra  Erich Anderson i Swensåsen 
 Anders Påhlson i Joxåsen  Jon Peerson i Åsom 
 Siull Peerson i Hellne  Chrestopher Erson i Fäste 
 Sunwijs Mårtsson i Kåhlgierd Peder Olsson i Nechstadh 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:tts tobacksplacat de anno 1687. 
 
2. Om förmedlade hemman. 
 Fastgården, herr Hans Drake, berättas bestå af [fol. 216v] ringa uthmarck och ägor, at dhet 
intet kan widare uthwidgas och excoleras [uppodlas], än förr warit. 
 Nächsta, Peder Olsson, betyges intet tillfälle hafwa at meera excolera, utan grund jordh 
med sand och hällor under. 
 Tunwågen, Siuhl Peerson, dito, och kan ingalunda swara för twenne rökar. 
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3. Dragon Anders Olsson Opländing föreställtes för deth han förledne sommar skall stullit 
utur Hackåås kyrckia tree dahl. s:rm:t, effter pastoris herr Hans Drakes underskrefne opsattz, 
gårdagen daterat, utur med låås förwarade ståckar, den tijden dragon Peder Sabel arbetadt i 
Hackås kyrckia och des altartafla stopherat, och derföre hafwer sonen Oloff effter aflagdan 
edh giordt fölliande relation där öfwer: nembl. att enär arbetet pingesttijden sidstleden hades i 
kyrckian för händer, hafwer Anders Uplänningh dijth kommit och sagt oduglige låås för 
ståckarne wara, och dem optagit och strax igentäpt, dhet honom underligit förekom, och tagit 
altså i ena låset at pröfwa om deth skulle wara så odugeligit, men deth gått intet upp. Sedan 
wille han sigh öfwertalla taga där utur tobaaks- och kortpenningar, och när dertill nekades 
sagdt sig allenast narras och bedt sigh intet därom talla, deth han dåch för din fader uppen-
barade, men icke förr än stölden hördes wara giordh, under arbetet på predijkestohlen, då han 
intet där warit, men hördt dragon Anders Ekeroth sin fader i kyrckian hulpit [fol. 217r] arbeta, 
och wid fadren gått op i gården at få sig maat hafwer Ekeroth warit qwaar i kyrckian, dijth 
Oplänningh och så war kommen, och sagt där wara wackra penningar i ståcken, och Ekeroth 
bedt Gudh bewara sigh och honom ifrå dee penningar. Resp. att han inga penningar där 
stuhlit, men där warit, och enär Peder Sabell gått till måhltijdz, folgt medh och fått maath af 
presthustrun, och huru skulle låsen på ståckarne tagas upp och igenlätas utan nyckell, men 
sedan stölden war giordh funnes ju låsen wara sönder, och han håller sig däruti oskylldigh, 
och dee som warit betrodd om kyrckionyckellen må derföre swara. 
 Dragon Anders Ekeroth effter aflagdan eedh, berättar sig hielpa målaren arbeta på predij-
kestohlen och blifwit qwaar i kyrckian, då han gått till måhltidz, och wid deth han lychtat 
föresatte arbete och skulle gå uhr kyrckian, kom Anders Uplänningh och widh [det] dee gingo 
ståcken förbij, Oplänningen takat handen på ståcken och sagt der i wara penningar, och fått 
till swar, bårt penningar på den condition du kan mena, och sedan sagt, Gudh beware digh och 
migh ifrå dee penningarne, och såg honom intet röra låset, utan på ståcken peka, och folgt sig 
uth, och han igenlest kyrckian och strax mötadt målaren och honom sedan folgt utföre igen till 
kyrckian: seendes intet på låsen heller där omtallte, och några dagar sedan och så hulpit ho-
nom i kyrckian arbeta. Peder Sabell berättar Oplänningen wara hoos sigh i kyrckian några 
gånger, men aldrigh allena, utan gående derifrån slutit och igenlest dören, och at han till 
camperingen [fol. 217v] något för S:t Johannes lychtat måla altartaflan, och tree weckor för 
sidsta storböndagen dijth kommit at måla predijkestohlen, och näst för böndagen lychtat, men 
blifwit qwaar till predijkan, och effter gudztienstens förrättande skulle penningarne utur ståc-
karne tagas till hans afbetahlningh, och då befans eij mehra än [ett] öre k.m:t, som bemelte 
dagh gafs på duken, warandes en stinfiäder å låset sönder och bårta, och den andra dito krokut 
bögder, och då sachnadt penningarne. Men Oplänningen nekar sig några stullit, och säger sigh 
eij minnas slå på ståcken och säija der penningar wara, som Ekeroth berättat. 
 Kyrkiowärden Erich Olson i Salom berättade at söndagen effter sidsta storböndagen uthi 
comministri h. Daniels Offerdalini, kyrckiowärdhens Daniel Månsons i Hwinälfwen och 
dennes närwaru öpnades ståckarne, at gifwa målaren sin betallningh, och då befans at låset på 
ythre ståcken, där penningarne woro, war så at dhet utan nyckell kunde öpnas och slutas, 
ehuruwäll dee dhet opläste, och deth intet warse blifwit förr än penningarne sacknades. För 
den indre ståcken wore twå låås, och deth ena war ferdigt och kunde utan nyckell intet op-
tagas. Men det andra war satt lijka såsom ferdigt, men lijkawell opbrutidt, och intet 
gangnelligit, hwilcket framhades och besågz, och befans ena sinckan wara slagen krokutt och 
en fiäder däraf bårta, och på den andhre sinkan äre krokanne [fiedrarne] ihoopslagne eller 
bögde, at dee intet träffat och hållit fast: wettandes intet hwem som stölden giordt. Sedan 
målaren lychtat sitt [fol. 218r] arbete, hafwer herr Daniel och Daniell i Hwinälfwen hafft 
kyrckionyckellen, och intet kan kyrckiodörren wara bruttin. Erich Nillson, at herr Daniels 
hustru berättadt dhet Peder Sabell sagt sigh hafwa Anders Oplänningh i kyrckian och begärt 
åth honom math, och hon undrat hwij han skulle en sådan berychtat persohn lembna i 
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kyrckian, och fått till swaar at han då intet må och kan tåga bårt. Mässkläderne och annat är 
där intet utom låås: wettandes intet om maat bars neder i kyrckian heller af hwem dhet 
skedde? Resp. at han en gångh begärt math åth Oplänningen, då dee folgdz at metha och 
derifrå till h. Daniels, men intet at han war lembnat i kyrckian och begärt maath dijth. 
 Comministri herr Daniels hustru Karin Larsdotter berättar dhet Peder Sabel widh deth 
sidsta han arbetade i kyrckian begärt dricka åth Anders Uplänningh, som han sade sigh lemb-
nat i kyrckian effter sigh, och mehra weeth hon intet däraf, hwartill Sabel intet kunde neka, 
säijandes sigh icke wähl minnas, men kan wäll wara han så obetencht warit såsom den som 
intet wiste honom tyfachtigh wara. 
 Oloff Peerson Sabel itererade dhet Anders Uplänningh för pingest tallt om låsens oduge-
ligheet och tagit först beggie låsen på främre ståcken upp och sedan på deth ena på den ythre, 
och alla tree igensmäldt, och deth icke för sin fadher oppenbarat förr än tyfnaden under 
arbetet medh predijkestohlen war uppenbarat, då han icke tillstädes warit, [fol. 218v] hwareffter 
Uplänningen blef tagen i arrest. Anders Uplänningh nekar som tillförenne sigh intet tagit upp 
låsen, eij heller slagit eller klappat på ståcken och sagdt där penningar wara, och mycket 
mindre gifwit förslagh några där uthur afhända el. tagit. Peder Sabel säger sigh lychtadt ar-
betet på predijkestohlen dagen för sidsta storböndagen och rest till Myskie och kyrckio-
nyckellen lefwereradt till capplan herr Daniel, och om söndagen näst effter skulle kyrckio-
wärderne öpna ståckarne och befunnit dem warit upphafde. Peder Sabell uhrsechtar sigh på 
det högsta och håller före dhet Anders Uplänningh måtte deth giort, antingen då han kan warit 
under arbethe allena i kyrckian widh dhet sidsta eller elliest, emedan som han är lagbunden 
tyff och skall kunna öpna hwad låås han helst will. Men Uplänningh nekar sigh deth giordt 
och mins än hwad straff han fått för tyfwerie tillförenne. 
 Sakens sammanhangh uprepades för nembden och dem effter lagh heemskötz, som enhäl-
leligen voterade till fölliande doom. 
 Aldenstundh Anders Uplänningh är icke allenast tillförenne medh tyfwerie beslagen, och 
därföre lagdömbder, utan och effter edelligit intygande en gångh hafft upp låsen på ståckarne i 
Hackås kyrckia då altartaflan stopherades, och gifwit förslagh där utur taga dryckespenningar, 
och sedan enär predijkestohlen målades äfwen där warit [fol. 219r] och därhän sifftat, och för 
deth tredie widh arbetet lychtades warit allena i kyrckian, medan målaren warit till måhltidz, 
hwarmedelst tyfnaden honom tillwitt ähr. Och ändåch den hoos honom icke är funnen, så är 
lijkawell saken effter domarereglan och 7:de capitlet Tyfmålabalcken L.L. heemstellt nemb-
den, som effter noga betenckiande enhälleligen beslöto sig eij kunna bemelte Anders Uplän-
ningh wäria och frijkalla för skedde stöldh i Hackås kyrckia, och altså i krafft af berörde 7:de 
capitlet dömmer honom at betalla bårtstullne tree dahl. s:rm:t i Hackås kyrckia, och dertill 
medh 40 marcker till treeskiptes, dåch under höglofl. Kongl. Swea håfrättz nådh och hög-
gunstige omdöme och änteliga resolution i ödmiukheet heemställt. 
 
4. Erich Jönson i Älfwen tilltaltes för det een bösskula är funnen uti ett stycke älgzkött, 
hwilcket Swän Oloffson i Bårgen af honom näst för camperingen in junio sidstleden fått, och 
han lagt i mathsäcken åth dragon Peder Olson Bångh, som berättar enär köttet war kokadt 
utfallit utur ett behn af bogbladet een bösskula, som märkias kunde af opwijste behn? Resp. at 
han köttet af leutenant Vallentin Wirck förledne winter Gregori tijdh bekommit för sitt hafde 
omaak at föllia Anders Haraldson i Wästnår, som är i lag medh leutenandten om några älgz-
grafwar op i fiällen widh Ahråen på Löfnäset, och een älgh i grafwen funnit dödh liggiande, 
och intet blifwit warse älgen förr skutten wara, och at leutenanten hudan hafwer [fol. 219v] och 
at Anders Haraldson icke hemma, utan opp i fiället är stadder. Leutnant Vallentin berättar 
sigh intet meera wetta däraf än Anders Haraldson sagt, en älgh wara kommen i grafwen, och 
han intet kunde allena få honom upp, och begärt taga een bonde sigh till hielp, och låfwadt 
gifwa honom något kött för omaket, hwartill samtychtes. Hudan sålldes till fendrick Adam 
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Siöberg, och han till pastoren i Berg herr Johan Drake, därest hon än skall finnas. Altså kan 
dertill intet wijdare göras förr än Haraldson blifwer förhörder och hudan, om hon behållen är, 
blifwer besedd, om något håhl af bössekula kan där å synas. 
 
5. Oloff Jönson i Älfwen beswärade sigh öfwer sin granne Erich Jönson ib:m för deth han 
skält sigh för tyff medan han förledne winter war i Nårie, som dragon Mårten Horn, in-
quarterat hoos Eliases änckia ib:m, åhördt, som berättar Erick Jönson sagt deth Oloff widh 
fiskiet på Kiälen skurit ett stycke aff en ost i mathsäcken, och deth håller han för tyfwerie. 
Resp. at han kan tallt om osten, men kan intet minnas sagt sigh hålla deth för tyfwerie, och att 
Erich Larson i Nambn, som för ett åhr sedan å sina wengnar folgdt Oloff Jönson på fiskiet, 
och sacknadt math, dhet han tillstår, at han merchte en gångh litet wara af hans köttstycke och 
litet af hans ost skurit, och dy deth lagt af hillan i sin säck, men intet tilltallt Oloff Jönson 
derföre, hwartill [fol. 220r] han nekar och säger sig hwarken rördt eller tagit något af hans 
saker. Oloff Eliason ib:m berättar sigh höra Erich Jönson säija till Oloff Jönson at han en och 
annan gång fahr medh snatterie, och nämbde osten och sade sigh deth hålla för tyfwerie, och 
han swarar som förr sig eij minnas så sagt. Dragon Jöran Hanssons hustru Karin Andersdotter 
berättar Erich Jonsons hustru Kerstin Persdotter effter sidstledne wåårandh säija till Oloff 
Jönsons dåtter Kerstin at hennes fader war passlig man, som haar ätit utur Erich Larsons 
mathsäck i Nambn, hwaraf Erich Jönson föregifwer sig intet wetta, och troor intet Mårtens 
giorde relation utan edhgångh, och omsider bekände sigh säija att han håller intet bettre än 
tyfwerie den som något utur ens mathsäck tager, men icke fullkombligen kallat honom tyff. 
Erich tillspordes hwarmedh han kan bewijsa Oloff Jönson af sin mathsäck hafwa något 
afhändt. Resp. aff Erich Larsons berättningh, som intet gör fyllest. 
 Nembdens betenckiande är, såwida Erich Jönson intet kan bewijsa Oloff Jönson någon 
math sig afhändt och lijkawäll uthropat honom derföre, så måtte han plichta för obewijslig 
beskyllningh. 
 Såssom Erich Jönson intet kan öfwerbewijsa Oloff Jönson någon math sig afhändt, och 
lijkawell utropat honom derföre; hwarföre blifwer han effter 20 cap. Tingmåhlabalcken såsom 
een ähreskämmare ansedder och saker till sina fyrattije marck. [fol. 220v]  
 
6. Chronohemmannet i Sanna uti Hackås sochn hafwer för detta landzskrifwaren Carl 
Wargh optagit på friheet och sedan deth opdragit gamle lensman Jon Muhr, som bekänner 
sigh deth brukat i tw [2] åhr utan accord och skatt, och widh dheras förlåpp skall gevaldiern 
Raal Rahse intalt sig deth opdraga sinom swåger Jöns Olson, dhet han giorde, och intet afftahl 
om ett heller annat blef giort, utan han togh deth emoth. Nembden påminner sigh dhet syhn är 
worden strax dereffter där hållen, och som nogast besedt och antechnadt dee förras åbo, så 
med åker som huusbyggnadh, då upwijstes at een besichtningh allenast är skiedt d. 23 maij 
1685 på åkerbruket, då Jöns Olson antagit gården af Jon Muhr, och yppen åker warit i säde 
och trädhe 17 ⅚ mällingh, och i fast lin och lägde 7 ½ mälingh. Jöns Olson är för tree åhr 
sedhan dödh blefwen, och som sonen Carll berättar, som skall han wellat af Rall få någon 
hielp till huusbyggnadh, och då skall Raal wellat drifwa honom ifrå gården. Raal skulle och 
nu till answahr wara om han icke warit hindrat op widh Jerpe torn och dess reparation, och 
kan altså icke mehra därtill göras, utan måste beroo till näste tingh, då Raal och Muhren 
tillijka medh Jöns Oloffsons änckia hustro Brita Oloffsdotter skohla wara till mundz och 
confrontation. 
 
7. Nills Peersons i Hackåsen dåtter Märit hafwer funnit een älgh förledne sommar op i 
fiälden wid Torråhsboerne, af biörn rijfwin och mäst opätin, och enär han dhet fått wetta, tagit 
länsman medh sigh dijth [fol. 221r] och aset besedt, och medh stoor mödha dragit deth ringa af 
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hudan som fans ifrån dess förruttnade kött. Hudstycke[t] besågz nu, och fans af intet wärde, 
dy kan rätten intet widare därtill göra. 
 
8. Oloff Jöranson i Giärde fodrade 6 ort, som är 6 d:r 24 öre k:rm:t aff Carll Olsson Winter i 
Bynom effter hans obligation den 20 martij a:o 1686, och 1688 d. 3 aprilis fått capiten Carl 
Rutencrantz zedell till munsterskrifwaren Noræus, att innehålla af hans augmentz penningar 4 
d:r 16 öre, och då haar actor effter h. capitens mäcklande cederat 2 d:r 8 öre k:rm:t, hwilcka 
han begärer, efftersom Noræus intet fullgiorde bemelte zedel och ordres? Resp. at han tillstår 
sin obligation på 6 ort, men däremoth prætenderer inquarteringz penningar effter låfwan 4 d:r 
16 öre k:rm:t om åhret? Swaar, at han honom inga låfwat, utan effter begäran låtit få een 
fäldh, och effter capiten Rutenkrantz betingande och zedel, afräknat och cederat 2 dahl. 8 öre 
k:rm:t. 
 Resolutio. 
 Såssom Carll Olson intet kan bewijsa deth Oloff Jönson låfwat sigh inquarteringz pen-
ningar och han hafft af honom een fäldh, och 1686 obligerat sigh willia medh dhet första 
betalla honom 6 ort eller 6 d:r 24 öre k:rm:t och sedan a:o 1688 effter capiten Carl Ruten-
krantz mecklande cederat af sin fodran 2 d:r 8 öre k:rm:t, som h. capitens zedell uthwijsar; 
altså dömmes Carll Olson utan oppehåld betalla resten, som ähr 4 dahl. 16 öre k:rm:t. 
 
9. Jonas Muhr beklagade sig intet fått af Myskie sochn 8 öre k:rm:t för hwart dyngn han för 
dem [fol. 221v] bewakat magazins spannmåhlen i Sunne, utan allenast effter 6 öre, men af 
Owijkens och Hackåhs sochnar fått à 8 öre, och dem offta tillskrifwit, där dee icke wille gifwa 
8 öre om dyngnet, skulle dee honom aflösa, det dee intet giort. Erich Anderson i Miäla och 
Jöran i Kiöfra bekänna honom så skrifwit, och hwarken blifwit aflöst eller fått tillökningen af 
2 öre för hwart dyngn, och undandraga sig intet at uth drifwa resten på så många omskifften 
som innestå. 
 
10. Oloff Jöranson i Gierde fodrade af Jöns Pederson i Ångrohn tree dahl. k:rm:t för det han 
hafft omaak resa ifrå Skarfdöran 1690 om sommaren till Sellbo sochn i Nårie effter 4 st:n 
hästar som blefwe ifrå Jöns, Hanss i Kiöfra och sigh bårtstullne af norske soldather och uti 
Sellbo fått med stoor platz Jönses häst igen. Resp. at han tillijka med Hanss hästen legt, och 
Hanss folgt till Tijdedahlen och gifwit een carolin, och så mycket will Jöns och gifwa. Men 
Oloff begärer tree dahl., och berättar Hanss sig låfwat gifwa ännu een carolin. Jöns Pederson 
låfwade gifwa Oloff Jöranson 2 d:r 8 öre k:rm:t, och sin hand honom derpå gaff, hwarmedh 
han nögder war. 
 
11. Larss Swenson i Miäla kärade på Joen Ersons wengnar i Boda och Jerfsiö sochn uti Hell-
singelandh till sin swåger Swän Mårtenson i Långswedh och Myskie sochn om sin hustru-
systers Kerstin Mårtensd:rs jordepenningar i Långswedh hemmannet, som Kerstin honom 
testamenterat och opdragit till sytningzlöhn, [fol. 222r] tillijka medh deth lösa, som är skedt i 
Jerfsiö d. 16 martij a:o 1688, närwarande hennes målsman Erich Anderson i Miähla och 
Anders Olson i Boda, hwilcka med nambn och bomerken dhet allt bekräfftat: warandes 
hemmannet werderadt för 45 r.d:r d. 27 decem. 1687, som komma tree bröder och twå systrar 
till bytes, och altså på hwar systerpart 5 ⅝ r.d:r? Hwartill swarades at Kerstin allenast folgt sin 
swåger Jon Erson heem till Hellsingelandh, efftersom här dyr tijdh war at gästa och där 
förblifwa så längie löösöhren skulle räckia, som till 30 r.d:rs wärde wore, och om lijfstijden 
längre skulle wara, skulle hon fodra sina jordepenningar, hwartill Jöns Peerson i Ångrohn och 
Oloff Carlson i Långswedh wittne är, och at Kerstin allenast sedan läfwadt hoos Jon Erson i 
siutton weckor och Swän födt och skiödt henne i 3 ½ åhr och derföre intet fått: williandes 
altså icke samtyckia till testamentzskrifften. 
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 Erich Anderson i Miähla bekänner Kerstin willia wara hoos Jon Erson som testamentz-
skrifften uthwijser. Swän berättar henne sagt sig willia resa hijth heem igen, efftersom hon för 
sin smittosam siukdom skull icke tillätz wara i byen, och hafwer Jon måst herbergera och syta 
henne widh sina fäbodar. Erich Anderson betygade Kerstin dee åhren hon war hemma hoos 
Swän sielf sig födt och klädt, och allenast hafft huusrum i fadersgården, hwartill Swän eij 
neka kunde. 
 Nembdens voterande. 
 Emedan som Kerstin Mårtensdotter uti sitt siuklige [fol. 222v] tillståndh hafwer opdragit 
sin swåger och systers man Jon Erichson i Boda uti Jerfsiö sochn sin ringa ägendom i löst och 
fast, sig at föda och skiöta till dödedagen, som med hennes målsmans Erich Andersons i 
Miäla willia och wettenskap är skedt den 16 martij a:o 1688, som wederwarandens nambn 
och bomerken under skrifften uthwijsa, och han deth effterkommit och fullgiordt; och såwida 
hon medh besmitteligh siukdom warit bekajat och stort äfwentyr medh des skiötzell således 
warit; altså finner rätten skälligt at Joen Erson icke allenast bör niuta des lembnade löössören, 
utan och hennes jordepenningar i fadershemmannet Långswedh, som 1687 in decembri är 
werderat, och en systerpart berächnadt för 5 ⅝ r.d:r à 6 m:k, som är 8 dahl. 14 öre s.m:t at 
bekomma af Swen Mårtenson, som deth besitter. 
 
12. Larss Swänson i Miähla beswärade sigh öfwer Erich Anderson ib:m för dhet han op-
kastadt sigh för Peder Månsons målsman och emottagit dee penningar som han uthfodrat i 
Ståckholm på hans faders Måns Pedersons resterande gamla löner för 1675, 1676 och 1677, 
effter fullmachten daterat Owijken den 2 decemb. 1690, af capiten Carl Rutenkrantz under-
skrefwen, och låtit gevaldiern Jöns Bagare för derpå giordh kåstnadh få den löön som sig 
borde, ehuruwell han litet eller intet omaak dermed hafft, men actor bedit Halfwar Kråka 
assignation utfodra, efftersom dertill war beiakat, och han inga medell däreffter at töfwa 
hade? Resp. at Jöns Bagare, corporal Johan Nybergh och Peder Månson kommit till sigh och 
bedit sigh wara Peders ombudzman och quittera [fol. 223r] hans faders bestådde och uthgångne 
löön, det han säger sigh göra. Actor berättar sigh strax protesterat däremoth, men eij blifwit 
hörder, och dåch warit tillstädes enär penningarne af befallningzman Jacob Graan lefwerertes, 
och 45 d:r s.m:t på centonalen [hundradelen] när fått, däraf Erich Anderson emottagit 24 d:r 
s.m:t och till Jöns Bagare gifwit 15 d:r s.m:t, som han will bewijsa med Bagarens, rustmestar 
Oloff Brantz och dragon Halfwar Kråkas quittens d. 23 maij 1691 på 17 ½ d:r s.m:t, lydandes 
at Larss Swenson dem för hafde möda och omkåstnad at utfordra de slechtingars gamble 
löner, består, och Larss säger sig willia intet bestå, hwarcken Bagaren eller Branten, något, 
dem han intet committerat, utan Halfwar, at uttaga assignation tillijka med dee andra: wijsan-
des sig giordt kåstnad derpå med suppliquer, attester och påstpenningar till 6 d:r 17 öre s:rm:t. 
Måns Adamson i Hanabacken, Hellie i Åbåsen, Nills i Sijdhe och Erich Olson i Sijdhe hafwa 
giordt accord medh Lars Swenson at där han intet skulle uthrätta, skulle han af hwar få tree 
dal. s:rm:t, men om han skulle bekomma lönerne, skulle hwar och een honom förnöija, som 
deras accord af d. 12 october 1690 lyder, och han säger sig aff lönen wäll wara förnögd, 
hwaraf synes at Bagaren giort irring [oreda] däruti, och bracht Erich Anderson penningarne 
quittera, som intet dermedh hafft beställa heller därom betrodd. Erich Anderson hafwer satt i 
Owijks kyrckia 22 d:r s.m:t och 2 d:r dito haar ägaren Peder Månson fått. Erich Anderson 
bekänner sig wara af Jöns Bagare der i förledder, men intet som Lars föregifwer, honom 
tillsagt någon löön, utan Lars låtit honom den få. 
 Saken togz i betänckiande till föliande sluth denne gången. 
 Såssom Erich Anderson nekar sigh hafwa bewilliat [fol. 223v] gevaldiern Jöns Bagare 
någon dehl at niuta aff Peder Månssons benådde löner för fadrens giorde krigztienster, utan 
allenast effter hans intallande hela bestådde summan af 45 dahl. s:rm:t såsom en ombudzman 
quitterat, och Bagaren lijkawäll sigh tillängnat, som skulle han i Ståckholm därföre hafft 
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omak och måst göra kåstnadt, oansedt Larss Swenson fins wara hans laga fullmechtigh, och 
twisten förnembligen består deruthinnan at Bagaren tillwällat sig betallningh för deth han litet 
eller intet fogh hafft till, och Larss Swenson altså intet fått sitt nöije för hafd möda; hwarföre 
kan däruthi intet sluteligen dömas förr än Jöns Bagare, Oloff Brant och Halfwar Kråka, som 
af Larss Swenson under prætext för hafde omaak och beswär tagit och quitterat 17 d:r 16 öre 
s:rm:t, å nästa tingh confronteras och komma till mundz med Lars Swenson, at bewijsa medh 
hwad fogh och skähl han dee bemälte 17 ½ d:r omtagit, och om Erich Anderson gifwit Baga-
ren tillstånd dertill. 
 
13. Dragon Oloff Mårtenson beswärade sigh öfwer Larss Swenson i Miäla, som hans full-
mechtig warit, at uthfodra sin faders, Mårten Oloffsons, innestående löhn, hwaraf han till-
ängnat sig halfparten, dhet han tycker för swårt falla? Resp. at honom effter liquidation 
bestodz 20 d:r 29 öre s.m:t, och låtit honom få 10 d:r s.m:t, och bekommit assignation till åbo, 
och giordt Peder Byman i Hallens sochn fullmechtigh dem infodra, och gifwit en dahl. s:rm:t 
till reesepenningar och fordzlan 4 öre, för [fol. 224r] fracht 4 öre, och centonalen för 20: 29 öre, 
som är 7 öre, facit 1 dahl. 15 öre. Actor, at han intet accord med honom giordt, utan låfwat 
förnöija widh heemkombsten, och tillbiuder nu cedera 1/3, efftersom han igenfått utgifne 
reesepenningar 2 dahl. s:rm:t, hwarmed Larss intet wille wara nögder, utan prætenderer half-
parten, som andra skola fått. 
 Oloff Mattzsons son Mattes giorde äfwen lijka prætension på Lars Swänson, och utan 
condition honom befullmechtigat och gifwit till resepenningar 2 d:r s.m:t, och allenast bekom-
mit 10 d:r s.m:t, hwartill Larss beiakar. Mattes tilbiuder honom 1/3 för hafd möda. 
 Oloff Jonson Winters änckia hustru Brita Månsdotter sammalledes och säger sigh låfwadt 
honom 1/3, och han icke därtill samtycht, utan lembnat till återkombsten, och gifwit reesepen-
ningar en dahl. s.m:t, och han säger dhet wara 20 öre s.m:t och en tint [rymdmått] bränwijn 
som förärtes, därtill hon nekar. Hustru Brita haar fått tilbaka utlagde reesepenningar och 11 
d:r s.m:t på löhnen. 
 Till dombs voterades. Såsom intet accord är giort och actores biuda 1/3 af fodran, och 
Larss söker niuta halften, så göres den moderation at medellwägen brukas emellan 1/3 och ½-
ten. 
 Alldenstundh Oloff Mårtson, Mattes Olson och hustru Brita Månsdotter intet hafwa 
accorderat med Lars Swenson i Miäla om wiss belöningh för lönernes uthfordrande, utan 
låfwat honom förnöija, och nu tilbiuda 1/3 af uthgångne summor, och han intet dermedh, 
medelst giord kåstnadh till åbo effter penningarne och långsampt warande i Ståckholm, kan 
wara belåten och behållen, utan prætenderer [fol. 224v] halfparten, helst emedan som han intet 
af många warit i så måtto befullmechtigat; altså har rätten funnit skälligt at göra den mode-
ration dem emellan at Larss skall icke niuta halfften, utan wara nögd med differentzen 
emellan 1/2 och 1/3, och sålledes bör Lars Swenson betalla till Oloff Mårtson 2 d:r 16 öre 
s.m:t, och i lijka måtto till Mattes Olson 2 d:r 16 öre, tillijka med emottagne 2 dahl. rese-
penningar. Jembwäll och bör Lars Swenson betalla till hustru Brita Månsdotter 1 d:r 27: 12 
p:g:r s.m:t, och dermedh wara åthskilde i dy måhl. 
 
14. Munsterskrifwaren Anders Salin itererade sin fodran aff Peder Pederson i Klåckare-
backen angående 1689 åhrs hemmansräntha som war bespardh, och han den till Nills Lund-
bergh, som avancerat till chergeant, och allenast till huusrum skall warit inquarterat, emoth 
förbudh lefwereradt: ingifwandes h. capiten Carl Rutencrans attestatum at alla ränthor, så aff 
officererne som offentelligen, aff lensman wore förbudne till dhes zedell däröfwer opwijsas 
kunde, och at Lundberg war icke wijdare än till heemwist inquarterat, och lönen war be-
spardh? Resp. att han intet annat wist och kunde förstå, än den som kom i quarteret skulle 
taga uthlagorne, nekandes sigh hördt officerernes bönder wara förbudne, dhet lensman Suen 
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Herckullson sigh påminner effter h. capitens breff för allmogen kungiordt. Peder Pederson 
frågade om icke förarebonden Jon Jönson i Mo, som 1689 åhrs ränta icke skall till Lundbergh 
betallt, kunde tagas i betallningh. Salin berättar sigh hafwa spanmålspenningarne [fol. 225r] för 
förare-chargen 1689, 4: 16 öre s:rm:t, som kunna blifwa till afslagh på Lundbergz tillgrepne 
chergeantz hemmans ränta. Under discurs och underrättande om sakens sammanhangh uthlåf-
wade Peder Pederson clarera 1689 åhrs uthlagor till Salijn, och han all giörligh address på 
samma åhrs förareränta i Mo och Bergh sochn, honom tillsadhe. 
 
15. Erich Olsson i Salom beswärade sigh öfwer änckian hustru Märit Carlsdotter ifrå Skede 
för dhet hon uthropat sigh hafft sammanlagh med sin tiensteqwinna kånan Ellssa Olofsdotter 
widh fäbodarne på Kiählen, och bedit sedan om förlåtelsse uti ährlige mäns närwaru, och 
gifwit skrifft der uppå, och tagit sina ordh igen, som attesten af d. 18 feb. 1690, verificerat af 
comministro herr Daniel Offerdalino, och en dito af d. 7 october 1690 af samma persohner 
underskrefwen, därutinnan hon afbeder sin brått i det måhlet? Resp. at hon deth rychtet och 
tallet icke uthfördt, utan det först hördt af Elin Raalsdotter, som sade Erich Olsons fäpijga 
Ingeborgh för sigh berättat dhet Erich Olson widh fäbodarne een natt om sommaren 1689 
kommit i stegerhuset, där Ellsa och Ingeborgh legat, och han genast lagt sigh på, och hon eij 
wettat hwart uth hon sina ögon wända skulle, och wärst war för Erichz lilla dåtter Barbru, som 
lågh emellan, och blef däraf trängder, och sålledes kom talet kring om sochnen, och twifwels 
utan haar Erichs flicka och lilla dåtter dhet sagt för sin moder, som nu döder är, och at Erich 
bedit sig taga igen sina ordh och [fol. 225v] säija dhet osandt wara, och hon fruchtat och sagt at 
han torde willia sigh illa därmedh, och han skall swarat sigh deth onda willia sigh påtaga, och 
at hon dermedh slipper gå på tinget, hwartill Erich alldeles nekar och sägher henne bedit sigh 
och han intet henne. Hustru Märit berättar sig om sommaren 1689 föllia Ralls boskap till 
budarne tillijka medh Erich Olsons och Peder Olsons i Östnår, och een oxe af huarderas under 
wägen bårtkom, som sacknades, och morgon effter hafwer Erich och Ellsa gått tilbaka och 
söckte effter dem, och dee kommit, och enär han dem sedt skall han sagt dhet wara wäll, och 
så mycket bettre haar iag tijdh at sättia mig at låta luska [avlusa] migh och taga musen på tigh 
Ellsa, hwilcket Elssa skall sagt för Ingeborgh, och Ingeborgh för Elin Raalsdotter, och Elin 
för denne. Erich Olson föregaf sigh intet sökia effter oxen, utan strax tagit ett näth och lagt 
uth neder i siön, men hustru Märit säger dhet skedde sedan oxerne igenfunnes. Erich Olson 
berättar dhet sin pijga Ingeborgh Pedersdotter sagt dhet hustru Märit oprifwit een gräästapp 
och ledt alla koor däröfwer och miölckat derpå, säijandes sigh skolla däraf göra busalt och 
bedt henne tijga, så skulle hon och få medh hafwa nytta däraf, hwartill hustru Märit nekar. 
Ingeborgh berättar Märit låta sigh hålla en af Erich Olsons koor öfwer een gräästapp, som hon 
miölckade uti, och sagt sigh dhet skulle hafwa i sitt busallt, och åtta dagar dereffter äfwen så, 
och badh sig intet dhet säija för Erich Olsons pijga Ellsa, men Märit nekar därtill alldeles. 
 Elin Raalsdotter tilspordes om hon för hustru [fol. 226r] Märit sagt effter Ingeborgz uth-
sago, at Erich Olson hafwer i stegerhuset lagdt sigh på sin pijga Ellsa, och sagt enär effter 
oxarne söchtes hafwa tijdh at låta luska sigh och taga musen på Ellsa, hwartill hon nekar och 
sägher sig hwarcken deth hördt af Ingeborgh eller någon annan, och icke heller dhet för hustru 
Märit berättadt, hwaröfwer hon tryggeligen kan gå lagh. Ingeborgh Pedersdotter, på sitt 15:de 
åhr, förehöltz uthförl. dhet hon skall sagt Erich Olson legat på Ellsa och dhet sagt för Elin, 
och hon för Märit, men föregifwer sigh dhet hwarken sedt, hördt eller sagt, och dhet kunna 
bestå för Gudh och menniskior med sin eedh. Barbru, om sina 8 åhr, bekänner sigh för 2 ½ 
åhr sedan warit widh fäbodarne och legat i stegerhuset hoos Ellsa och Ingeborgh, och fadren 
tillijka med Peder Olson i Östnår op i låfftet, och at fadren ingen natt warit i stegerhuset hoos 
pijgorne. 
 Peder Olson, een gammall tolffman, bekänner sigh föllia Erich Olson till och ifrå fä-
boderne, och warande där legat tillsammans, och han allenast een natt opstijgit och uth gått 
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emedan som hundarne söckte, och då war Jonas finne dijtkommen, och intet kunde märckia 
Erich nånsin taga i Ellsa. 
 Kånan Ellssa Oloffsdotter, barnfödd i Brunflodh sochn och Onsalla by, förehöltz hustru 
Märitz giorde relation om Erich Olson och henne, men hon nekar sigh intet olåfl. med honom 
hafft bestella. 
 Under betänckiande till dombs förledne gårdagz affton hafwer hustru Märit Carlsdotter 
stuckit sig af wägen och effter henne är på wägarne her i neijgden och grändan medh flijth 
söckt, och hon icke kunnat [fol. 226v] igenfinnas. Icke des mindre är skälligt funnit föliande 
doom afsäija, och dertill medh dömmes hon för olydno till sina tree marck. 
 Ehuruwell hustru Märit Carllsdotter hafwer uti gode ährlige mäns närwaru den 18 februa-
rij 1690 icke allenast afbedit, utan och återkallat sitt uthspridde smädetahl om Erich Oloffsons 
i Salom hafde sammanlag och olåfligh beblandellse medh kåhnan Ellssa Oloffsdotter, effter 
däröfwer gifne attestatum berörde dato, så hafwer hon lijkawell och icke desto mindre nu in-
för rätten söckt dhet bewijsa, och honom dertill binda, dhet hon eij göra kunnat, som ransak-
ningen widlyffteligen innehåller och uthwijser, altså hafwer rätten funnit skälligt hennes för-
seende derutinnan applicera och lämpa till 20 cap. Tingmålabalcken, såsom den som enom 
belugit sin ähra, och i förmågo och krafft däraf dömmer henne at plichta såsom een ähre-
skä[mm]erska medh sina 40 marck till treeskiptes. Och för dhet hon olåfwandes för än doom i 
saken war gången gått ifrå tingzplatzen, plichtar hon som för annan olydno effter 33 cap. 
Tingmålabalcken med sina tree mark. 
 
16. Carl Nillsson i Åbåsen kärade till sin granne Anders Jönson ib:m för dhet han skält och 
kallat sigh hundflåare, skällm och landzlöpare, som Essbiörn Pederson och hans hustru be-
wittna kunna? Swaar, at han deth intet giort hafwer, och exciperer emot Essbiörns bewittnan-
de, efftersom han är hans afwundzman och owän, som han warit, besynnerlig sedan synen i 
förledne sommar där i byhn höltz, och at [fol. 227r] han är Carl obligat för sin fattigdom 
skuldh, därest han får sitt hielprådh, men kunde intet bewijsa honom sin afwundzman och 
owän wara, och dertill medh betyges han wara edbär, och aflade sin wittnesedh och berättade, 
nembligen att Carlls hustru Anna Månsdotter 1690 om winteren kommit till sigh om een 
qwäll, och om en halff stundh [timme, jfr tyska] däreffter kom Anders Jönson, säijandes till 
henne först, Sitter du nu här, och sedan sagt at hennes man wara passlig karl, en skällm och 
landzlöpare, och hether iagh Kaas, så skall iagh och kasa effter [schasa bort] honom, så at 
hinn [djävulen?] skall tagan, medan han een koo skulle äga i båhsen, och hustru Anna kallat 
sigh och sin hustru till wittnes därom. 
 Essbiörns hustru Anna Jönsdotter berättar ordh frå ordh som mannen. 
 Carll Nillson, at Anders Jönson kallat sigh hundflåare, som Hellie Olson i Åbåsen och 
dragon Nills Anderson Flinta åhördt? Hwartill Anders nekar, och Hällie berättar, Anders i sin 
stugu säija för twå åhr sedhan Carll wara hundflåare, och sigh sedan deth för Carl sagt. 
Anders Jönsson exciperade emoth Nills Flintas bewittnande: begärandes dhet han wille taga 
bewijs af sin leutenant Vallentin Wirck om sitt förhållande, dijth han warit, och intet fått 
attestatum, utan wijster till allmogen derom. Nills bekänner sig wettat deth Jerimias Meenlöös 
och Anders Melckerson stullit en liten kåpparkittell om ett kannrum, och den såldt till Erich 
Anderson i Sijde, och denne fodrat af honom derpå tree m:k k:rm:t och fått tree öre för sitt 
omaak. [fol. 227v] Dessutan haar han snattadt af sochnstugumannen Jon Enarsson, och burit 
dhet tillbaka. 
 Saken heemskötz uthförligen nembden at betänckia 1mo at fult bewijs till skälsorden icke 
är; 2do at Carll rymbdt Kongl. Maij:tts fahna för trediemännen och begifwit sigh till Nårie, där 
han några åhr sedan fredh [efter kriget med Danmark-Norge] blef, warit, som dåch pardonerat 
ähr, men såsom ett ärr qwart af hans förhållande; 3tio ähr Anders lagbunden tyf och kan eij lag 
åstadhkomma. 
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 Emedan som fult bewijs icke är at Anders Jönson kallat Carll Nillson skälm och landz-
löpare, och Anders för tyfwerie dömbder, och dy icke kan komma lag åstadh; dertill medh 
hafwer Carll Nilsson under sidsta feijgde rymbdt ifrå trediemanstiensten till Nårie, där han 
wistades medan krijget warade och några åhr effter, medelst Kongl. Maij:tts nådigste pardon i 
gemehn för alla sådanne komma tilbaka i rijket, sigh inställt; altså är skälligt funnit låta den 
saken falla för denne gången, dåch åthwarnas Anders Jönsson och andra hålla inne medh sin 
nästas förklenande i een och annan måtto. 
 Nembdens voterande till fölliande doom. 
 Alldenstundh allenast ett wittne är at Anders Jönsson kallat Carll Nillson hundflåare, och 
Anders icke betrodd är at edelligen sig derföre befria, så hafwer nembden effter lagh dhet 
öfwerlagdt och besluttit sigh honom eij kunna finna däruthi oskylldigh; altså dömmes han 
effter 20 cap. Tingmålabalcken at böta derföre 3 mark till treeskiptes. [fol. 228r]  
 
17. Carll Nillsson angaf Anders Jönssons son Peder hafwa förleden höstas warit i sitt 
qwarnhuus uti Backåen, dören och låset uphafft, och pass en kanna kornmiöhl bårttagit, och 
låset effter sig sluttit, hwilcket Oloff Peerson i Wästerbacken sedt och bewittna kan, hwartill 
Peder, om sina [lucka] åhr alldeles nekar, och fadren föregifwer sigh och sin hustru wara någ-
ra mijhler bårt, och kan eij troo honom deth giordt, som och ingen nödh honom därtill kunnat 
twinga, och at en käringh Elin Andersdotter war hoos barnen hemma, som kan wittna dem eij 
längre warit än till skogz at plåcka bähr. 
 Oloff Pederson, effter aflagdan edh, berättar sig komma gående Carll Nillsons qwarnhuus 
förbij, och hörde folck wara där inne, och sågh derföre till och blef warse at Anders Jönsons 
son Peder stodh utanför dören, at sättia igen utan låset, och satt en miöhlpåssa på brohn, pass 
en kanna, och kommande et litet stycke derifrån blef seende hans broder Johan, och honom 
frågadt om han mahlningh hade på qwarnen, och han swarat ja, och sedan råkadt Carll Nillson 
och refererat hwad han sedt, som framwijst sin qwarnnyckell. Johan, om sina siu åhr, be-
känner wäll en karll hällsa på sig een gång enär han skulle plåcka bähr, men nekar honom 
sigh frågat om någon mahlningh hades i qwarnen, och dy icke kunnat bejaka därtill, och at 
hans broder Peder samma gångh och plåckat bähr strax der bredewidh. 
 Peder förehöltz å nyo om stullen miöhl, men nekar [fol. 228v] aldeles därtill. Dåch är han 
1690 beslagen medh dhet han några saijn stullit i Carll Nilsons låfft och gömbdt i skogen. 
 Nembdens betänckiande är, intet kunna wäria Peder wara oskylldigh för miöletz stiäl-
lande utur Carl Nillssons qwarnhuus, och dy funnit skälligt, nembligen: Emedan som gåssen 
Peder Anderson icke kan frijkallas för een kanna miöhls afhändande utur Carl Nillsons 
qwarnhuus, och han een öfwermage är; altså skall han måtteligen näfssas med rijs. 
 
18. Peder Månsson i Wijnälffwen beswärade sigh öfwer hustru Brita Jonsdotter i Sanne för 
dhet hon icke will lefwerera ifrå sigh sin sahlig faders handskrifft till Chrestopher Swänson i 
Sanne, som dåch betallt är. Resp. at såwida något därpå rester, wille hennes sal. man den icke 
ifrå sig lefwerera, dhet hon icke heller gör för än resten blifwer betallt. Då opwiste han sin 
faders Måns Pedersons opsattz, huru han sin skuldh af 29 r.d:r effter obligation d. 28 aprill 
1665 hade betalt, nembligen en koo för 4 r.d:r. Resp. at hon är lefwereradt för twå åhrs 
interesse, och war en ordsaak hwij obligation icke igengafs. Contant lefwereradt 6 r.d:r, som 
ehrkännes. \En swart häst för 10 r.d:r, som och ehrkännes./ Item lefwereradt en half tunna 
sallt. Resp. om så warit, så måtte deth wara gifwit på interesse, men intet skedt i sin tijdh. 
 Opfört är dhet Peder Oloffson i Östnår af Måns opburit 6 r.d:r till Chrestophers saakörs 
betallningh, deth Peder betygar sant wara, och hust. Brita intet disputerer. [fol. 229r] Item ett 
[skålpund] nårskt sallt för 12 öre s.m:t, och een st. lija för 12 öre, föregifwer hustru Britha 
sigh intet weta af, utan om dee äre handfångne, kan deth wara för legan. Sidst opföres för twå 
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åhrs kåst, sängh och wedh mäst alla heligdagar för 4 r.d:r? Resp. at han war skräddare och 
sällan hemma, och för den tijden åth honom skräddat och ingen betallningh tagit. 
 Nembdens votum till dombs. 
 Såssom Måns Pederson effter obligation d. 28 aprilis 1665 warit skyldigh Chrestopher 
Swänson i Sanna 29 r.d:r, och der opå fins wara lefwereradt, som ehrkännes af änckian hustru 
Brita Jönsdotter, nembl. contant 6 r.d:r, en häst för 10 r.d:r och 6 r.d:r som Peder Oloffson i 
Östnår bekänner sigh af Måns Peerson på Chrestophers wängnar för saaköhren uthtagit, som 
giör tillsammans 22 r.d:r. Sedan, hwad opförde koo widhkommer, så kan änckian hustru Brita 
icke neka den wara handfången, men för legan af länte penningar, och om opförde en halff 
tunna och ett nårskt [skålpund] sallt, tillijka med een lija, föregifwer hon sigh intet wetta aff, 
och där dhet wore lefwererat, så kan icke annars wara, än dhet måtte på interesset och för 
legan wara skiedt. Och såsom intet bewijs därpå ähr, och Måns hafft en godh tijdh hans pen-
ningar bårta, så kan dhet intet berächnas, och altså dömmes dhet Peder Månson bör inlösa sin 
faders obligation medh 7 r.d:r, som der å sålledes restera. 
 
19. Oloff Carllson i Långswedh kärade till gamble lensman Jon Muhr på Brita och Karin An-
dersdöttrars [fol. 229v] wängnar i Landsom för twå st:n manfolckz zadlar, som förledne feijgde, 
tillijka medh fleera i tingelaget, utgiordes till trediemans dragons zadlar, och hwarken sadlar-
ne eller betallningh derföre fått, som nu sökes? Resp. at sadlarne uthgiordes öfwer hela tinge-
laget, och kommo wäll ifrån dem och till wederböranderne lefwerertes, hwaröfwer dåwarande 
socknskrifwaren sahlig Hanss Nillson hölt räkningh, och war wäll låfwat at Kongl. Maij:tt 
och chronan eller tingelaget sins emellan skulle betallat, som intet skedt är, men han haar intet 
däraf, därtill actor samtyckte. Nembden påminner sigh deth fem bönder skulle göra och skaffa 
en zadell, och warit på socknstembna at jänckas och liquideras, men intet kommit till änd-
skap, dåch berächnades den ena sadellen för hemmannet och rotan, som berättas eij warit 
dugligh, och dy een annan som bättre war, och bemelte pijgor tillhörigh, togz i stellet af pij-
gornes styffader Oloff Peerson i Lansom (som döder är) och som nu föregifwes, den förra 
intet igenfått. 
 Såssom rätten intet kan få underrättelsse för hwem sadelen är uthtagen, och uthi feijgde-
tijden mycket ojempt som icke kan liquideras, tillgår, och dhet så längie stått, at både pijgor-
nes styffader, som sadelen lefwereradt, som sochnskrifwaren, genom döden afgångne äro; 
altså kan därtill intet göras, men skulle uthspanas [fol. 230r] kunna, hwilcken rotha bemelte 
sadell niuttit, skall lagligit assistence icke förwägrat blifwa. 
 
20. Peder Olsson Tore i Backen på Gölu Oloffsdåtters wengnar kärade till Lars Ersson i 
Nambn för henner broders Måns Oloffsons 29 åhrs drängtienst? Resp. at han war honom 
skylldigh 14 d:r s.m:t, dhet Måns på sin sotesängh för sin syster Gölu berättadt. Gölu säger 
honom säija sin löön stå inne, men Larss, at han giordt rächningh med honom, och eij blifwit 
skyldigh mehr än 14 d:r s.m:t och låta begrafwa honom. Jon Olson i Nambn, den dödes 
syskonebarn, [kusin] betyger sig wara hoos honom näst för han dödde, då han intet tallte om 
sin fodran, men åhret förr sade han Larss Erson wara sigh skyldigh siu plåtar eller 14 d:r 
s.m:t, och intet nembde något återstå på sin löön. Matz Hansson i Wijken berättar Måns Olson 
förledne winter säija, enär han tager sitt utaf Lars Erson, så lärer eij mycket blij qwaar: 
nembnandes intet meera, och eij heller frågades dereffter. Peder Jonson i Wijken berättar dhet 
Måns förledne winter sagt sig tiena och lönen står inne åhr från åhr, och dee låfwa godt, och 
får man see huru deth hålts. Dragon Peer Peerson Pijhl berättar sigh för 8 åhr sedan see Måns 
hafwa i een kattskinpungh några hwijta penningar, men huru mycket dhet war weeth han 
intet. Larss Erson, öfwer sina 70 åhr, uthlåter sigh kunna medh eedh betyga sig eij Måns 
meera skyldigh wara än bekände 7 plåtar. Oloff Carlson i Gågzåsen säger Måns 1690 om 
sommaren säija sin löön stå inne i gården hoos Larss Erson. [fol. 230v]  
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 Gölu berättar sin broder Måns på sothesängen säija sigh inga penningar hafwa, utan deth 
som står inne i Lars Erssgårdhen, hwaraf begrafningzkåstnan kan tagas, och om hon wille, 
kunde hon sin heemwist där hafwa. 
 Nembdens eenhällelige votum till dombs. 
 Ehuruwäll synas kan, som skulle effter frambledne Måns Olsson, medelst hans långlige 
tienst och nychtert förde läfwerne, mehra finnas i behåldh än inventarium på hans qwarlåten-
skap innehåller, och hans systers Gölus ombudzman Peer Oloffson Tohre söckt bewijsa några 
hans åhrslöhner skulle stå inne hoos Lars Erson i Nambn, effter den dödas tahl till een och 
annan, och Lars Erson alldeles dertill nekar, och uthlåter sig kunna gå lagh, sig honom på 
åhrslönerne intet wara skyldig [mera] än 14 d:r s.m:t; altså kan rätten intet wara befogat 
honom meera påbyrda, efftersom icke andra honom fulltygas och bewijsas kan. 
 
21. Pastor herr Peder Gestrinius hafwer låtit citera swentienaren Nills Jonsson i Hackås för 
dhet han ohemuldt sigh angifwit och beklagat för herr öffwersten och vice gouverneuren h. 
Carl Hård, och icke sigh inställt eller giordt sin ändskyllan, dy effter 33 cap. Tingmåhla-
balcken saker till sina tree marck. 
 
22. Bengt Tommesson i Båhlåsen insinuerade capitein Gerhard Lilliekrantz attest af den 14 
huius sidstleden at saken emellan honom och corporal Carll Lindh är effter herr öffwerste-
leutnantens Bengt Ribbingz tillåtellse den 3 aprilis förlijckt uti feltwebelens Hans Rytters och 
förarens Jonas Brincks närwaru, det [fol. 231r] han säger sig måst göra medelst mangel af fult 
wittne, efftersom leutnanten Lille blef samma gångh dömbdh till lijffwet, och icke kunde 
wittna medh, som togz ad notam. 
 
23. Erich Nillsson och Peder Jonsson i Wijken anklagadhes förledne winther hafwa försum-
mat magazijns spannmåhls fordzlan upp till Jerpen? Resp. att dee gerna wellat, men hade så 
swaga hästar, och intet at näst göra sigh medh, icke heller penningar at gifwa dem som köra 
skulle. Nembden betygar dem fattige wara och tillförenne lydige warit, och chronespann-
måhlen lijkawähl framkommit; altså förskonas dee medh böter. 
 
24. Mattes Hansson i Wijken, som på frijheet optagit Halfwar Peerssons hemman i Gugzåås, 
kärade till Peder Henrichson i Wästeråsen för ett ängh som kallas Nybrännan, som hörer till 
chronogården i Gugzåsen: begärandes dhet under förra bohlstadh igen? Resp. att bemelte 
ängh är derifrån köpt för 2 r.d:r specie, som köpebrefwet af den 3 aprilis 1669 utwijser: 
warandes då allenast en lada af tu lass, och sedan är skogen afhuggen och en ny lada opsatt, 
och kan däruti fåes ett lass. 
 Enhälligt votum. 
 Såssom Nybränängiet hafwer hördt Halfwar Peerson i Gugzåås till, och han under därpå 
hafwande skatträttigheet 1669 dhet försåldt till Peder Henrichson i Wästeråsen för 2 r.d:r 
specie; altså effter Kongl. Maij:tts jordeplacater a:o 1673 och 1677 lägges bem:te Nybränängh 
under förra bohlstadh igen. Och såwijda han så stoor nytta däraf hafft at han pröfwas wara 
både för sitt arfwode det at bärga, som för därpå [fol. 231v] utgifne penningar, skälligen för-
nögdh, så antager chronhemmannet ängiet utan wijdare lössn. 
 
25. På höstetinget 1690 anhängige saak om twenne bulägder i Sanne, hafwa parterne sins 
emellan så förlichtz att Erich Olson i Salom skall gifwa Jon Oloffsons mågh Jöran Jonsson i 
Åsan för sin hustrus och hustrusysters Segridh Jonsdåtters prætention till berörde 2:ne buläg-
der 5 ½ r.d:r à 6 m:k s:rm:t till nästkommande juhlehälgh, och af dee öfrige penningarne för 
samma lägder skall Erich Olson gifwa Jöran Hanssons [Henrichsons] senare hustru Kerstin 
Oloffsdotter 2 r.d:r 3 ½ ort à 6 m:k och 2 öre s:rm:t af egna medell till bem:te hustru Kerstin, 
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däröfwer dee handstrechtes. Men om Oloff Jöransons prætenderade lappdyhnswaar är så aff-
tallat att dhet skall sättias i takamans handh till des Erich Oloffson skaffar quittens af Erich 
Pederson Byman i Nårie at dhet är betallt. 
 
26. Emellan bröderne Anders och Oloff Månssons sönner i Swänsåsen är så afftallat och 
sluttit at Anders skall besittia fadershemmannet ib:m och giörligast hielpa sin broder Oloff, 
som ett chronohemman i Sölfbacken optagit, at dhet kan komma till häfd och bruuk, hwartill 
Jon Olsson i Swensåsen, som tillijka med deras fader Oloff Månsson derföre gått i löffte, 
måste göra sin flijth at chronohemmannet forderligen kan komma i fult bruuk, till jordh, 
hängnad och byggnadh, och sålledes blifwa sitt löffte endtledigat. 
 
27. Hustru Märit Pedersdåtter och hustru Karin Jönsdotter [fol. 232r] beswärade sigh öfwer 
Larss Swänsson i Miäla, som deras sahlig mäns Oloff Slåtzgubbes och Matts Gröningz för-
tiente löön i Tydsklandh effter fullmacht infordrat och allenast hwar fått af honom twå dahl. 
s:rm:t, och låfwadt beggie honom bestå 1/3 af dhet han skulle kunna uthfodra. Den förra 
gifwit honom 24 öre s:rm:t och den andra 20 öre s.m:t till reesepenningar: begärandes hwad 
där å kan restera? Resp. at han intet accord medh dem giordt, och lembnar sigh under rättens 
sluth derom. 
 Såssom dragoneänckiorne hustru Märit Pedersdotter och hustru Karin Jönsdotter intet 
hafwa giordt skrifftelligit contract med Larss Swensson i Miäla om sina framledne mäns inne-
stående löners infodran, och Larss intet will sigh benöija med deras anbudne trediepart och 
gifne reesepenningar; altså hafwer rätten giordt dhen moderation dem emellan at Larss i ett 
för allt skall niuta differentzen emellan ½-ten och 1/3, och sålledes bör hustru Märit ännu 
bekomma på sin mans Oloff Slåttsgubbes utgångne löön af 5 d:r 29 öre s.m:t 1: 14: 12 och ut-
gifne 24 öre s:rm:t till resepenningar, som är 2: 6: 12 s:rm:t. Och hustru Karin i Lijka måtto 1 
d:r 14: 12 och utgifne 20 öre till resepenningar och blifwer 2 d:r 4: 12, hwilcka utan oppehåld 
skohla betalas. 
 
28. Åthskillige som söckt löner effter sina barn och syskon hafwa citerat Larss Swänson der-
före, at han måtte åthminstonne skaffa sigh sina fullmachter, och därom giordt ansökningh 
hoos h:r öffwersten och vice gouverneuren h. Carl Hård, och erhållit resolution i [fol. 232v] 
Bergh den 30 junij 1691 at han bör medh bewijs eller wittne bewijsa deth fullmachterne äre 
lembnadhe qwaar i Kongl. liquidation, heller skaffa dem fullmachterne tillbaka när han får 
skälligh betallningh för sitt hafde omaak, hwarwidh dhet blifwer. Och hafwer altså Larss 
Swensson intet fogh något af dem fodra förr än han kan wijsa, antingen fullmachterne wara i 
Kongl. liquidation heller dem hoos sigh at restituera. Enär deth fins wara giordt skall han 
niuta assistence till sin betallningh. 
 
29. Herr Adam Klangundi effterläfwerska hustru Maretta Jonsdåtters testamentzskrifft, gif-
wen sahlig herr Werners söner på 100 r.d:rs prætension i Östnår hemmannet opbödz andra 
gången, dem till försächringh. 
 
30. Johan Oloffson opbödh andra gången sin broders skattgårdh i Bothåsen à 3 tunl. i Owij-
kens sochn för 225 d:r k:rm:t, daterat Bothåsen d. 20 januarij a:o 1680. 
 
31. Hanss Larson ifrå Sallsåen opbödh andra gången sahlig Peer Jonsons hemman i Skede 
och Hackås sochn à 4 tunlandh, som han köpt aff Erich Olson i Sahlom för 120 d:r 16 öre 
s.m:t, som dertill obördig är, och derföre protocolleres och förbehålles Kongl. Maij:tt och 
chronan till lössn. 
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32. Larss Oloffson ifrån Bergz sochn och Bingsta lät incaminera Tårsten Peerssons gifne 
skrifft, daterat Owijkens lensmansgårdh den 14 februarij a:o 1686, angående des hemman i 
Båhlåsen, 2 tunl., som han till sythningzlöön för sigh och sin hustru honom testamenterat at 
niuta och [fol. 233r] behålla effter deras dödedagar: förståendes både löst och fast, och till 
större wissheet opbödh förste gången: warandhes Larss till tredie slächtingen. 
 
33. Erich Nillson incaminerade sin swågers Peder Oloffsons quittens, daterat Sanne den 9 
julij a:o 1687 på des jordepenningar för sin faders gårdh i Sanne, som är 45 r.d:r, som lagbudit 
och lagståndit är: warandes medh 2:ne mäns wittnen verificerat och å tree laga tingh opbudit 
och deth sidsta skedt d. 10 october 1690 oklandrat, dy bewilliades laga fasta och doombreeff. 
 
34. Dato inprotocollerades sahlig borgmestarens Jon Qwasts sterbhuus fodran hoos gamle 
lensman Nills Hanson i Årrgården, bestående effter insändne rächningh 412 dahl. 10 öre 
k:rm:t, sterbhuset till säkerheet, och hafwer lensman Swen Herkullsson i gode mäns närwaru 
icke allenast rächningen för honom upläsit, utan och påmint at han den må clarera och göra 
sterbhuset försächradt om betallningen. 
 
35. Herr capiten welborne Carl Rutenkrans giorde påminnelse om förlammade hemmans 
compagniet anslaghne cultiverande och bebyggnadh oprepades, och tillsades läns- och tålf-
män så nu som tillförenne att dee wederböranderne icke allenast tillsäija, utan och tillhålla sin 
skyldigheet at fullgöra: wettandes, om deth längre försummas, at en annan åbo effter Kongl. 
Maij:ts resolution torde sättias på dheras skattehemman. I lijka måtto öfwer dhem som sortera 
under h. capitein Plantingz compagnie i Hackås sochn. 
 
 
 
 

Ting den 18–20 januari 1692 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 370r–377r, RA. Protokoll 
från Jämtlands domsagas häradsrätt saknas. 
 
Anno 1692 den 18, 19 och 20 januarij höltz laga tingh medh allmogen aff Owijkens tinglagh, 
närwarande befallningzman Jacob Graan och desse såtho i nämbden. 
 Nills Pederson i Hackåsen  Erich Anderson i Miäla 
 Jöns Henrichson i Hallom  Erich Anderson i Swensåsen 
 Jon Pederson i Åsan  Siuhl Pederson i Hällne 
 Chrestopher Erson i Fäste  Sunwijs Mårtsson i Kåhlgiehl 
 Peder Olsson i Nächstadh  Måns Erson i Swänsåsen 
 Jöns Jönson i Miäla   Peer Nillson i Österåsen 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater och Kongl. Maij:ts om pom-
merske drittels [tyskt mynt] och marckstycken 1691. 
 
2. Hustru Gölu Jöransdotter i Månsåsen itererade sin prætention emot Swän Erson i Lan-
som, om sin och sine syskons jordepenningar i Lansom, som för några åhr sedan här på tinget 
skall wara utagerat, men intet kommit till något sluth, medelst en kappa som twistades om? 
Resp. att han sedermera igenfått gårdzbrefwen, hwarmedh han uthlåter sigh willia och kunna 
bewijsa sin hustrus Kerstins fadher Anders Jöranson hafwa hemmannet tillförenne inbördat 
och löst, wijsandhes een skrifft af den 24 aprillis 1665, hwar uti förmälles att Bengt Mår-
tenson hafwer såldt till Peder Anderson och Anders Jöranson i Lansom en systerpart i Lansom 
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för åtta r.d:r, och des utan att Anders Jöranson hafwer clarerat för sin faders förmyndarskap 
för Bengts hustru. [fol. 370v] Item ett quittens af den 3 decembris 1665 af Henrich Pederson på 
sin hustrues arfgodz i Lansom till fullo nöije, och hafwer Anders Jöranson effter rächningh 
betallt till gamble syskonen, och löper på hwar syster 4 r.d:r 1 ort som han upburit, och intet 
meera derpå hafwer at fodra. Saken fins in septembri 1687 wara här på tinget agerat, och det 
åhrets protocoll icke widh handen är; altså kan saken intet widare handteras förr än weder-
börandhen utfordrar förr däröfwer hålldne ransakningh. 
 
3. Dragonerne Lars Siuhlson Nordlind och Anders Johanson Tuhn beswärade sigh öfwer sin 
styfswärmoder hustru Ingridh Hanssdotter i Taskebacken i så måtto att han förhåller dem 1/3 i 
Taskbackgården, som deras swärfader Peder Erson genom sythningh af Erich Jonson Jång-
dahl och hans hustru Kerstin tillfallen war? Swaar, att Peder Erichson war Erich Jonsons land-
bonde, och icke hwarken honom eller hans hustru sytte, utan dee folade sig sielf till döde-
daghar, och hustru Ingridh är Erich Jonsons broders dåtter, och emädan som han barnlöös 
war, sålledes kommit till hemmanet. Actores föregifwa deth Peder Erson fått af Erich Jonson 
een zedell på sythningen, som är förkommen, där icke hustru Ingridh dhen hafwer, hwartill 
hon nekar och berättar sigh höra säijas af Peder Erson att Erich Jonson skal gifwit honom en 
zedel på sythningzrätt, men den icke sedt heller hördt läsas, men där i gården hade gamble 
fålcket sitt tillhåld, men i egit brödh. Oloff Henrichson i Hällne berättar, Peder komma för 
landbonde till Taskbacken och hade förslagh at syta Erich Jonson, men som han war een lag-
gran gubbe, bleff deth intet af, uthan [fol. 371r] Erich såth för sigh sielf, och Peder brukade 
hemmannet, och effter fyra åhrs förlåpp dödde Erich, och effter hans dödh såth änckian hustru 
Kerstin och så för sig sielf, och kunde få någon hielp af Peder Erson, som twå åhr dereffter 
afsombnade. Hemming Larson war bemelte Kerstins systerson, och medelst Peder Ersons 
sytningzrätt i hemmannet intet fått arfwa, som elliest bordt skee, efftersom dee under ächten-
skapet hemmannet köpt. Hustru Ingridh berättar, Hemming taga hustru Kerstins löösören, och 
intet fodrat några jordepenningar, och för sex eller siu åhr sedan barnlöös genom döden af-
gången. Härwidh är at achta at Peder Erson söcht och fått Ingrid till hustru ifrå Medellpadh, 
som war arfwinge, tillijka medh sin syster Märit, till gården, och om han hafft sytningzrätt, så 
hade han intet hafft nödigt dhet göra etz. 
 Nembdens eenhälleliga betänckiande till fölliande doom. 
 Såssom dragonerne Larss Siuhlson Nordlind och Anders Johansson Tuhn intet kunna be-
wijsa sina hustrurs fader Peder Erichsson fått någon dehl och part i Erich Jonsons hemman i 
Taskebacken genom sytningzrätt, och han derföre befriat sigh med deras styfmoder hustru 
Ingrid Hansdotter, som till Taskbackhemmannet war bördigh, som och dhet effter sin fader-
broder Erich Jonson, som barnlöös dödde, tillijka medh sin syster Märit Hansdotter, ärfft; 
altså kan rätten dhem derutinnan intet bijfalla, utan ehrkänner hustru Ingridh medh sina 
jembnarfwa frij och ledigh för deras i deth måhlet giorde prætention. 
 
4. Hustru Angnäs Jonsdåtters son i Myra Jon Anderson upwijste låflige lagmansrättens 
interlocutorie dom, afsagd i Räfsundh den 18 december anno 1686, af [fol. 371v] innehåldh att 
gamble lensman Nills Hanson på sin sons Hanss Nillssons wengnar intet hafft giltige skähl till 
sin tiugu r.d:rs fordran, som han af Jon Andersons döttrars, Kerstins och Annas, män i Nårie 
sig tilhandlat. Såsom 1mo att skrifften icke är attesterat af någon känd man; 2do att under-
skreffne wittnens nambn är af een stijhl med sielfwa skrifften; 3tio på 19 ½ åhr icke lagfört i 
landet; 4to finnes penningarne wara länte i Nårje, och icke på jordeköp gifne. Och dy fins 
resolverat at Nills Hanson skulle sökia sig giltugare skähl innom näste laghmanstingh at 
bewijsa sin fodran. I widrigt fall söke Nills Hanson sin sahlig sons uthlänte penningar hoos 
wederböranderne och rätta arfwa sin resterande inneståendhe jordlösn i Myrahemmannet. 
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 Sahlig Hanss Nilsons sterbhuus genom Nills Pederson i Hackåsen insinuerade hustru 
Kerstin Jonsdåtters mans, Arne Erichsons attest med nambn och signete, daterat Örchdals-
öhran den 22 februarij a:o 1691, och betygat sant wara eodem dato af Lars Mårtenson 
Cerohl[?], som och skrifwit till kyrckioherden här i Owijken herr Hans Drake samma dato, 
och som han berättar, är han fogde och Arne Erson är een hans landbonde: lydandes att sahl. 
Hanss Nillson sig tillhandlat Kerstin Jonsdåtters arfs- och jordepart i Myra hemman för tijo 
r.d:r. Joon Anderson, som antagit Myragården, berättar deth hustro Kerstin intet fått sin lössn, 
och will henne därföre sielf förnöija, och icke hafwa medh Hanss Nillssons sterbhuus däruthi 
att beställa. 
 Resolutio. Såssom wähllåfl. lagmansrättens interlocutorie domb af den 18 december 1686 
iblandh annat dicterer och lyder att Nills Hansson innom näste lagmanstingh [fol. 372r] skulle 
sökia sigh giltugare skähl at bewijsa sin sons Hanss Nillsons fodran, som nu framwijst är, och 
fins daterat Örchdahlsöran i Nårie den 22 februarij 1691, och Jon Anderson icke kan neka at 
hustru Kerstin Jonsdåtter dhes utan sina jordepenningar och lössn i Myra intet bekommit, och 
begärer henne sielff därföre betalla. Men efftersom deth effter wellbem:te dombs lydellse bör 
å lagmanstinget afdömas, kan häradzrätten sig icke widare därmedh befatta, utan till forum 
competens remitterer. 
 
5. Mattes Hansson i Wijken, som hafwer på friheet optagit chronohemmannet i Gågzåsen af 
2 ½ tunlandh, och är den wästre gården, angaf genom Jon Pederson i Wästeråsen att skatt-
hemmannet i Gågzåsen, som Peder Bengtson åboer, är allenast af ett tunlandz skatt och 
hafwer större ägor i åker och ängh än chronhemmannet, och lijkawell i gamble tijder warit 
brodersbythe mitt i tu. Respondebat, genom sonen Bengt Pederson, at hemmanen för gamalt 
warit ett, och skiptadt i tu emellan twenne bröder, och chronogården står på förra och gamble 
tomptan, och skatte flyttiadt förlengst på östre sijdan, och kan wehl något wara upbrukat, och 
samma lägenheet är därtill ännu, och under danske regementztijden blef nuwarande chrone-
gårdh högre skattlagt, emedan som förmögnare fålck där bodde. Actor frågar om icke görligit 
är at någon skatt kunde läggias ifrå chronogården till skattehemmanet, som mindre skatt och 
större ägor hafwer? Hwartill swaras at dhet kunde wara een saak om han kunde wara godh 
dertill, efftersom upbrukade åker består af myrlandh och bär sällan sädh. 
 Chronohemmanetz [fol. 372v] åkermåhl är 1689 opsnört och in alles befunnen wara 21 ⅓ 
mällingh, och skattehemmannetz 17 5/12 mählingh. Peder Bengtsson, öfwer sina 80 åhr, före-
gifwer sig wäl hafua mehra åker och ängh upbrukat och rydiat än sin skatt är, och nekar icke 
högre sig påtaga, och att bredewidh hans nya åker fins tillfällen [att] åker opgöra, och enär 
chronohemmannet dhet giör och bringar till bruukz, will han bytha honom till lägligheet. 
 Nämbden öfwerlade saken och voterade till fölliande dom. 
 Emedhan som Peder Bengtson allareda under danske regementztijden pröfwes sitt skatt-
hemman i Gågzåsen hafwa excolerat och utwidgat, och nuwarande chronohemman ibidem 
däremoth intet, och uthrymme och lägenheet där bredewidh fins, och Peder Bengtson uthlåter 
sigh, enär chronohemmannet iämbngodt upbrukat, willia med deth undergå iembföres dehl-
ningh, hwilcket är iembfört medh 4:de, 32 och 41 cap. Byggningabalcken L.L., och i anled-
ning däraf finner rätten skälligt att conservera Pedher Bengtson widh sina upbrukade ägor till 
des chronohemmannet oprydiat så mycket som han [kan], och giordt lijka godan widh hans, 
och sedan skipta effter öre och ortugatahl. 
 
6. Larss Swänsson i Miäla itererade sitt anhängige beswäär emoth Erich Anderson i Miäla, 
som opkastat sig till målsman för Peder Månson, och af gevaldiern Jönss Bagare dhes faders 
uthgångne löön hoos Kongl:e Maij:tt och cronan emottagit och quitterat 45 dahl. s.m:t, och 
däraf till honom, Oloff Brant och Halfwar Kråka lefwereradt effter quittens 17 d:r 16 öre 
s.m:t, oachtat at Bagaren och Branten hwarken derom warit bedne eller [fol. 373r] någon kåst-
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nadh därpå giordt, och han committerat allenast Halfwar Kråka at afbijda liquidation och 
uträchningh, emedan som Peders fader Måns Peerson war då allareda godhgiordh och opför-
der, hwartill Halfwar bejakar, och berättar Bagaren sedan säija sigh af Larss Swänsson wara 
ombedin at sökia däreffter, men föga eller intet omak där i hafft, mera än liquidation afcopie-
rades, där Måns Peerson tillijka medh fleera war opförder? Jöns Bagare föregifwer deth Lars 
sig bedit därom, hwartill Lars alldeles nekar, och will intet hafwa medh honom beställa där 
uthi, utan medh Erich Anderson, som myndigheet sigh påtagit, och låtit Bagaren och dee and-
ra få penningarne, och weeth sin plicht wara at förnöija sin fullmechtigh Halfwar Kråka: wij-
sandes at Bagharen intet omak för Måns Pedersons lön hafft, med för detta regementzskrif-
warens Johan Johansons attest af den 12 januarij 1691 att bem:te Måns genom döden afgått d. 
6 september 1677. Utaf berörde emottagne 17 ½ d:r hafwer gevaldiern Bagare tagit 5 d:r 26 
öre 16 p:g:r s.m:t. Rustmestar Brant dito, och Halfwar äfwen så, och sålledes hwar sin 1/3. 
 Befallningzman Jacob Graan betyger att Lars Swensson af sigh emottagit 45 dahl. s.m:t, 
och effter samtahl låtit Bagaren och Branten få 17 ½ dahl. Härwidh observeres att af dee 17 ½ 
dahlers expenser komma 2 ½ d:r på Oloff Giökz fodran och 15 dahl. på Peder Månssons. 
Gevaldiern, att Håkan Frisk kan wetta sig af Lars wara ombeden, hwarom Halfwar twijflar 
och säger honom wetta sig därom wara beden. 
 Nembdens betenckiande till fölliande dom. 
 Alldenstundh gevaldiern Jöns Bagare intet kan bewijsa Larss Swensson widh sin afreesa 
ifrå Ståckholm förledne [fol. 373v] åår sigh committerat och anförtrodt at uthfodra på sina 
wengnar corporalens Oloff Giökz och soldatens Måns Pedersons resterande löhner hoos 
Kongl. Maij:tt och chronan, och han dhet förtrodt dragon Halfwar Kråka; altså kan rätten intet 
finna Bagaren wara befogat at niuta emottagne 5 d:r 26 öre 16 p:g:r s.m:t, som är kortade af 
besagde persohners uthgångne löner. Men Halfwar Kråka, som därom bedin warit och tijden 
afwachtadt, will Lars Swänson förnöija, som och skäligen bör skee, hwaraf han kan ställa ge-
valdigern tillfredz, om han någon särdeles kåstnadh därpå giordt. Uthi lijka consideration lärer 
rustmestarens Oloff Brantz i samma anseende tagne 5: 26: 16 komma, som bör lagföras. 
Medelst långa reesor och lång tijdz förnötande till lönernes infodran beståtz fullmechtigen 
Larss Swenson aff Måns Pedersons utgångne rest af 45 dahl. s.m:t 18 d:r 24 öre s:rm:t, och 
blijr altså behållit för sonen Peder Månson 26 d:r 8 öre s:rm:t. 
 
7. Regementzauditeuren Peder Hiort inlefwereradhe capitein Carl Rutenkrans inlaga till hä-
radzrätten, hwaruthi han begärer swaar på herr öffwerstens och vice gouverneurens herr Carl 
Hårdz resolution, gifwen på landztinget i Bergh den 30 junij a:o 1691 på herr capiteins ingifne 
punchter och den 2:dra §, af innehåldh at häradzhöfdingen imponeres dömma öfwer alla ab-
alienerade ägor som bewijsas wara kombne ifrå chronohemmannen, effter Kongl. Maij:ts 
allernådigste resolution, och sedan des domar insända etz. Och såsom Hofwermo bydz qwarn-
stelle är der under begripen, som ligger innom des rå och röör; så begärer h. capitein få niuta 
Konglige Maij:tts och v. gouverneurens förordningar till goda. [fol. 374r] Till hwilcken ända 
bönderne uthi Miähla, Långswedh, Ångrohn och Funnäs byar äre stämbde hijt till answaar, 
och swarade samptel. at dee hafwa därom förlengst här på tinget agerat, och blifwit widh sin 
uhrminnes rättigheet conserverade, hwilcken doom å lagmanstinget d. 11 augusti a:o 1685 i 
alla clausulis är gilladt wordhen, hwarwidh dee sig hålla. 
 Saken heemskötz nembden at öfwerläggia och votera till swaar och domb, som eenhälle-
ligen giordes som föllier. 
 Emedan som herr öffwerstens och v. gouverneurens högwelborne herr Carl Hårdz reso-
lution, gifwen den 30 junij 1691 på capiteins welborne Carl Rutenkrans insinuerade punchter, 
innehåller i gemeen om abalienerade ägor ifrå chronohemmannen, och herr capitein i sin in-
laga hoos häradzrätten applicerer till Hofwermo bydz qwarnstelle, hwaröfwer häradzrätten 
den i octobris 1684 hafwer dömbdt, och domen den 18 augusti 1685 är af wähllåfl. lagmans-
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rätten i alla sina clausulis ehrkänt och gillat worden; altfördenskuldh competerer intet denne 
rätten samma saak, utan den wore af höga öffwerheeten nådigst restituerat in integrum, at 
antaga, och där hoos kunde befogat wara at ansee klaganden effter 39 cap. Tingmålabalcken 
med laga correction, hwarmedh dåch innehålles till des communication med wällåfl. lagmans-
rätten, som dhet äfwen wäll som häradzrätten angår och rörer, helst emedhan som ingen add-
ress af högwellbemelte herr vice gouverneurens resolution därtill kan tagas. 
 
8. Dato itererades klagan öfwer Lars Swenson i Miäla [fol. 374v] af åthskillige qwinnes-
personer, som till tahlet äre 10 st:n, effter een särdeles specification, och hafwa giordt honom 
fullmechtigh at sökia dheras sönners förtiente lööner under Jemptellandz regemente uti Pom-
mern, och Lars Swenson å höstetinget effter herr öfwerstens och v. gouverneurens resolution 
pålades bewijsa, emottagne fullmachterne wara i Kongl. liquidation inlefwererade heller 
dhem restituera? Hwartill swaras att han dem insinuerat, och fått resolution och swaar att på 
dem inga löner beståtz, det hans dåwarande cammerath dragon Halffwar Kråka kan betyga, 
som berättar dhet Larss ingifwit alla med sigh hafwande fullmachter, och fått swaar dhet 
föräldrarne effter sina sönner i så måtto intet hafwa at wänta, och att han dem igenfodrat och 
låfwades, men intet skedde, som han kan wetta.  
 Larss upwijste h:r vice gouverneurens resolution af den 30 juni 1691, at på hållen liquida-
tion medh regementet här i landet blefwe alle sådanne underrättade att dee intet hade at 
fordra, och fördenskuld hade han intet bordt antagat, och så mycket mindre fogh fodra weder-
gällningh för hafde omaak. Actores, att dee intet giordt sigh några tanckar därom, där icke 
Lars dem försächradt at winna sin begäran, och därtill icke samtycht förr än i sidste dagarne 
han skulle resa, hwartill han nekar och föregifwer sigh intet hördt sådhant förbudit wara, och 
att Nårrgårdzpijgorne niutit löhn effter sin broder: upwijsandes een fullmacht af d. 12 octob. 
1690 utaf Måns Adamson, Hällie Oloffson i Åbåsen, Nills Olson i Sijde och Erich Oloffson, 
hwilcken corporal Johan Michellson Nyborgh till wittne underskrifwit: lydandes at hwar 
skulle gifwa Larss tree dahl. s:rm:t [fol. 375r] om han intet skulle något bekomma, men om han 
bekommo för alla sampteliga, skulle dee förlijkas widh heemkombsten, och om något skulle 
slå feelt, effterlåtes honom sin betalning af dhem, han får före, som af dem skulle få tree dal. 
s:rm:t igen. 
 Hustru Brita Månsdotter i Byen, soldatens Oloff Jonssons Winthers änckia, med fleere 
närwarande, nekar sigh af upläsne fullmacht wetta, och huru skulle hon sökia på sin sån, som 
hon förr hördt intet skulle angå, om icke Larss gifwit försächring därom, och \om/ dhet icke 
warit, hade hon wäl samma gångh därom supplicerat enär hon söckte sin sahl. mans löön, som 
och i Pommern dödde. 
 Corporal Nyborgh berättar inga flera warit tilstädes än dee som i accordet införde äre, 
föruthan Peder Swensons hustru Angnäs Nillsdotter i Funnäs på sin sons Swäns wängnar. 
Hustru Angnäs säger sigh warit tilstädes, men intet samtycht dertill, hwartill Lars eij neka 
kunde. Corporal Nyborgh berättar, Lars Swenson ursächta sigh icke willia reesa där effter, om 
dee icke wille honom försächra om betahlningh, och åthminstonne à tree dahl. s.m:t om dhet 
skulle slå feelt, hwartill hustru Brita Månsdotter och hustru Gunnilla Olofsdotter i Kiöfra 
neka, som dee icke heller warit een gångh tilstädes. Lars Swänson föregifwer Mattes Olsson 
ifrå Hwättiom på sin moders Märit Påhlsdotter och hustru Gunnillas wengnar tilstädes warit. 
Swaar, att han intet accord bewistade, utan lefwereradt utlåfwade resepenningar, dem Lars af 
effterskrefne bekänner sigh bekommit. Nembligen  
 1. af Peder Swenson en dahl. s:rm:t. 
 2. aff hustru Märit i Hofwermo en dal. dito. 
 3. aff hustru Britha i Byen en dahl. dito. 
 4. aff hustru Märit Olofsdåtter [fol. 375v], å hwars wängnar Hällie i Åbåsen accordet un-
derskrifwit, en dahl. 
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 5. aff Erich Oloffson i Sijde på hustro Anna Jonsdotters wengnar, som underskrifwit 
accordet, 12 öre s.m:t. 
 6. aff hustro Gölu Knudzdotter en d:r s.m:t. 
 7. Oloff Jönson i Swänsåsen en dahl. s.m:t, 
 och af dee öfrige tree stycken intet upburit. 
 Nembdens samhällelige votum till fölliande domb. 
 Ändåch Lars Swenson, medh dragons Halfwar Kråkas intygande, hafwer bewijst sigh uti 
Kongl. liquidation insinuerat emottagne fullmachter af åthskillige som fodrat löner effter sina 
barn och syskon, och dem icke igenfått, och fått afslagh derpå, så hafwer han lijkawell icke 
kunnat öfwerbewijsa dem alla, hwarken warit tilstädes eller samtycht till deth contract och 
accord som han beropar sig på, daterat Owijkens sochnestufwa den 12 octob. a:o 1690, hwar 
uti deras nambn intet upförde äre, och dee lijkawell honom befullmechtigat at göra der effter, 
och gifwit honom något till resepenningar, och Larss des utan skulle till Ståckholm effter 
andra fordringar, och icke för dheras skuldh der blifwit uppehållen, utan strax fått afslagh; 
altså kan rätten intet obligera dem böra förnöija Larss, effter någras accord den 12 october 
1690, att betalla till honom hwarsina tree dahl. s.m:t, fast än han intet skulle uthrätta, utan 
håller lijkawell skähligt att Larss skall må behålla af dem upburne reesepenningar, och inte 
meera af dem fogh hafwa att fodra, helst och emedhan som förr publicerat war att sådanne 
bestodz inga gamble löhner och restantier, och dy bordt dermedh innehålla, som är enigt med 
herr vice gouverneurens resolution, gifwen Larss Swensson i [fol. 376r] Bergh den 30 junij 
1691, och icke mindre medh dhen som hans wederparther bemelte dato uthwärkadt, i det han 
får behålla emottagne reese- och tärepenningar. 
 
9. Länsman Swän Herkullesson angaf Måns Adamsson i Hanabacken förledne sommar den 
13 julij utsläpt ellden, som gått något widt omkringh, och han kallat dijth folck, dhen at 
dämpa och släckia, medhan han opwachtade lööskombne eldh i Åbåsen, och enär han kom till 
Hanabacken war ellden icke släckt, utan bran i jorden, och folcket emoth förbudh heemgång-
ne, och han altså sändt uth budhkaflan och kallat dhem tillhopa, då dee sigh inställt, och wid 
dhet samma fallit stort rengn, hwarmedh ellden slåcknadt? Resp. att sin hustru Karin Peders-
dåtter om een söndagzaffton itändt en rijskaas ett gått stycke ifrå gården, att bruka till wedh, 
och icke långt gått eller någon skada giordt, och om måndagz affton blifwit uthsläckt aff dijt 
förordnade allmoge af lensman effter hans zedell af den 14 julij, ifrå Wästnår, Klåckarbacken, 
Gissellåsen, Fösåsen, Kiänåsen, Taskebackan, Hällne, Häggen, Nambn och Ede. 
 Nämbdeman Siull Pederson i Hällne berättar på kallelssen sigh infunnit, tillijka medh 
manskap ifrå hwar gårdh, och utsläckt deth som bran i Hofwermo, och om nattan hwar och 
een till sitt gångit, och om morgonen fått åter budh och breff ifrå länsman, somblige hema och 
somblige mött deth på wägen, som utförligen den 15 julij är skrifwit, och kommande dijth 
war ingen fahra på färde, medelst stort rengn, och altså om afftonen heemgått. Item, att 
somblige wellat blifwa qwaar förra affton, men Måns [fol. 376v] sagt, dhet icke nödigt wara, 
och låfwat sig willia swara därföre. 
 Tillstädes warande äre nembl. Pedher Pedersson i Klåckarebacken, Lars Oloffson i Gis-
selåsen, Oloff Hindersons son, Jöns i Hällne, Oloff Larson i Ede, Jöns Erson i Wästnår, Jöns 
Jonson i Häggen. Swän i Häggen är till Nårje, och Ewert är i Blästret, hwilcka bruka samma 
uhr-sächtan som Siuhl angifwit, och Oloff Larson i Häggen, som näst granne är, strax dijth 
gått och utslächt dhet mästa, men Jöns Jonson intet förr än andra dagen, efftersom han war 
bårta på sin slått. 
 Oloff Larsson i Häggen berättar sigh see om söndagz affton någon röök i Hanabacken, 
och efftersom den syntes icke långt ifrå gården, tänckt gårdzfolcket det wäl achta, men om 
måndagzmorgonen kom Måns Adamsons hustru till Häggen och begärte hielp, då alla gran-
narne dijt gingo och utsläckte dhet mästa, så att ingen skadha synthes däraf kunna hända, och 
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rök allenast i buskarne. Måns Adamson uthlåter sigh willia och böra swara till dhet hans hust-
ru kan förordsakadt. 
 Enhälligt votum till fölliande domb. 
 Alldenstundh hoos Måns Adamson i Hanabacken är förledne sommar elldh itändh i skog-
en olåfwandes om en söndagz affton, och betyges ingen skada giordt på hans egen mark; altså 
finner rätten skälligt, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts förordningh om skogzeldar de 
anno 1690, att derföre skall bötas effter Kongl. Maij:ts skogzordningh 24 § tiugu marck till 
treeskiptes. Och såsom ellden är optänd och släpt om een söndagh och Herrans sabath, på 
hwilcken alla oundwijkelige werdzlige [fol. 377r] sysslor böra ophöras och innehållas, så bötes 
och derföre såsom för simpelt sabbatzbrått tree marck. Ehuruwell Måns Adamson effter 
Kongl. Maij:ts förordningh hade strax bordt kalla sina grannar sig till hielp, deth han för-
summat, och grannarne i Häggen samma affton ellden löös kommit, det blifwit warsse, och 
lijkawell blifwit hemma till morgonen effter, då dee budh fått, hwaruti dee och försumlige 
warit och effter högstbemelte ordningh till stora böther förfallne. Men såsom dhen allenast 
några gånger är publicerat worden, och icke allom grundeligh kunnigh, hafwer rätten på 
Kongl. Maij:ts allernådigste behagh denne gånghen icke dem medh böter belagt, men i wid-
rigt fall stånde deras saak öppen. 
 
10. Lars Oloffson opbödh andre gången Tårsten Peersons hemman i Båhlåsen, som honom 
till sythningzlöön opdragit är, warandes Larss till tredie slächt. 
 
11. Hanss Larson ifrå Sallsåen opbödh tredie gången sahl. Peer Jonsons hemman i Skede och 
Hackås sochn à 4 tunlandh för 120 dahl. 16 öre s:rm:t, som uthom börden är såldt, och reser-
veres Kongl. Maij:tt och chronan till lössn. 
 
12. Sahl. herr Adams Klangundi effterläfwerskas Märta Jonsdotters \gåfwa/ till sahlig herr 
Werners sönner på 100 r.d:rs prætension i Östnår hemmannet opbödz tredie gången, dhem till 
försäkringh, som klandrades af comministro h. Wellam Adami Klangund, och lembnas till 
lagligit utförande. 
 
13. Befallningzman Jacob Graan läth opbiuda första gången capitens Carl Rutenkrantz hem-
man i Hofwermo af 2 ½ tunl:d, som Kongl. Maij:tt sig låtit tillhandla för [lucka]. 
 
 
 
 

Ting den 8–10 november 1692 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 659r–673v, RA. Protokoll 
från Jämtlands domsagas häradsrätt saknas. 
 
Anno 1692 den 8, 9 och 10 novembris höltz laga tingh medh allmogen aff Owijkens tinglagh, 
præsente prætore och nämbden. 
 Nills Peerson i Hackåsen  Erich Anderson i Miäla 
 Jöns Henrichson i Hallom  Erich Anderson i Swensåsen 
 Siuhl Pederson i Hällne  Crestopher Erson i Fäste 
 Sunwijs Mårtsson i Kårgierd Peer Nillson i Österåsen 
 Jöran Peersson i Kiöfrad  Anders Påhlson i Joxåsen 
 Peder Olufsson i Nächstadh  –   –   –    
 
1. Dato uplästes förr specificerade Kongl. Maij:ts placater. 
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2. Peder Månsson i Kinderåsen hafwer på räntha 22 dahl. s.m:t och niuther åhrligen 1 d:r 
26: 16 p:g:r s.m:t. 
 
3. Länsman Swen Herkullsson itererade sitt angifwandhe emoth Erich Jönsson i Älfwen för 
dhet een bösskuhla är funnen uti ett stycke älgzkiött, och behn, som Swän Olufson i Bårgen af 
honom fått, och låtit sin dragon [fol. 659v] Pedher Olufsson Bångh till camperingen kåst be-
komma, och å förledne åhrs höstetingh differerades till dhes Anders Haraldson, som älgzkiött 
låtit Erich Jönsson få, skulle komma till förhöör, som nu förestältes, och berättar sig wara i 
lagh medh leutenant Vallentin Wirk uthi älgzgrafwen opp i fiällen, och fått een älgh 1690 som 
han eij förmådt allena taga upp, och dy fått Erich till hielp, och gifwit honom något kiött för 
omaket: kunnandes intet minnas af hwad dhet war, men intet kunde see och förstå älgen wara 
skutten. Erich Jönson berättar sigh fått något af sijdan och af ryggen och elliest små stycken; 
föregifwandes älgen liggia dödh i grafwen enär han dijth kom, och beggie kunna medh sin 
eedh hålla, sig den samma icke skuttit heller wetta hwem som dhet hafwer giordt, heller 
blifwit warsse och kunnat förstå dhen skutten wara. Erich Jönson utlåter sig och kunna med 
edh erhålla sigh samma kött som Swän Olufson fått, af Anders Haraldson, bekommit. Swän 
Olsson föregifwer äfwenså sig kunna medh edh besanna samma köttstycke som hans dragon 
fått, af Erich Jönsson köpt och af ingen annan. 
 Saken lembnades dem med hwar sin edh at leda ifrå sigh, dhet dee och frijmodelligen 
giorde, och altså derifrån frijkallade. 
 
4. Länsman Swän Herkullsson angaf dhet drängen Måns Hansson är twå gånger lagstemb-
der af leutenant Wellam Niure för een barkat kohudh, han på Kindermess marcknadh 1691 
hafwer emothtagit at föra till [fol. 660r] Fanbyen uti Sunne sochn, och den låtit förkomma, som 
köptes för 1 d:r 16 öre s.m:t, och intet wellat dhen betalla, och dy nödgatz honom lagföra. 
Tålfman Chrestopher i Fäste berättar, Måns Jonsson förledne åhr förlijkas medh leutenanten 
därom, och den intet hållit. Item at han nu intet comparerer, utan till ett fiskie bårtrest, hwar 
ifrån han honom åthwarnadt. 
 Resolutio. 
 Såssom Måns Jonsson befins hafwa emothtagit af leutenant Wellam Niure een barkadt 
hudh at föra till Fanbyen i Sunne sochn, och den låtit förkomma, och intet fullgiordt därom 
ingångne förlijkningh, och icke heller nu sigh instält, utan sigh absenterat; derföre, till under-
dånigst föllie aff Kongl. Maij:ts stembningzplacat 1692, dömmes han at betalla förlorade 
barka hudh till leutenant Wellam Niure medh en dahl. 16 öre s.m:t. 
 
5. Effterskrefne åboer her i tingellaget äre angifne hafwa lutande hemman till ödesmåhl 
medelst illa häfdande gårdar till huus, i synnerheet, nembligen  
 Anna Jonsdotter i Nårrgården (Jon Gunnarsons) 6 ½ tunlandh, fins wara 1691 på höste-
tinget förmant och tillsagd at byggia och wähl häfda hemmannet heller wara förtencht, effter 
Kongl. Maij:ts resolution, at gå sin skatträttigheet qwitt, och nu åthwarnes andre gången widh 
samma wijthe och påminnelsse effter tredie åthwarningen, dåch är hon opfördh på een lista 
som capiten Carl Rutenkrans den 23 junij 1690 [fol. 660v] öfwergifwit, och befallningzman 
Jacob Graan d. 24 octob. 1690 befalt länsman Swän Herkullsson henne och dee andra 
kungöra, och tålfmännen betygha at dhet henne på sochnstämmor offta kungiordt är. 
 
6. Swän Kiehlsson eller Kiehl Swänsson i Kienderåsen 2 ½ tunlandh, fins och på 1690 åhrs 
lista, och Kiehl den tijdhen medh sin hustru dödh blefwen, och tree små siuklige barn, och 
Swän allena, som är af sina 20 åhr, brukadt hemmannet, och intet förbättradt fadrens neder-
rötte huus, dåch i höst huggit ett stugutimber, åthwarnas på ofwanskrefne sätt. 
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7. Swän Oluffsson i Bårgen 2 ½ tunland skatte, låtit så till låttans 1692 5 ½ tunna korn: för-
ståendhes at 2/3 besåes och 1/3 trädes, åtwarnas förste gången byggia och häfda hemmannet 
wäll och rätteligen, heller widh tredie åthwarningen wara skatträttigheeten förlustigh. 
 
8. Erich Eliæson i Båhlåsen (Aron Mickelsons) 1 7/12 tunland skatte, låtit så på halfften af 
Carll Nilsson i Opåsen 1692 1 ½ tunna, och af Oluf Olufson i Hwättiom en mälingh i träde till 
lego för 11 r.d:r, som bekänner sigh en mällingh sådt 9 eller 10 åhr, och sädhen medh halmen 
affördt, och om wåren undsatt honom med höö, dhet Erich tillstår, och säger sig sompt hafwa 
betallt, och åthwarnas byggia och bruka rätteligen widh förlust aff skatträttigheeten. 
 
9. Peder Jöransson i Taskbacken 1 ½ tunl. skatte, barngodz, tilsades och åthwarnades förste 
gången häfda och byggia hemmannet som Kongl. Maij:tts husesyhnsordningh [fol. 661r] biu-
der, heller widh tredie anmaninghen befara at mista skatträttigheeten och ifrå hemmanet 
blifwa drifwin. 
 
10. Essbiörn Pedersson i Åbåsen 3 ⅙ tunland skatte, hafwer tagit mycket låttas frö, så detta 
som förra åhren, dåch halmen intet detta åhr af bole fördt, åthwarnades förste gången medh 
ofwanbemelte åthwahrningh. 
 
11. Jöns Oloffssons cronehemman i Sanne är och felachtigt och änckian hustru Brita Olufs-
dotter med barnen åthwarnas första gången dhet rätteligen häfda och bebyggia, widh stort an-
swaar tillgörande. 
 
12. Peder Wellamsson i Röröön 3 ½ tunland skatte, angafs till husen wara nederrötte, skogen 
öfwergått ängiarne och åkeren illa brukadt, och derföre tiltaltes, och nekar så wara beskaffat, 
och sluther sig under skeende husesyn. Icke des mindre åthwarnades han förste gången, sin 
skyldigheet at fulgöra, widh dhet answaar och plicht som Kongl. Maij:ts ordningar därom 
biuda. 
 
13. Mattes Hansson i Wijken, som tillijka medh Peer Bengtson i Gogzåsen, som caverat för 
Halfwar Persons cronhemman i Gågzåsen, som både till huus och bruuk är illa handterat, 
förmanthes och tilsades utan längre drögzmåhl reparera hemmannet, så kärt dem är widh 
hållande husesyn icke häffta derföre, och swara medh penningar, dhet dee försummat hafwa. 
 
14. Peder Andersson på Mattnäse[t] och Myskie sochn [fol. 661v] kärade till Jon Jönsson i Mo 
och Bergh sochn om ett fäbostelle i Allåsen, som till 1/5 af ållder hördt hans nu åboende hem-
man till, och dhet äfwen wäll tillijka medh andra a:o 1666 på commissionen uthfästat afradh 
före, och hans swärfader Hanss Andersson dhet försålt för tålff åhr sedan till Anders Erson i 
Tohlsåås för 10 r.d:r à 6 m:k s.m:t, och Anders dhet opdragit Jon Jönson i Moo för samma 
wärde: anhållandes dhet få lösa till förra bohlstadh igen. Tålffman Jöran i Kiöfra berättar dhet 
Jon Jönsson hafwer i förleden söndagz sändt sin drängh till honom och låtit säija sigh willia 
comparera å Bergz laga tingh, där han kan hafwa sine wittnen närmare, hwilcket togz i 
betenckiande, och medelst Kongl. Maij:ts placat om stembningar d. 19 april 1692 kan dhet 
icke honom uhrsechta, utan saken bör afdömmas, som considererades till fölliande domb. 
 Såssom bewijst är att Hanss Anderssons heman på Mattnäset hafwer brukadt 1/5 uti 
Allåsens afradzlandh, och a:o 1666 på commissionen den 19 maij tillijka medh Jon Olufson 
och Oluff Jonsson i Byen och Myskie sochn sampt Essbiörn och Mårten Jonsson i Wigge och 
Bergh sochn, antagit för åhrlig afradh, och altså hörer des 1/5 i så måtto egentelligen till hans 
hemman, som effter Kongl. Maij:ts jordeplacater de annis 1673 och 1677 icke bör abalieneras 
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och läggas der ifrån: warandes kunnigt hurusom Anders Erson i Tohlsåsen hafwer dhet först 
köpt af Hanss Anderson för 15 d:r s.m:t, och dhet sedan för samma prijs oplåtit Jon Jönson 
[fol. 662r] i Moo och Bärgh sochn. Och ehuruwell Jon Jönsson på första stembningen intet 
hafwer comparerat, och han är lagligen citerader, så kan saken des medelst icke uthdragas, 
utan till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts placat af den 19 aprillis innewarande åhr 1692 
måste medh doom afhielpas. Och altfördenskuldh finner rätten skälligt, lijkmätigt Kongl. 
Maij:ts resolution d. 10 martij a:o 1685 at Hanss Anderssons mågh Peer Andersson tillåtes 
berörde Allåhs 1/5 emoth 15 d:r s.m:ts lössn tilträda och bruka som tillförenne undher hem-
mannet Mattnäs. 
 
15. Dato förekom dragon Carll Jönsson i Sanne och förebrachte hurusom gevaldiern Raal 
Ersson Raase hafwer bracht sin fader sahl. Jöns Olofson at antaga cronohemmanet i Sanne, 
och låfwadt bijstånd i een och annan måtto, och dhet intet hållit, utan slaggat [tillskansat] 
under sigh ett ängiesstycke och bygdt ett qwarnhuus på hans slått? Resp. at Jöns Olufson 
honom bedit åth sigh skaffa något hemman, efftersom han intet kunde längre wara i Bleka uti 
Låchne sochn, emedan styffdottren blef gifft och mågen wille taga hela hemmannet, dhet han 
giordt, och gifwit honom förslagh at talla med Jon Muhr, som antagit cronohemmannet i 
Sanne af dåwarande häradzskrifware Carll Wargh, dhet han och så giordt, och han läth sigh 
öfwertala och cederade hemmannet som dhet då war. Jon Muhr föregifwer dhet Raal Rase 
intallt sigh öfwergifwa cronohemmannet och lämnadt [fol. 662v] till Jöns Olofsson [felskriv-
ning för Carll Jönsson] och Jöns Olsson och medh sig tallt därom, och han altså hemmannet 
afstodh, och at intet aftahl på ett eller annat sätt skiedde, utan han om wåren trädde af, och 
Jöns Olsson dhet antogh, och meera weet han intet af: hörandes icke heller något accord eller 
contract blifwa emellan Raal och Jöns derom giordt. 
 Jöns Olssons änckia hustru Brita föregifwer, Rall så gått som tubbadt sin man ifrå Bleka 
till Sanne, och låfwadt hielpa at upköra jorden, och skaffa undher hemmannet dess mistade 
ägor, men ingen skrifft däröfwer oprättat, hwartill han nekar, och dåch tilstår sig böra, som 
een löfftesman för Jöns Olsson, at swara, och där Carll Jönsson icke därmedh will wara nögd 
och göra sin skyldigheet, så will han begära syn på hans nederlagde arbete på hemmanet, och 
där han meera giordt än hans åhr biuda, will han honom därföre refundera och skaffa en annan 
åbo derpå. Herr capiten Michael Planting påminte at nu tallas om i synnerheet hwad byggnad 
och bruk är giordh för fyra åthniutne frijheetzåhr. Utaf håldne syhn 1685 den 23 maij fins 
widh Jöns Olsons tillträde öpen åker warit [lucka] mälingar, och i lin och lägde [lucka] 
mälingar: warandes under samma besichtningh antechnadt hwad huus i friheetzåhren äre op-
rättade, nembl. ett stall med skulla öfwer 6 ½ aln långh 5 ½ aln bredh, och ett uthskått öfwer 
portlijdret 3 ahl. långt. Ett nytt fähuus 11 ahl. långt. En liten stall flyttiadt in i gården. Jon 
Muhr berättar sigh [fol. 663r] samma byggnad giordt, men Raal, at sompt war af Carl Wargz 
timber, dhet Muren tilstodh. Carll Wargh skrifwer sigh gifwit Pähr i Östnår 12 dahl. k:rm:t på 
timber, dhet Raal säger intet framkommit wara. Carll Jönsson föregifwer sigh intet annat 
wettat än at Raal warit caution för Carll Wargh, och efftersom intet så skall wara, håller han 
sigh medh Carll Wargh, som hemmannet på friheet optagit. Raal Rase afsade sigh ingångne 
caution för Jöns Olufson, och capiten Michel Planting sade sig så mycket meera willia 
omtäncht wara och vigillera [bevaka] om hemmanetz rätta häfd och widh macht hållande. 
Monsieur Carl Wargh skrifwer ifrån Gieffle den 26 octobris sidstleden till häradzhöfdingen at 
enär han emottogh cronhemmannet Sanne præsenterades Raal derföre i caution, fastän han eij 
fins i friheetzbrefwet wara infördh, ehuruwell han eij annars wettat iempte honom än han 
dherföre skulle stå. Resp. att han kan wäll så hafwa tencht, men dhet skiedde aldrigh, och 
altså intet kan taga sigh något deraff. Item, at befallningzman Jonas Wargh, som Jöns Olsson 
antogh, lärer wetta at han war nögder medh dhet bruk som hemmanet den tijden bestodh af, 
och låfwadt komma hijt till tinget, dhet at betyga. Befallningzman påminte at caution hereffter 
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för chronohemmannet nödig ähr, och om h. capiten icke will sigh därtill förstå? Resp. at han i 
synnerheet intet därföre cavera kan, men effter sin skyldigheet will, så därom som om andra 
hans anförtrodde compagnie anslagne heman, draga bekymber och i tijdh opgifwa dess feel-
achtigheet, så at den samma aff [fol. 663v] dess ägendom kunde ehrsättias. Jon Muhr itererer 
sitt förra tahl, at Jöns Olsson badh sigh in i sitt ställe, och tillförenne besågh alla lägligheeter i 
åker och ängh, och inga wilkor begärte heller fick, och at han många åhr sedan läfde, och där 
han någon prætension hafft, hade han den wäl yrkiadt. Herr capiten, at han intet wettat dhet 
han därmedh hafft at göra förr än nu, och at han confererat medh åboerne på hwad sätt 
hemmanet skulle kunna bringas till fult bruk och häfd, därmedh at winna tijden och annat 
beswär medh syhn och elliest och kommit såwida, at där dee kunna niuta 30 dahl:r s:rm:t 
willia dee answaret sig åtaga. Jon Muhr föregifwer sig inga medell därtill hafwa, och hafwer 
hemmannet effter begäran cederat och afstått. Länss- och tålfmän som opmätt åkeren, berätta 
Jöns Olson intet något prætenderat och nämbdt på hwad wilkor han dhet emottogh, dåch 
påminner lensman Swen Herkulsson sigh at Jöns begärte at påsees skulle hwad byggnad af 
åboerne wore giordt. 
 Sedan discurerades wijdare därom, och utleto åboerne sig äntelligen willia wara benögde 
medh 24 dal. s:rm:t om dee dem kunde bekomma utan widare beswär och tijdz förhahlan. 
 Enhälligt votum. 
 Alldenstundh monsieur Carl Wargh hafwer cronohemmannet i Sanne optagit på fyra åhrs 
frijheet, utan caution, som frijheetzbrefwet lydher, och effter twå åhrs förlåpp förtrodt och 
lembnadt dhet gamble länsmannen Jonas Muhr, som dhet och på twå åhrs tijdh brukat 
[fol. 664r] och beggie opsatt ett stall medh skulla och uthskått öfwer porten, och ett fähuus icke 
alldeles färdigt giordt, och frambledne Jöns Oluffson hemannet af Jon Muhr utan skrifftelligh 
accord och contract, win och wittnen emothtagit, så at intet fins, huru och på hwad sätt dhet är 
skiedt. Men såsom Kongl. Maij:ts och cronones swaaresman där uti är förnembligast Carl 
Wargh, och Jöns Olsons änckia och barn som hemmannet innehafwa och bruka, uthlåta sigh 
willia i ett för alt hafwa för dhet som kan återstått på dhess häfd och bruuk 24 dahl. s.m:t, och 
wara responsable till hemmanetz fulkomblige häfd och bruuk effter Kongl:e Maij:ts 1681 åhr 
husesyhns ordningh, därmedh at winna tijden och slippa rättegångz beswäär medh syner och 
annat; altså hafwer rätten tagit dhet i betenckiande, och stadnat därwidh at där mons. Carl 
Wargh intet will bemelte 24 dahl. s.m:t till dem lefwerera, så är eij annat till räda än han 
måste nästkommande wåår i laga tijdh hijt citeras på då skeende syhn och afwänta rättens 
uthslagh, och söke han Jonas Muhr som han bäst kan och gitter. 
 
16. Gevaldiern Raal Raase angaf Carll Jönson intet hafwa effter lagh födt sin oächta son 
medh hans dåtter? Resp. att han, enär pilten war tree åhr gamall, honom till sig sändt och han 
emottagit, och effter åtta dagars förlåpp honom igentagit, hwartill Raal beiakar och där hoos 
berättar at Carll kom till sigh och sagt sigh wara owahn at anssa barn, och wille heller betalla 
hans upföde, och då begärtes sex dahl. s.m:t för hwart åhr, [fol. 664v] och på den condition läth 
han taga gåssen där ifrån, men Carll nekar alldeles därtill och sägher sig inga medell därtill 
hafwa, och aldrigh låfwat något, utan gärna honom skaffat födan. Carll begärte få gåssen till 
sigh så många åhr Raal honom födt, och will honom lära läsa och rätt optuchta, och effter 
åhrens förlåpp låta Rall få honom igen såsom sin egen, efftersom han födt och skött honom i 
späda barndomen. Raal föregaff sigh intet kunna därtill beiaka och begärte tijdh at rådhföra 
sig därom medh sin hustru, till nästa laga tingh, hwarmedh Carll och nögder war. 
 
17. Peder Olufson Tohre angaff sig hafwa stembdt dragon Erich Dunder för dhet han förled-
ne wåhr tagit een sölfwerskedh, som war lagd aff något tillfelle uti een ränna under taakskij-
dan, och förglömbd dädan tagas, och Dunder den blifwit warsse och bårttagit och försåldt till 
Oloff Peersson i Skåttgården. Dragon Dunder berättas af corporal Oloff Frisk, honom sagt 
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sigh eij warit stembder till tingz, och dy är han på wacht åth Frössön commenderat, och där 
hoos sagt sig sölfwerskedan på ofwanskrefne sätt fått och såldt, och intet in hoc foro dömbd 
för tyfwerije, och okunnigt om han widh regementzrätten till sådant funnen saker; altså till 
underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts resolution d. [lucka] junij 1686, remitteres saken till 
wällåfl. regementzrätten. 
 
18. Hällie Olufsson i Åbåsen anklagades hafwa 1691 d. 7 julij itändt een liten swedia och 
ellden däraff löös [fol. 665r] blefwen? Resp. att han antändt een liten swedielapp något för 
Johannis uti grannens Carll Nillssons och Anders Jönssons närwaru. Carll Nillsson berättar 
honom i sin närwaru den lilla swedielundh antändt, då wackert och stilla wäder war, och enär 
den war afbrunnen gått derifrån, och pass åtta dagar effter kom ellden löös, som så längie 
fördölt sigh, då stort blåst war. 2do, på 2:ne sijdor hafwer warit gamalt swedh, och å den tredie 
een liten skogzlundh som af den fördolde elden opbran förr än Hällie fick göra budh till 
lensman om hielp, och ingen widare skada giorde. Ingen grafningh giordes. Watn uti een bäck 
är der bredewidh. Intet stormwädher warit. Stoor tårcka war, så wäll där som annorstädes. 
 Enhälligt votum. 
 Såssom Hällie Oluffson hafwer antändt 1691 d. 7 julij en liten rogswedia, som betyges 
utan skada afluppit, men såwida då war stoor tårcka och intet bordt antändas; altså blifwer 
Hällie effter Kongl. Maij:ts placat a:o 1690 ansedd medh dhet straff som för olåfligit 
swediandhe, som är effter 21 § i Kongl. Maij:ts skogzordningh a:o 1664 12 mark, och dertill 
medh arbetet och sädan förlustigh, effter högstbem:te Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat af åhr 
1690. 
 
19. Till hörsampt föllie aff h. generalmaiorens och gouverneurens högwelborne herr Otto 
Vellingkz skrijfwelsse och ordres, daterat Giefle d. 21 octobris sidstleden, undersöchtes huru 
ellden war löös kommen den 23 septembris sidstleden uti Lanssom by och Myskie sochn, och 
betygades ellden blifwa först löös uthi Mårten [fol. 665v] Oluffsons gårdh af några gnistror 
genom skorsteen faldne på taket, och af dåwarande stormwädher itändt, och af dragons 
Daniell Pijhls hustru Gölu Carlsdotter (som där hade sin heemwist) blifwit warse, och gran-
hustrun Kerstin Andersdotter och hustru Brita Jönsdotter tilbudit släckiat, men intet förmådt, 
efftersom intet meera folck war hemma i byen, och altså lades allt i aska förutan fähuset och 
badstugun, medh des innanrede och huusgerådh, och der iblandh all hans åhrswexst af korn 
och ärther opbrunnen, förutan tålf bandh korn som uthkastadhes, och är in alles nu å laga 
tingh wärderat för 197: 9: 16 p:g:r s.m:t. 
 Ifrån Mårtens gårdh hafwer ellden kastat sigh till Swän Erichssons ibidem, som är ett 
godt stycke derifrån, och tillijka med åhrswexsten alt i aska lades, förutan badstugan, och är 
alt tilhopa wärderadt för 175 d:r 12 öre s.m:t. Och såsom detta befins wara aff rättan wåda 
timadt och skedt effter 35 cap. Byggningabalcken L.L.; altså tilldömmes dem effter besagde 
capitels innehåld at niuta brandstodh till uprättelsse, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts 
däröfwer allernådigste gifne resolution a:o 1687, som heemställes till Hans Excellens herr 
generalmaiorens och gouverneurens görande disposition. 
 
20. Capitens bostelle Hofwermo i Myskie sochn af [lucka] tunland, hwars skatträttigheet 
Kongl. Maij:tt och chronan inlöst, opbiudes andre gången, som utan klander skedde. 
 
21. Mårten Jonson i Wigge opbödh förste gången herr Eliæ Oldbergz skattehemman i Öster-
hallom och Myskie sochn, som han köpt för 200 dahl. s.m:t, [fol. 666r] effter köpeskrifftens 
lydellsse, daterat Lijttz prästegårdh den 4 junij 1691, medh hand och segell bekräfftadt. Och 
såwida köpet är skedt utom börden, reserveres Kongl. Maij:tt och chronan dess lössn etz. 
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22. Jöns Månsson ifrå Lunne i Brunflodh kärade till Märit Carlsdotter i Sanne för dhet hon, 
sedhan han begifwit sigh ifrå Sanne, hafwer hoos hans swärfader Rall Rase tagit een hans hatt 
för hafde fodran af 12 öre k:rm:t? Rp. genom sin fästerswän Jöran Jöranson, att Jöns icke 
allenast är skyldigh 12 öre för humbla, utan och penninghar till lego för något brudhsölfwer, 
och af Peer i Giärdhe 6 öre kopparmynt, som Märit skulle hafwa, och han behållit för sigh? 
Swaar, at han tingadt herr Daniels hustru till brudframa [en som bistår bruden] och henne 
betallt, och af Peer i Kårgierdh intet tagit 6 öre, utan wara honom skylldig 6 öre k.m:t. Jöran 
berättar Jöns låfwadt betallningh för humblan strax effter bröllopet, dhet han intet hållit, och 
hon dy, sedan han afrest war, eij bättre förstått än sig till försäkring tagit hatten. 
 Resolutio. Rätten finner skälligt att Jöns Månsson skall få sin hatt igen enär han 
lefwererer 12 öre k:rm:t, och Märit Carlsdotter kräfie honom för angifne fodran som hon bäst 
kan, och Märit skall för egenwilligt taak swara Jöns Månsson å nästa laga tingh, och wara 
förtencht honom refundera och betalla därpå giorde och giörande kåstnadh. 
 
[Nedan följer husesyner] 
 
23. Hackås s:n, Sanne. Hustru Brita Jonsdotter änckia, 3 ½ t:l:d skatte, är rustningzheman. 
 Hwardagzstufwan 11 ½ aln långh 12 ½ aln bredh med ferdigh [fol. 666v] spijsell och 
baakungn etz. är till wäggiar, gålf och taak odugelligh, och pröfwes kunna een ny opsättias 
och medh gambla innanredet göras ferdigh medh och för 12:  – : – 
 Gäststufwan af 8 ½ aln långh 12 ½ aln bredh är funnen till wäggiar och taak tillijka medh 
spijselln alldeles odugelligh, æstimeres kunna af nyo byggias för 12:  – : – 
 En byggning öster på gården med 2:ne bodar och portlijdher emellan, är till syllor och 
wäggiar dugligh, tählingztaket till 1/5 odugligit, kan kåsta   2:  – : – 
 En bodh à 8 ahl. långh 7 ¾ alnar bredh medh godh tählningzbotn ofwanpå, wäggiarne 
duglige och taket med näfwer och taakweden dito, dåch är westre långsyllan rutten under, och 
måste bewaras medh näfwer    – :   8: – 
 Ett stålpherberge wäster om gården 6 ½ aln i quadrat, dugel. tählningzbotn medh uthskått 
öfwer dören, och dugelligh underbyggningh, wäggiar och näfwertaak dito, men taakweden är 
odugelligh, som giöres medh och för   – :  24: – 
 Badstugan 6 ¾ alnar långh 7 ahl. bredh, 2:ne lafwar och enkell ungn. Syllorne ähr 1/3 
ruttna under och taket på södre sijdan medh barck och taakweden dels dugligh, och bör medh 
näfwer och tårff, som på nårra sijdan är, beläggias, som kan skee medh   1: 16: – 
 En byggningh wästsöder på gården medh 2:ne stallar 15 ahl. långh 10 ahl. bredh in alles, 
medh höskullor öfwer begge, den ena à 2 och den andra à 3 hästerum medh ferdigt innanrede. 
Wästre långsyllan är mäst odugelligh och dyngstahn ofodrat, som pröfwes kunna repareras 
och ferdig göras med     1:  – : – 
 Ett utskått från stallet till portlijder fins utan port. [fol. 667r]  
 Fähuset wäster om gården 15 alnar långt 12 ¼ aln bredt à 16 båhsrum in alles och 
fåhrkietta. Syllan på södre långwäggen under ruttnadh, halfwa gålfwet dugelligit och dyng-
stahn half fodrat, æstimeres in alles för    2:  – : – 
 Kornladan 14 alnar långh 11 alnar bredh med tw[å] gålff och ferdig loa. Nårra långsyllan 
till 1/4 ruttnadh undher och taakweden 1/4 odugelligh   1:  – : – 
 Wedlijder fins dugligit medh brädhtaak dito. 
 Halmbodh wester moth kornladan med tree wäggiar dugl. och taakweden 1/4 odugligh. 
 Redskapshuus fins med twå stålpar och utan wäggiar sör om porten emoth halmboden, 
brädhtaket är halfft odugeligit, som göres ferdigt medh  – : 12: – 
 Heembligit huus i stall-lijdret. Gålfwet odugligit, gamble wäggiar och taaket halfft odu-
gelligit, som giörs och förbättras medh   – : 16: – 
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 Swijnhuset widh fähuset är funnit till wäggiar odugligit och näfwertaket och taakweden 
half dugelligh. Ett opsättes af nyo för    1:  – : – 
 Åkeren är i fult bruuk. 
 Humblegårdh af 300 stöör wähl häfdat. 
 Gerdzlegårdar 904 famnar dugligh och godh. 480 fam:r half odugeligh med gammalt 
granband, repareres à 1/2 öre      7: 16: – 
 Ladan i Åå lijten, 3 ½ lass, är af odugligit taak, som göres dugelligh medh  – : 16: –   
    42: 12: – 
 Närskrefne feelachtigheet dömmes hustru Brita Jonsdotter fordersampt utan längre drögz-
måhl ehrsättia, widh laga böther tillgörande 42: 12: –  [fol. 667v] 
 
24. Sanne. Raal Erson Raase, 4 tunlandh skatte, är rustningzhemman. 
 Hwardagzstugun 9 ½ aln långh 10 alnar bredh, Spijsell medh baakungn och murstängren 
af trä, som måste wara af jern för 24 öre. Ett spieldh felas i baakungnspijpan, som köpes för 
24 öre. Een gålftillia odugligh, 6 öre. Facit    1: 22:  – 
 Framcammarens spijsell utan murstångh och stålpe af jern för  – : 24: – 
 En gålftillia odugligh    – :   4: – 
 Wäggiar och taak är dugligt och ferdigt på sielfwa stugun och cammaren. 
 Gäststufwan af 10 ahl. långh 9 ¾ alnar bredh, är till wäggiar och taak odugelligh och intet 
innarede, dåch ny spijsell, kan göras ny och färdigh medh 14:  – : – 
 En låfftbyggningh nårr på gården 12 ½ aln långh 6 alnar bredh in alles, medh twå under-
bodar och tree öfwerrum, är till wäggiar och taak dugelligh, dåch är intet gålff i swahlan för 
östre rummet, som giörs med    – : 16: – 
 Portlijder fins härhoos utan port och allenast een grinda med små gångiern och jern-
klinka, och påminnes forderl. göra een port därtill. 
 En bodh öster på gården 8 ¾ alnar långh 5 alnar bredh medh uthskått öfwer dören, 
wäggiarne och näfwertaket dugel. men takweden half odugelligh, som giörs dugligh och fär-
digh medh    – : 16: – 
 Badstufwan wäster om gården 6 ahl. långh 6 ¼ aln bredh medh twenne lafwar och ungn, 
är till wäggiar och taak aldeles odugl. och opsättes een ny för och medh   6:  – : – 
 Wedhlijder fins framför wästre stugun med twå dugl. wäggiar. Dee andra twå swara 
[fram?] emoth stugun och stallet. [fol. 668r] Brädhtaket är halfft dugelligit och brukas och till 
redhskapshuus. Repareres medh    – : 16: – 
 Stallen neder på gården 6 ¼ aln i quadrat à 3 hästerum och höskulla ofwan och hörum i 
stallen, är till wäggiar och syllor dugligh och brädhtaket dito, och dyngstahn ofodrat, som 
giöres medh    – :   8: – 
 Fähuset söder om gården gården 14 ¼ aln långt 11 ¼ aln bredt med dugelligit innanrede, 
är till wäggiar och taak dugelligh, allenast wäggen widh dyngstahn måste fodras medh 
     – : 24: – 
 Swijnhuset af 2:ne rum dugligh, dåch felas [halfwa] taakweden  – :   4: – 
 Heembligit huus öster för låfftsbyggningen är dugelligit, och felas dören och jern 
     – : 12: – 
 Foderhuus westsöder om gården är utan gålff, doch behåldne wäggiar och taak. Syllor 
medh brädhtaket halfft odugl., æstimeres kunna göras ferdigt medh    1:  – : – 
 Ett dito östsöder om gården är gamalt, doch brukel. men brädhtaket 1/2 dugl., kan göras 
för     – : 16: – 
 Kornladan 13 ¼ aln långh 10 ½ aln bredh. Nårra långsyllan wid dören och een ståck där 
ofwanföre förderfwade, kan opwägas och insättias medh 2 dahl. och halfwa taakweden för 1 
dahl. Facit     3:  – : – 
 Åkeren är i fuldt bruuk. 
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 Humblegårdh nyss anlagder till 50 stänger, och måste uthwidgas till 200 st:r, pröfwes 
kåsta in alles     2:  – : – 
 890 famnar dugl. haga. 400 dito halfdugligh medh dess gerdzell och stöör à 1/2 öre 
      6:   8: – 
 Bengtsänge à 2:ne ladur à 5 lass, den ena ny, halfft brädes och halfft barktaak, som be-
lägges medh bräder för    – : 12:  – 
[fol. 668v]  
 Den andra ladan halfft dugligh till wäggiar och taak, som bör repareras medh – : 24: – 
 En lithen lada ibidem, förbettras medh   – : 12: – 
 Twenne ladur i Bolägden à 4 lass tilhopa är oduglige, opsättias för   3:  – : –  
    42: 16: – 
 Blifwer altså som Raal Raase dömmes utan längre drögzmåhl medh byggnad, som speci-
ficerat fins, fullgöra, heller medh närskrefne summa af 42: 16: – ersättia. 
 
25. Sanne. Erich Nillsson, 3 ½ tunland skatte, är rustningzhemman. 
 Hwardagzstufwan 10 ¼ aln långh 10 ahl. bredh med spijsell och baakungn, skattas för 
odugligh, och en ny medh gambla innanredet opsätties för 15:  – :  – 
 Gäststufwan 10 ¼ aln långh 10 alnar bredh, spijsell utan murstänger, som köpes för 
    – : 16: – 
 Ett fönster i stugun bårta, och köpes för  – : 16: – 
 Nårra långsyllan odugl. och den södra dito half odugligh, taket till ½-ten odugligit och 
täckian alldeles odugelligh, pröfwes intet kunna repareras medh mindre dhen nedertages och 
förbettras, som eij kan skee under    8:  – : – 
 Stålpherberget nårr om gården 7 ¼ aln långt 7 ahl:r bredt, ferdigt innanrede och under-
byggningh dito. Näfwertaak dito och taakweden half odugelligh. Ståcklåset oferdigt, kan 
göras dugligit för      1: 22: – 
 En sädes- och miöhlbod bör af nyo opsättias, som kan skee för   8:  – : – 
 Badstugun öster om gården 7 ¾ al:r långh 8 ½ ahl. bredh, tree lafwar och enkell ungn, 
dugelligh till wäggiar och taak. [fol. 669r]  
 Stallen wäster om gården 6 ahl. i quadrat à 3 hesterum och ferdigt innanrede, dugelligh 
till wäggiar och taak, dåch bör wäggen widh dyngstahn fodras och bewaras, som kan skee 
medh    – :   8: – 
 Än een dito öst om gården à 7 ahl. långh 6 ¼ aln bredh à 3 hesterum och dugligh till 
wäggiar och taak. 
 Fähuset 14 ¼ aln långt 12 ½ aln bredt à 16 båhsrum å begge sijdorne och ferdigt innan-
rede, duglige wäggiar och taak. Wäggen widh dyngstahn måste fodras  – : 16: – 
 Portlijder fins under uthskåttet af stallen öster på gården till kornladan utan port och 
allenast een grinna som måste göras. 
 Swijnhuset medh ett rum fins dugligit. 
 Heembl. huus fins dugl. widh stallen wester om gården. 
 Kornladhan 16 ahl. långh 10 alnar bredh med 2 gålff och een loga ferdigh. Syllorne och 
wäggiarne duglige, näfwertaket till 1/4 dugel. och taakweden half odugelligh, som kan repa-
reras medh     3: 16: – 
 Öfwer hwalfde källaren öster på gården är foderhuus. På nårra långwäggen syllan och een 
ståck der ofwanföre odugligh, som pröfwes kunna förbettras medh   1: 16: – 
 Källaren 5 ahl. långh 4 ½ aln bredh är muradt och hwalfd. 
 Wedlijder fins östanför källareboden 13 ahl. långt 17 ahl. bredt, brukas och till redskaps-
huus. 
 Foderboden wästsöder på gården är medh goda weggiar. Kafwelgålfwet halfft dugligit 
och syllorne alla ruttnade under och kan opwägas och repareras medh  – : 16: – 
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 Åkeren i godt och fult bruuk. 
 Humblegårdh 400 stenger i godt bruuk. 
 Hagan. 850 famnar dugligh. [fol. 669v] 607 famnar halfdugl. medh granband à 1/2 öre 
s.m:t     9: 15: 12 
 I Floängie 1/2 lass, ladan odugl. som opsättes för   – : 24: – 
 I Röningen, Diupmyran och Öfwermoängie à ½, à 1, à 1/4 lass, äre ladurne befundne til 
helfften dugellighe, som kunna repareras à 16 öre   1: 16: –  
    51: 21: 12 
 Erich Nillson dömmes fehlachtigheeten fordersampt medh byggnadh fullgöra eller betalla 
närskrefne summa af 51: 21: 12. 
 
26. Hara. Jon Peersson, 3 tunlandh skatte, tildeelt n:o 40. 
 Hwardagzstufwan 9 alnar långh 10 alnar bredh, ferdig spijsell och baakungn, ferdigt 
innanrede och gålff. Cammaren der hoos dugligh medh innanrede etz., å förstugugålfwet tree 
oduglige tillior. Westre långsyllan och södre twärsyllan mäst oduglige, och den östre lång-
syllan half oduglig, pröfwes kunna bewaras medh näfwer eller insättias, efftersom knutarne är 
behålldne, för 1 d:r och tree tillior i cammaren 2 ⅔ öre. Facit   1:   8: – 
 Gäststufwan 9 ½ aln långh 10 alnar bredh, är dugligh till wäggiar och taak och innanrede, 
såwäll som i cammaren. Dåch westre långsyllan och nårra twärsyllan dels odugl. och östre 
långsyllan ruttin under och skorsten ofwan taket okalckslagen. Kan repareras och göras fer-
digt för      1: 16: – 
 Sängestufwan nårr på gården 8 ¼ aln långh 7 allnar bredh, är till wäggiar och taak dug-
ligh och källaren som der inunder är muradt och godh tählningzbotn. 
 Sädesbodh söder på gården 8 alnar långh 6 allnar bredh, medh uthskått öfwer porten, 
dugelligit och ferdigt. 
 Wedlijder fins wäster om nårra stugubyggninghen. [fol. 670r] Dess södra twärsylla och 
östre långsylla oduglige, och tellningztaket halfft dugligit. 
 Miöhlbodh 4 alnar långh 3 ½ aln bredh, är dugligh till wäggiar och taak. 
 Badstugun söder om gården 6 ahl. långh 7 alnar bredh, af twenne lafwar, och ungnen 
dugligh, dören gamall och söndrigh. Syllor och wäggiar oduglige. Näfwertaket och taakweden 
half odugl. En ny opbygges medh    6:  – : – 
 Redskapshuset östernårr om gården medh stålpar och nya wäggiar och dugligit taak. 
 Stallen söder på gården 6 ahl. i quadrat à 3 hästerum, ferdig gålff och krubba. Syllorne 
och wäggiarne duglige och taket dito, doch ofodrat widh dyngstan, som giöres medh 
     – :   8: – 
 Än een dito à 7 ahl. långh 6 ahl. bredh à 3 hästerum aff lijka beskaffenheet som den förra. 
 Höboden emellan beggie stallarne är duglig till wäggiar och taak. 
 Hembligit huus widh kornladun medh een långwägg och twå twärwäggar och des brädh-
taak 1/2 odugligit, göres ferdigt medh   – :   4: – 
 Fähuset 12 ½ aln långt 11 ¼ aln bredt à 14 båhsrum in alles, gålfwet till 1/3 oferdigt för 
16 öre. Nårra långsyllan till trediedehln nedsunken i jorden, men intet ruttin, fodras för 8 öre. 
Taket medh näfwer och taakweden half odugl. à 1 d:r. Wäggen något skadd medelst at den 
ofodrat ähr, som skeer med 16 öre. Kan kåsta in alles    2:   8: – 
 Ett swijnhuus med twenne rum och dörar utan jern. Taak och wäggiar dugl. Dörajernen 
köpes för     – :   8: – 
 En höbodh ofwanför stallbyggningen är dugligh till wäggiar, [fol. 670v] men barktaak och 
taakweden till 1/3 odugligh, som giöres dugligh för   1:  – : – 
 Än een dito af gamble wäggiar och syllor, doch brukelligh, äfwen så är medh tählningz-
taket, som intygas. 
 Uthskått till portlijder ifrån höboden utan port och allenast een grinda. 
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 Åkeren är i godt bruuk och humblegården 350 stänger i godt bruuk. 
 850 famnar duglig haga. 490 famnar halfdugligh med wijdebandh, som giöres duglig à 
1/2 öre     7: 21: – 
 I Åhsmyran een oduglig lada, opbygges för   1: 16: – 
 Röningen ett lass, ladun till wäggiar och taak half odugligh, repareres medh  – : 16: – 
 Wåhlen, twå half dugl. ladur till wäggiar och taak   1:  – : –  
    23:   9: – 
 Ofwanskrefne fehlachtigheet dömmes uthan opskåff nästkommande åhr ehrsättias. 
 
27. Hara. Mårten Peerson, 3 tunland skatte, tilldelt n:o 41. 
 Hwardagzstufwan 9 ½ aln långh 9 ahl. bredh, är medh ferdigt innanrede, spijsell och 
baakungn etz. Gålfwet till halfft odugligit för 1: 16: –. Mellancamaren är och odugligh, men 
förstugugålfwet odugl. för 24 [öre]. Bäggie långsyllorne är mäst odugl. och kunna bewaras 
eller insättias medh 1 d:r. Näfwertaket och skarfbräderne på tählingar till ½-ten odugligh för 1 
d:r. Cronan på skorsteen oferdigh 8 öre. Facit    4: 16: – 
 Gäststufwan 10 ahl. långh 9 ahl. bredh. Spijselln medh jernstålpe och murstänger, wind-
spieldet ofärdigt, som kommer at kåsta 24 öre. Beggie långsyllorne är ruttnade och nya 
insättias för 1 d:r. Tellningztaket till [fol. 671r] halfft odugl. medelst skarfbräder för 1 d:r. 
Facit     2: 24: – 
 Miöhlbodan 6 ½ aln långh 6 ¼ aln bredh, är ferdigh och dugligh, bådhe till wäggiar och 
taak. 
 Stålpherberget 7 ¼ aln långt 7 ¾ alnar bredt, afdelt i 2:ne rum medh öfwerbotn, är dugl. 
in alles till syllor och wäggiar etz. sampt sielfwa underbyggningen. 
 Badstugun 6 ahl. i quadrat med 2 lafwar och een ungn, är till syllorne odugl. och taak-
weden halff odugelligh. Fins odugligh och sättes och bygges för   6:  – : – 
 Wedlijder fins öster om bryggestufwan, allenast halfwa brädhtaket odugl. 
 Stallen öster på gården à 3 hästerum och hörummet, odugligh krubba för 12 öre och 
dören till hästerummet odugligh, utan gångiern för 16 öre. Taket af gamall bark, belägges 
med näfwer och taakwedh medh 2 d:r och dyngstahn fodras för 6 öre. Facit   3:   2: – 
 Heembl.huset fins bredewidh stallet. Gålff och taak är odugligit och utan dör, kåstar in 
alles at göra ferdigt     1:  – : – 
 Fähuset öster om gården 13 ahl. långt 10 alnar bredt à 13 inbygde båhsrum och fåre-
kiettor, ähr till wäggiar och syllor dugligh. Gålfwet till halfft odugligit à 24 öre, och taket 
medh bark och tällningar halfft odugl. à 1 d:r. Facit   1: 24: – 
 Swijnhuset i fägården är med twå rum, dugl. wäggiar och taak. 
 Kornladan 12 ¼ aln långh 10 alnar bredh, 2 gålff och ferdig loa. Nårra långsyllan är 
odugligh, dijtsättes för 16 öre, halfwa brädtaket odugl. för 1 d:r 16 öre. Facit   2:  – : – 
 Foderboden öster på gården är till wäggiar gamall, doch dugelligh, enär taket medh 
näfwer och ny taakwedh pålägges för    1: 16: – 
[fol. 671v] 
 Portlijder är under uthskåttet och odugligh port, som bör å nyo göras. 
 En foderbodh wästnårr på gården är medh duglige wäggiar och taakweden odugl. för 
     – : 24: – 
 Åkeren är i godt bruuk. 
 Humblegården 300 stänger i fult bruuk. 
 Hagan 660 famnar godh och giltigh. 602 famnar halfdugligh à 1/2 öre   9: 13: – 
 Röningen à 1/2 lass, är oduglig lada   – : 24: – 
 I Ladumyran är taket odugel.   – : 12: – 
 Åhsmyran à 1/2 lass oduglig lada   – : 24: –  
    34: 19: – 
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Närskrefne fehlachtigheet måste utan opskåff med byggnadh nästkommande åhr ehrsättias 
heller betalla 34: 19: –. 
 
28. Hackås s:n. Rogstadh, Siuhl Olofsons hemman, 2 tunland chrone, aff öde uptagit af leut-
nanten Erich Plantingh på 1682, 1683 och 1684 åhrs friheet, beboos af dragon Peder Påhls-
son. 
 Hwardagzstugun 10 ¼ aln långh 9 ¼ aln bredh innom knuthar, är till wäggiar och taak 
behålldne och ferdigt innanrede, dåch felas ett spield och murstänger, kunna kåsta och köpas 
för      1: 16: – 
 Gästestufwan 8 ¾ alnar långh 9 ¼ aln bredh, är till weggiar dugligh, men 1/4 af taket 
odugl. Utan dör och innanredhe med spijsell, æstimeres intet kunna göras ferdig under 
      8:  – : – 
 Förstugan med des camare fins emellan begge stugurne. Halfwa taket måste medh näfwer 
beläggias för     1:  – : – 
[fol. 672r]  
 Sädes- och miöhlbodh 7 ahl. långh 5 alnar bredh föruthan skullan öfwer porten. Låset på 
dören felas. Twenne långsyllor och 4 ståckar af nårra långweggen odugel. och taket odugel. 
Kan intet repareras med mindre den kullhafwes och medh nytt timber, näfwer och taakwedh 
förbättras medh     5:  – : – 
 Ett wisterhuus bygges å nyo för    7:  – : – 
 Badstugun finnes intet, dy bygges medh    6:  – : – 
 Ett dugligit hembligit huus. 
 Stallen ny 7 ½ aln långh 8 alnar bredh innom knuthar, är till innanredhe färdigh och dug-
ligh. 
 Nytt fähuus 10 ½ aln långt 12 ahl. bredt à 10 båhsrum in alles å sijdorne, behållit taak och 
taakwedh. 
 Dugelligit swijnhuus fins. 
 Wedlijdret fins af nyo till fem hwarf högt opsatt. 
 Kornladan 12 ¾ alnar långh 10 alnar bredh, tålf hwarf hög, är odugligh till wäggiar och 
taak, en ny sättes up för   12:  – : – 
 Källareboden är ny och källaren der under steenmuradt, och botn af nya tehlningar. Taket 
på sielfwa boden af bräder till 1/3 opteckt och dhet öfrige oteckt, räknas för foderbodh och 
taket göres ferdigt medh     1:  – : – 
 Gamble låfftet öster på gården af een underbodh brukas till foderhuus, är odugl. till wäg-
giar och taak. 
 Åkeren befinnes till 12 mällingar i säde och trädhe tillhopa wähl brukadt, och sex mäl-
lingar igenlagde för 15 åhr sedan och een mällingh för gamalt, som medh tallskogh öfwergått 
är, och myran ligger bredewidh, och för köldh och fråstlänt ort skuldh igenlagd. 
 Humblegården à 50 stenger, uthwidgas till 200 stängher för   1: 16: – 
[fol. 672v] 
   Gerdzlegårdar medh grahnbandh 240 fambnar. Odugligh gerdzlegårdh 326 dito à 1 öre 
    10:   6: – 
 Höladutaket i Wågzängie är odugligit   – : 16: – 
 Flakaängie 2:ne ladur gambla och uthfalldne   1: 16: – 
 Ängiarne mestedehlen skogwuxne och böre oprydias och förslagzwijs opföres därtill 
      4:  – : –  
    59:   6: – 
 Utan längre försummelsse dömmes wederböranden byggia hwad som felas och återstår, 
widh laga botum tilgörande. 
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29. Sahlom, Jon Perssons hemman, crone 2 tunl. af öde optagit på friheet 1680 och 1681, be-
boos af Erich Olssons i Sahlom, landbonde. 
 Stugun medh framcammaren 10 ahl. långh 9 ¾ alnar bredh innom knutar, är af nyo opsatt 
och ferdigh in alles. 
 Cammaren 5 ½ aln långh 9 ¾ alnar bredh innom knutar. Spijselln utan jernspieldh, gålff 
och innanrede, æstimeres kunna göras färdigh medh   7:  – : – 
 Ett herberge utan stålpar 4 ½ aln i quadrat är till wäggiar odugligh, men taket och taak-
weden behållit. Ett opsättes af nyo för    6:  – : – 
 Ingen sädes- eller miöhlbodh, en bygges för   8:  – : – 
 Ingen badstugu     6:  – : – 
 Redskapshus fins till wäggiar behållit, halfwa taket oteckt  – : 16: – 
 Intet hembl.huus. Opsättes widh stallen medh   1:  – : – 
 En å nyo begynt foderbodh med hembl. huus emellan stallen och denne boden kan göras 
ferdigh medh     1: 16: – 
 Stallen 4 ¾ alnar långh 8 alnar bredh, är till wäggiar gamall, doch brukeligh, utan taak, 
dör och innanrede. En göres ferdigh medh    5:  – : – 
[fol. 673r]  
 Fähuset 9 ½ aln långh 9 alnar bredh innom knuthar à 9 bååsrum, ferdigt innanrede och 
duglige wäggiar, halfwa taakweden är odugligh, som repareres för    1: 16: – 
 Intet swijnhuus fins. Ett opsättes för    1: 16: – 
 Kornladan 11 ¾ ahlnar långh 11 alnar bredh, tio gålff och een loa, är till wäggiar och taak 
dugligh, förutan 2:ne dråpp, som medh näfwer förbettras medh  – : 16: – 
 Foderboden wäster på gården är dugligh till wäggiar och taak. 
 Åkeren består af 16 mähl:r i säde och trädhe, tilhopa i godt bruuk. 
 Humblegården af 40 stenger är nylligen oplagadt, utwidgas till 200 stenger   1: 24: – 
 180 famnar gerdzlegård med grahnbandh. 303 dito odugligh à 1 öre   9: 15: – 
 Höladurne i skogzslåtten, finnes allenast een odugligh   1:  – : – 
 Ängiarne een dehl oprödt och öfrige mästedehlen skoghwuxne, som förslagzwijs 
opsättias för     3:  – : –  
    53: 23: – 
Erich Olufson dömmes nästkommande åhr byggia hwad som återstår och i så måtto fehlar, 
widh laga botum. 
 
30. Kåhlgierde, Anders Erssons hemman 3 tunland chrone, optagit på frijheet 1679 och 1680. 
 Hwardagzstugun 10 alnar långh 9 ½ aln bredh innom knutar, är medh ferdigt innanrede 
och behåldne wäggiar, enär taket och halfwa taakweden, som odugellig är, blifwer giordt och 
förbättrat med och för     3:  – : – 
 Gäststufwan 7 ½ al. långh 5 ½ aln bredh innom knutar. Långhsyllan på wästre sijdan 
ruttin undher och taket och gålffwet odugl. tillijka med skorsten ofwan taket, som giörs färdig 
för      5: 16: – 
[fol. 673v]  
 Sädes- eller miöhlbodh 5 ahl. långh 6 ¼ aln bredh, är till wäggiar brukelligh, men taket 
halfft odugel., som förbättras med    1:  – : – 
 Än een dito öster på gården 5 ahl. långh 5 ¼ aln bredh medh behålldne wäggiar. Des 
halfwa tak är odugl., som repareres med    1:  – : – 
 Badstugun är odugligh, och opsättes medh    6:  – : – 
 Hembl.huset dito     1:  – : – 
 Till redskapshuus brukas wedlijdret. Behåldne wäggiar och odugl. brädhtaak, som repa-
reres med    – : 24: – 
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 Stallen af nyo af furulöfften opsatt, 5 ½ aln långh 6 ½ aln bredh, derest portlijdret är. 
Ferdigt innanrede i stallen, barktaket alldeles odugl. och ½-ten af taakweden göres ferdigt af 
näfwer för     2:  – : – 
 Fähuset 11 ½ aln långt 10 ½ aln bredt, 5 hwarf högt, behålldne wäggiar och innanrede. 
Taket och taakweden odugligh, opteckies medh näfwer och taakwedh à   4:  – : – 
 Intet swijnhuus finnes, utan ett gamalt stall brukas dertill. Swijnhuset opsättes medh 
     – : 14: – 
 Kornladan odugligh till wäggiar och taak medh innanrede, en bygges af nyo för 
    12:  – : – 
 Foderboden inpå gården bruklig till wäggiar och taak. 
 Än een gamal höbod utan taak, som giöres för   1:  – : – 
 En hwalfd källare dugl., deröfwer är begynt een ny byggning aff stugu och cammar 11 
ahl. långh 8 ¾ ahl. bredh, 5 hwarf hög. Enär denne görs färdig står uti hans behagh om han 
will reparera giäststufwan. 
 Åkeren af 32 mällingar i säde och träde i godt bruuk. 
 Humblegård af 30 stenger, bör widgas wijdare effter rum dertill finnes till 200 stenger 
medh     2:  – : – 
 400 fam:r dugl. gerdzlegård. 226 dito odugl. à 1 öre   7:   2: – 
 I heem- och skogzängiarne ähr till 6 st:n odugl. ladur à 1 d:r   6:  – : –  
    53:   2: – 
 Erich Olsson i Sahlom och Pedher Olsson i Östnår hafwa gått i caution och dijth satt Peer 
Nillson, dömmes nästkommande åhr fulgöra ofwanstående fehlachtigheet. 
 
 
 
 

Ting den 24–29 mars 1693 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 283v–299v, RA. Protokoll 
från Jämtlands domsagas häradsrätt saknas. 
 
Anno 1693 d. 24, 28 och 29 martij höltz laga tingh medh allmogen aff Owijkens tinglagh, 
närwarande befallningzman welbetrodd Lorens Backman och desse såtho i nämbden. 
 Erich Anderson i Miähla  Jöns Henrichson i Hällne 
 Erich Anderson i Swensåsen Jon Pederson i Åhsan 
 Siuhl Pederson i Hällne  Chrestopher Erson i Fäste 
 Sunwijs Mårtensson i Kårgierd Peer Olufson i Nächstad 
 Peder Nillsson i Österåsen  Jöran Pederson i Kiöfra 
 Anders Påhlson i Swensåsen –   –   – 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
 
2. Erich Jönson i Älfwen tilltalltes för een älgzgraf, som han förledne höst skall hittadt, och 
berättar sigh köra effter staar, och legdt Oluff Carllson i Kienderåsen dertill, som hade een 
hund medh sigh, och kommit medh ett behn utur skogen, och dee räkt spårren effter honom, 
och funnit ett älgzdiur wara af wargar ihälrifwit och uppätit, som deras fiätt och fählar där 
omkringh syntes, och hudlappen heemfördt, huilcket Oloff Carllson besannar, som och nog-
sampt af hudlappen sees och skönias kan; altså behåller han dhet som funnit är, effter 23 cap. 
Byggningabalcken Landzlagen. 
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3. Jon Pederson i Älfwen, Erich Henrichson Roos och Erich Jönson i Älfwen förfrågade 
sigh om broderen Oloff Pederson i Swedie är berättigadt at behålla faderens Peder Olufsons 
löösören, emedhan som han äfwen wäll som dhe andra syskonen fått sin lösn derföre? Resp. 
att han uthi gode mäns närwaru belefwadt medh sina barns nöije och beiakan, att 30 r.d:r à 6 
m:k s.m:t skulle dee andre barnen gifwas för löösören, som [fol. 284r] dee bekommit effter 
oprättadt contract och afftahl d. 6 december 1690, och at sahlig faderen intet något serdelles 
åth sig deelt, utan effter skrifftens innehåldh lämbnadt; hwartill modren hustru Anna Jonsdot-
ter samtycker, och berättar sin sahl. man aldrigh ändrat förr giordhe sluth, dhet Oloff Olufson 
i Swedie besannar, och säger sigh fyra dagar för än Peder Olufson dödde, honom frågat om 
den dehlningh han emellan sina barn giordt, och fått till swaar at han giordt dhet rättast han 
kunnat, och förblifwer dermedh, men skulle han intet blifwa wäl skötter och ansader af Oloff 
Peerson, skulle han gifwa honom så mycket som Jon bekommit, som intet skedde, och mod-
ren berättar honom wähl blifwa sytter, och begärade blifwa hoos Oloff till dödedagen effter 
manssens giorde sluth. Jon Pederson beropade sigh till wittne dragon Peder Påhlson Plogh, 
som skall hördt faderens ordh och tahl om arfwen, som förekom, då Oloff Pederson excipe-
rade emoth hans giörande wittne, emedan som han förluppit sin lagstadde drängtienst och 
sedan warit oense, och fick föruth mästedelen af lönen, fast än han låpp bårt i skiördeandan? 
Resp. at han wille intet wara benögd medh sitt arbete, och dy gått sina färde. Icke desto 
mindre förhördes han, och berättade sigh wara 1691 hoos deras fader Peder Olufson, då han 
begärt något toback, och efftersom han \det/ icke strax bekom, sagt dhet han haar fått såwähl 
sin deel som dee andre barnen, och nämbde een kåpparkiettell, ett stodh etz., hwartill dee 
stridige bröders moder aldeles nekar. 
 Lorens Wulfs attest, daterat gårdagen, lyder at Jon Pederson sagdt till sin fader Peder 
Olufson, som på sotesängen lågh, at dhet synes lijda medh honom till ändan, och at syskonen 
intet giordt något sluth sin emellan, och fått dhet swaar at dhet kunde snart slutas, och effter 
[fol. 284v] sin dödh kunde dee bytha som dee bäst willia, emedhan som mästedelen af ägen-
domen är redan bytt, och fått alla lijka mycket, huarpå Jon frågat om sin broder Oluff fått så 
mycket som han, och fått till swaar, Ja, dåch meer och icke under, men Oluff säger sigh då 
intet fått, utan effter fadrens dödh skulle få som contractet lyder, hwarmedh han begärer blif-
wa handhafder, och modren itererer sitt förra, at Oluff intet fått medan fadren läfde, och at 
hon må få effter giordt sluth blifwa hoos Oloff Pederson. Jon Pederson anhölt, såwida han 
äldste broderen är, och bekommit låff at lösa uth sine twenne systrar, at få besittia fadershem-
mannet, och gifwa lössn, emedan \som/ han ofärdig är, och intet förmår uprätta någon uthfal-
len gård. Resp. att fadren förordnat at Jon skulle träda ifrå gården, sedan han där een half deel 
i twå åhr brukat, och kiest Oloff därtill, som i twå åhr brukat hela gården. Modren begärer 
dhet Oloff må få besittia hemmannet, emedan som Jon är oferdigh, och intet kan den rättel-
ligen häfda, och at Oluff stadigt warit hemma, men Jon på sin egen hand reest offta till egen 
nytta. Jon tilstår sigh reest een och annan gångh, och huad han förtient förskuttit till hemman-
netz utlagor, huartill modren och broderen neka, och beropa sigh på tålfman Jöran i Kiöfra, 
som betyger Peder Olufson sagt sigh intet wara till Jon något skylldigh, som och hades för 
händer enär fadren läth Jon och hans systrar få sin deel för löösörerne, men fadren nekadt 
dertill, och derföre bekom han intet. Oloff föregifwer sigh och hafwa hulpit fadren något till 
uthlagorne, och systrarne äfwen wäll, och intet talla derpå, huartill Jon intet nekar, men säger 
sigh mäst förskuttit och intet niuttit, emedhan som fadren intet wille därtill om [fol. 285r] 
samtyckia. Swågeren Erich Jönson och corporal Erich Roos berätta sig budit Oluff gifwa 
lössn för sine hustrurs arfspart i hemmannet, och han därtill sig intet utlåtit, och dy updragit 
dhet Jon Pederson effter köpezedellen af d. 18 huius. Oloff Pederson föregifwer dem wäll tallt 
derom, och icke allenast begärt stoor lössn, utan och gienast betallningh, och därföre intet 
kunnat stort därtill swara. Erich Jonson säger sigh intet betallt sitt hafwande skattehemman, 
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och will sin hustrus jordepenningar där inläggia och conservera. Erich Roos föregifwer sig 
intet willia uthtaga sin hustrues jordepenningar, och lijkawäl den Jon updragit. 
 Rättens enhällelige betenckiande. 
 Angående Jon Pedersons, Erich Henrichson Roos och Erich Jonssons prætention at niutha 
af Oloff Pederson mera af löösörerne än dee i fadrens Peder Olufsons lijfstijdh hafwa bekom-
mit, af skähl och föregifwande at Peder Olufson skall sagt sig låtit Oluff, äfwen wäll som 
andra barnen, få sin andeel af löösörerne, effter Lorentz Wulfs gifne attest gårdagen, och dra-
gons Peder Påhlsons berättelse, som äre öfwersedde, och kunna icke förståtz sträfwa emoth 
dhet afftahl och sluth som Peder Olufson medh sina barn uti gode mäns närwaru den 6 de-
cembris a:o 1690 hafwer giordt, huilcket af dem alla medh nambn och bomerken är samtyckt 
och stadfästadt, och modren hustru Anna Jonsdåtter betyger ingen ändringh däruti wara 
giordt, och begärer blifwa däreffter af sonen Oluf Pederson till dödedagen underhållen, 
huartill kommer at hon äfwen wäll är rådande om sin 1/3 af löösören; altfördenskuldh finner 
rätten skälligt at förblifwa medh dhet afftahl som af föräldrarne uti barnens och gode mäns 
närwaru medh allas nöije är giordt, och till föllie däraff niuther Oloff Pederson dhe öfrighe 
[fol. 285v] löösören för sigh och dee sina, och der emoth wara skyldigh försöria och underhålla 
sin modher till dödzstunden. 
 Betreffande Jon Pedersons anhållan att få, som älldre broderen är, inbörda och besittia 
fadershemmannet i Swedie af 3 ⅚ tunlandh; 2dra at han ofärdig är, och dy intet förmår något 
förfallit hemman uprätta; och för det 3die hafwer han fått sine twenne systrars, Erich Henrich-
son Roos och Erich Jönsons hustrurs, tilståndh dem at uthlösa. Men såsom fadren erkändt 
Oloff Pederson till at bruka hemmannet, och Jon måst träda der ifrån, och tilförenne en och 
annan gångh warit på sitt egit förwärff, och Oloff däremoth stadigt warit hemma medh gårdz-
arbete, som betyges wara flijtigh och kunna hemmannet förestå och häfda, och Jon där emoth 
siukligh och eij mächtigh sådant stort hemman rätteligen bruka och oprätthålla, huaruti Kongl. 
Maij:ts och cronones interesse verserer; altfördenskuldh pröfwar rätten skälligt at aff ofwan-
tallde skähl och motiver tillerklarar Oloff Pederson besittningz- och lössningzrätten af faders-
hemmannet i Swedie, som gode män, tree å huarderas wengnar, säija dhet wara wärdt, och 
dhet till fölie af 3die capitlet Jordabalcken Landzlagen. 
 
4. Gunnar Pederson i Häggen beswärade sig öfwer Jon Anderson i Myra om 1/4 uti ett 
qwarnstelle uti Myhråån, som hans förman på hemmannet, Peder Jonson, sig tillhandlat af 
Jons fader Anders Jonson i Myre för tree r.d:r och dess dam reparerat och Jon huset upbygdt, 
och honom uthträngdt, och hafwer wäll förledne höst låfwadt betalla utgifne tree r.d:r, men 
intet hållit ordh, och dy begärer antingen penningarne heller bruka bemält 1/4? Resp. at han 
will gifwa honom sina penningar igen, men såwijda [fol. 286r] hans swåger Larss Erson will 
bruka halfwa gården förmenar han honom och böra betalla halfwa penningarne. Honom 
påmintes at icke tillåtes rijfwa och klyfwa hemmanet? Resp. at han intet är mechtigh allena 
hemmannet af 4 tunlandh bruka, och utbudit sig willia sin rätt cedera och lembna honom hela 
hemmannet till brukz, men Larss ähr icke tilstädes. Actor begärte sin jernredskap och 1/4 i 
qwarnen igen, eller betallningh derföre. 
 Resolutio. Såsom gälden är ständigh, och Jon Anderson låfwar willia den betalla och 
behålla under gården försålde 1/4 uti qwarnstellet uti Myråhn för 3 r.d:r, heller 4 d:r 16 öre 
silf:rm:t; altså finner rätten skälligt at Jon Anderson heller Larss Erson, som hemmannet 
brukar, skall lefwerera besagde 4 d:r 16 öre s.m:t till Gunnar Pederson effter låfwen, och wara 
bemelte 1/4 rådandhe, lijkmätigt Kongl. Maij:ts jordeplacater de annis 1673 och 1677, och 
dertill medh niuta betallningh för sin jernredskap och andehl i qwarnen, och dhet effter mätis-
manna ordom. 
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5. Erich Anderson i Swänsåsen hafwer stembt Anders Mårtenson i Hälliebacken för Wäst-
når fäbodar, som han kiöpt för tree åhr sedan för sex dahl. s.m:t, och nu kommit öfwereens at 
han skall gifwa honom sina uthlagde 6 dahl. s.m:t igen, och tilträda fäbodarne och bruka 
under rätta bohlstadh, huartill bäggie beiakade. 
 
6. Oloff Henrichson i Hällne hafwer citerat Anders Mårtenson i Hälliebacken om köpslagan 
om Helliebackzhemmanet, och beggie bekänna sigh wara förlijchte, dhet actor hafwer sigh så 
betencht at han intet ansar giorde köp i hastigheet, utan dhet ophäfwer och låter Anders Mår-
tenson sielf behålla sitt hemman. [fol. 286v]  
 
7. Erich Olufson i Salom är stembdh af Johan Oluffson i Bothåsen för dhet han skall tagit 
wedh i Finnäsmarken olåfligen, och icke comparerat heller sig ursächta låtit hafwa laglig för-
fall, och är både för och effter middagen upropat, och för hans och andras uteblifwande måste 
tinget uphöra, dy effter 33 cap. Tingmålabalcken saker till sina 3 mark. 
 
8. Daniel Månson i Wijnälfwen citerat af Anders Person i Nechstadh för een nylandzpant, 
och sig absenterat, derföre saker till sina tree mark. 
 
9. Britha och Karin Andersdöttrar citerat Peder Olufson, båda för jordepenningar och annan 
gäldh, och ingen som comparerat; dy saker till huar sina tree mark. 
 
10. Oloff Olufson i Hwättiom citerat för dhet han af bohle fördt halm, och sigh absenterat, dy 
böter han tree mark. 
 
11. Effter capitens h. Carl Rutenkrans ingifne specification af den 16 huius på illa häfdade 
och bebyggde hemman anmanthes underskrefne. 
 Owijken sochn. 
 Leutnantzbostelle Hanabacken, Måns Adamson, förste gången. 
 Kienderåsen, Swen Kiehlson, åthwarnades på höstetinget förste gången, och nu derom 
påmintes. 
 Taskbacken, Peder Jonson, åthwarnades på höstetinget förste gången, och nu påmintes 
derom. 
 Nårrgården, Anna Jonsdotter, fins wara 1691 på höstetinget tillsagdh och förmant at 
byggia, och 1692 på höstetinget andre gången, och detta dato tredie gången. 
 Myre, Peder Olufsons änckia. 
 Swensåsen, Påhl Långz änckia förste gången. 
 Låckåsen, Carll Jöranson förste gången. 
 Wästerälfwen, Oloff Siuhlson, anmantes förste gången. [fol. 287r]  
 Österälfwen, Erich Jönson tillsades förste gången. 
 Hofwermo, Essbiörn Olofson tilsagd i höstas förste gången. 
 Pehrsåsen, Peder Johanson anmantes förste gången. 
 Swedhie, Oloff Oloffson anmantes förste gången. 
 Mattnäs, Peder Olufson anmantes förste gången. 
 Lansom, Peder Pederson anmantes förste gången. 
 
12. Effterskrefne hafwa warit stämbde för huusrötha och intet comparerat, dy saker effter 33 
cap. Tingmåhlabalcken till hwarsina 3 mark. 
 Måns Adamson i Hanabacken,  
 Anna Jonsdotter i Nårrgården,  
 Påhl Långz änckia Lina Nillsdotter,  
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 Essbiörn Olufson i Hofwermo,  
 Peer Johanson i Persåsen,  
 Oloff Olofson i Swedie och  
 Peer Peerson i Lansom. 
 
13. Jönss Larson i Howermo kärade till Jöran Pedersson i Kiöfra om ett hästebyte, och 
förlijchtes sålledes at Jöran Pederson skall gifwa Jöns Larson 18 öre silf:rm:t. 
 
14. Johan Olufson i Botåsen stembdt Erich Olufson i Sahlom för någon bårttagen wedh, som 
opropades andre gången, då Jon Anderson i Östnår betygar honom wara siuk, och bedit 
honom sigh uhrsächta, dhet actor och berättar; altså kan dertill denne gången intet göras. 
 
15. Anders Pederson i Nächstad kärade till Daniel Månson i Wijnälfwen om ett nylandh i 
Näcksta åkergiärde som hans brodher Larss Pederson an:o 1674 uthsatte i pant för 8 r.d:r à 6 
m:k, huaraf han åhrligen fått twå godha skrinder höö, och lijkawäl måst i fempton åhr draga 
skatten för hemmannet, och dherföre söker dhet at få till hemmannet igen? Resp. att han därpå 
[fol. 287v] utgifwit tree r.d:r och brodren Anders Månson i Fanbyen uti Sunne sochn 5 r.d:r, 
och för dhet han brukat sin sahlige broders andehl däruthi, förnögdt änckian åhrligen, som 
de[ss] attestatum af den 15 huius utwijser: kunnandes snart komma öfwereens medh honom 
därom, där icke broderens barnpenningar wore där inne: warandes han tillijka medh Jöran 
Månson i Målängh barnsens förmyndare, och Jöran är nu icke tilstädhes: hafwandes actor ett 
heller twå åhr dhet brukadt, och låfwadt restituera penningarne, dhet han intet effterkom, och 
altså togz nylandet igen. Anders Pederson tillstår allenast ett åhr, huarmedh Daniel läth sigh 
benöija. Daniel Månson begärte halfwa penningar igen, dhet actor tychte mycket wara 
medelst dhen goda nyttan han däraf hafft emoth därpå gifne penningar; hwilcket togz i 
betänckiandhe.  
 Och såsom alla abalienerade ägor böre effter Kongl. Maij:ts jordeplacater a:o 1673 och 
1677 läggias till rätta bohlstadh, så måtte och nylandz panteslått komma till Nächstadh, och 
efftersom twå goda lass höö åhrligen fåess deraf, och allenast för 12 d:r s.m:t warit uthsatt; 
altså är för högt interesse niuttit, som remedieras således at hwart lass räknas à 26 ⅔ öre, facit 
1: 21: 8, hwaraf drages ⅓ för arfwode 17 öre 18 ⅔ p:g:r. Item interesse à 5 pro cento 19 öre 
4 4/5 p:g:r, giör tilhopa 1: 4: 23 7/15 p:g:r, blifwer altså behållit och öfwer billigheeten hwart åhr 
16 öre 8 8/15 p:g:r. Och efftersom Anders Pederson slåtten ett åhr brukadt, och Daniel Månsons 
i Wijnälfwen penningar utan frucht warit bårta, så bör han niutha interesse därföre, [fol. 288r] 
belöpandes för 14 åhr à 16 öre 8 8/[1]5 p:g:r 7: 4: 23 7/15, hwaraf ett åhrs interesse drages, nembl. 
19 öre 4 4/5: blifwandes altså öfwer 6: 17: 18 4/5, som tages och giöres betallt af capitalet 12 
dahl. s.m:t, och altfördenskuldh dömmes Anders Pederson at betalla resten och åthskillnaden 
till Daniel Månson, medh 5: 14: 5 1/5 p:g:r s.m:t, och under rätta bohlstadh nylandet bruka. 
 
16. Brita och Karin Andersdöttrar beswärade sigh öfwer sin moderbroder Peer Olufson, båda 
på Åsen uti Myskie sochn, för dhet han förhåller dem sin sahl. moders Karin Olufsdotters 
jordepenningar i Åhshemmannet och löösören, dhet hon på sitt ytersta bekändt, nembl. jordh-
penningar 9 dahl. s.m:t och i löösören 7 d:r s.m:t, en swart klädesråck för 3 dal. s.m:t, en hwijt 
råck för 1 d:r 16 öre s.m:t, och en half tunna korn, och därpå intet mera bekommit än 9 kannor 
korn och een gieth, som tålffman Jöran Peerson i Kiöfra och moderbrodren Anders Olufson 
kunna effter hennes ordh på sin sotesängh wittna. Och ehuruwell hon förr bekändt sigh wara 
af honom betalt, så war dhet icke utan blindt förslagh på dhet han skulle få igen en kåppar-
kittel, som pantat war, för hennes huusmansskatt, och dy nödgatz taga wittnen däröfwer på 
sitt ytersta: begärandes dhet Peder måtte tilhållas bewijsa sigh dhet hafwa betallt heller be-
talla? Hwartill swarades at tålfmännen Erich Anderson i Miäla och Jöran i Kiöfra frågat om 
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hans syster Karin hade där några jordepenningar innestående till någon restz betallningh, och 
gifwit dem till swar, dhet wara litet eller intet, men dee togo kiettelen lijkawäll, dhen han 
aldrig igen bekom, som på bytet war [fol. 288v] wärderat för 4 d:r 4 öre s:rm:t. Erich och Jöran 
berätta kittelen wara gamal, och togz för hans systers rest och för hans egen: minnandes intet 
hwem honom effter föregången wärderingh köpte.  
 Peder Olufson föregifwer sig sedermera giordt räckningh med sin syster, henne till nöije, 
som nu disputeres, och skall uti hans frånwaru wara omgiordh. Jöran Pederson i Kiöfra och 
Anders Olufson i Tossåsen betyga sigh warit på rächningh dem emellan om jordepenningar, 
och at Peder Olufson blef allenast derpå skylldigh till sin syster sex m:k kopp:rmynt. Peder 
Olufson bekänner sig wara skyldigh för hennes löösören 7 d:r s.m:t, men will kårta sin 2/5 uti 
dee 7 ½ d:r s.m:t som systran af Oluff Olufson i Swedie upburit, och hon war skylldigh till 
Lars Olufson, som dödde ogifft, och skulle arfwas af twenne bröder och een syster, hwaraf 
broderen Anders Olufson säger sigh intet wetta, icke heller Karin Andersdotter. Af fälden 
weth Anders at systran den tagit, men om kohn ingen annan kundskap hafwa än at hon blef 
henne berächnadt. En half tunna korn tilstår Peder Olufson sigh wara skylldigh, och geten och 
9 kannor korn i liquidation inrächnadt. 
 Oloff Olufson i Swedie föregifwer sigh warit skyldigh till sahl. Larss Olufson 15 dahl. 
s.m:t och dem sålledes betallt, nembl. till Britha[s] och Karins styffader Oloff Pederson 7 d:r 
16 öre s.m:t, effter Larss Olufsons moders begäran, hwartil Peder Olufson beiakar, och 
Anders Olufson dhet och sig påminner. Jöran Pederson i Kiöfra berättar sig wara på bytet 
tilstädes, och huad som giordes, lärer finnas på byteslängden effter modren, som Anders 
[fol. 289r] Olufson hafwer, och icke widh handen är, och till hans moder Brita Olufsdotter 
lefwereradt 7 d:r 16 öre s.m:t, huarpå ingen klandrar. 
 Karin Andersdåtter war nögder medh sina moderbröders Peder och Anders Olufssöners 
bewittnande om bemelte 7 d:r 16 öre[s] lefwereringh till styffadren. Swarta klädesråcken be-
känner Peder Olufson sig af sin syster fått för 9 d:r k:rm:t, och låtit henne strax få een span 
korn, och enär hon läth sigh besåfwa, måtte han dhet öfriga till hennes saakören åth sahl. 
sochneskrifwaren Hanss Nillson betalla. Dhet betyges henne af ringa eller inga medell då 
wara. Den hwijtha råcken hörde trediemans rothan till, den han effter capitens ordre uthtogh 
1677, och widh dhet samma kom fijenden marcherande, och hon kastat råcken ifrå sigh och 
sprungit till manskapet i sin ordningh, och dhen aldrigh sedan sågh, och ingen sedhermera om 
bemelte råckar tallat. 
 Ändåch Brita och Karin Andersdöttrar effter sin sahl. moder Karin Olufsdåtters berättelse 
fodra af sin moderbroder Peder Olufson hennes jordepenningar och lössn uti Åhshemmannet 
af 9 dahl. s.m:t, men så fins lijkawäll effter Jöran Persons i Kiöfra och Anders Olufsons i 
Tåssåsen intygande att Peder Olufson intet mera blifwit skyldigh sin syster Britha för uthlöss-
ningen än till 16 öre silf:rm:t; altså förblifwer dhet därmedh.  
 Sedhan, huad widkommer hennes löösören, så tilstår han inne hoos sig hafwa 7 d:r s.m:t, 
och will niutha sin dehl af dee 7 d:r 16 öre s.m:t som pijgornes styffader Oluff Pederson af 
sahl. broderens Larss Olufsons utstådde giäldh upburit, som kom effter modrens dödh 2:ne 
[fol. 289v] bröder och en syster till, och altså berättigat till 2/5 af besagde 7 d:r 16 öre s.m:t, 
som är 3 dahl. s.m:t.  
 Tredie, beträffande swarta klädesråcken som Peder Olufson bekänner sig af systran tagit 
till kiöps, och föregifwer sig därpå lefwereradt een span korn, och dhet öfrige till hennes 
saakören för lägersmåhl, huartill intet bewijs fins; altså måste han dem betalla med 3 dahl. 
s.m:t. 
 Men för dhet 4:de, angående hwijta råcken, så kan Peder Olufson intet dermedh graveras, 
efftersom den war trediemansråck och hörde rotan till, och många sådanne wijdh fijendens 
infall a:o 1677 förkommo. 
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 Hwad anbelangar en ko som hustru Brita hafft aff modren til läns, och slachtadt, och 
Peder prætenderer sin dehl uthi, och brodren Anders Olufson förmenar kohn på bythet effter 
modren blifwa henne berächnat; altså kan därtill intet göras förr än byteslängden blifwer 
opwijst och öfwersedd.  
 Sidst tillstår Peder Olufson sigh wara henne skyldigh en half tunna korn. Gethen och 9 
kannor korn i liquidation wara inrächnat. 
 
17. Peder Mårtenson i Funäs gaf widh handen hurusom hans hustrus fader, Peder Jonson 
hade länt sin systerman Jöns Olufson i Wigge och Bergh sochn 20 r.d:r à 6 m:k s.m:t, och 
därpå betallt till Peder Jonsons hustrues senare man, Oloff Enarson i Sanne och Hackås sochn, 
och sedan Peder Jonsons dotter Kerstin bleff gifft medh actore, hafwer hennes förmyndare 
Carll Jönson i Funäs folgt honom till Jöns Olufson och giordt afftahl at han war skyldigh på 
legan 3 r.d:r [fol. 290r] och på capitalet 5 r.d:r, därpå Peder Mårtenson då bekom af hustru 
Brita Äwertzdotter, som stodh för hemmannet, 4 r.d:rs wärde och een halff tunna korn seder-
mera för 3 ½ orth, och för resten kräfwer Jöns Olufsons sonahustru Brita Ewertzdotter, huars 
mågh Oluff Olufson besitter Wigge hemmannet. Och som actor föregifwer, skall han willia 
skullden betalla, där hustru Brita känner dhen richtigh. Hon är nu gifft medh dragon Peder 
Hattmakare, och icke comparerat. Hustru Brita blef änckia och bekom Chrestopher Olufson 
till man, och dy beggie oskylde och obördige till hemmannet, och förr än dhet fulbordades, 
blef all ägendom upskrifwen, tillijka medh all gäld och skuldh på gården som hustru Brita 
skall hafwa, och som berättes hafwer hon litet hafft dijth och intet tilbaka och dädan, effter-
som gamble folcket öfwerläfde hustru Brithas förste man Erich Jönson. 
 Anno 1671 den 4 november hafwer Jönss Olufson låtit af lensman Jonas Isachson och 
tålfman Mårten Jonson i Wigge och Påhl Jonson i Ältnäs alla sina löösören wärdera, sina cre-
ditorer till betallningh, och då bekänt sigh wara skylldigh till Peder Jonson i Funäs 4 r.d:r och 
för een bössa 1 ¼ r.d:r, och för interesse 1/2 r.d:r, facit 5 ¾ r.d:r, och till des betallningh 
hafwer Chrestopher Olufson antagit några löösören och låfwadt dem betalla, dhet hustru 
Brita, som honom sedan till man hade, berättes effter hans dödh giordt, och som förr är 
annoterat med 4 r.d:rs wärde och 1/2 tunna korn för 3 ½ ort. Actor berättar sigh wara förledne 
åhr med hustru Britha förlijckt at bekomma in alles sluteligen ellofwa ort, som skiedde i 
tålfmans Erich Andersons i Miäla och sochnskrifwarens [fol. 290v] Hanss Bremers närwaru, 
dhet Bremer bekänner sant wara, och at Erich Anderson slogh sönder deras händher därom, 
dhet han påminde sig wara skiedt. Hustru Brita intygas wara siuk, och hennes man dragon 
Pedher Hattmakare är tillstädes och säger sigh intet mera däraf wetta än huad som i hans 
ingifne längd kan finnas: föregifwandes sin hustru intet tallt om någon giordh förlijkningh 
medh Peder Mårtenson. 
 Ehuruwell rätten gärna wellat effter sin skyldigheet, saken medh fullkombligh dom af-
hielpa, så kan dhet dåch lijkawäll intet säkert skee förr än hustru Britha Äfwertzdotter blifwer 
förhörder huru hennes sahl. man Chrestopher Olufson hafwer emoth undfångne pertzedlar af 
Jöns Olufsons ägendom till hans skuldh till Peder Jonson i Funnäs betallt, och hurulunda hon 
förledhne höst medh Peder Jonsons mågh Pedher Mårthenson hafwer förlijcktz därom. 
 
18. Fougdekarlen Oloff Nillson i Ede fordrar effter corneten Mårten Jägerhorns zedell daterat 
Borgsiö d. 26 julij 1679, hans lemnade saker hoos Larss Erson i Nambn, nembl. en malm-
grytha om 6 m:k, en lååstunna, en garnsäck, en bytta, en karbinpipa, 2 halssdukar, 4 stycken 
armkläder och 7 eller 8 ahl. faveurbandh? Resp. at \han/ grytan, lååstunnan, een slarfwutt säck 
och en bytta och en utslitin halssduk af honom fått för dhet han sydt åth honom något, men 
inga armklädher eller någon halssduk sedt eller hafft, icke heller carbijnpipan och faveurs-
bandan. Actor, at han wijst sigh carbijnpipan, som war satt i lååstunnan, huartill nekas, och 
säger [fol. 291r] sigh medh edh kunna bestå dhet ingen sådhan pipa war dijth kommen, icke 
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heller halssduken och faveursbanden: fordrandes betallningh för twå månader kåst som hans 
drängh Mattes niuttit, och intet mera lembnadt till betallningh än grythan, lååstunnan, byttan 
och uthslettne säcken. Oloff Nillson säger framwijste tunna icke wara den sanskyllige, som 
war medh låck och jern å den ena sijdhan och haspa å dhen andra, huartill Larss nekar och 
föregifwer sigh ingen annan hafft, och will dhet edeligen betyga, och säger gamle länsman 
Nillss Hanson honom till quarteer hoos sigh lagt, men sielf skulle han betalla kåsten, emedan 
som ryttarne fingo den tijden proviant, och Mattes intet, och corneten war där aldrigh, utan i 
Mörsill sochn, och Mattes som dee andra för sin häst fått fourage, men proviantet där huus-
bonden war stadder. Swän Peerson i Häggen berättar at quarteermestaren Gyllen[c]lou lågh 
hoos sigh i quarteer, och enär han utdelt proviant åth ryttarne, så fick Mattes intet, utan blef 
swaradt at corneten fått där oppe i landhet sin rättigheet där han hölt wacht, och äfwen 
skiedde enär corporalen Blåfield uthdelt proviantet, och Mattes sagt dhet corneten skulle för 
sigh betala, och at corneten aldrig war i Nambn, men huru längie Mattes där war, twå 
månader, meer eller mindre, kan han sig icke påminna. Upwijste tunna fins wara giordt af ett 
sillträ, och des öron fastspijkade och sedan afsågade, huar igenom jerhnen hafwer gått. 
 Sakens sammanhangh uprepades för parterne, som förlijchtes sålledes at Larss Erson 
effterlåter Oloff Nilson malmgrythan, tunnan och byttan: lämbnandes altså dhet kosthåld som 
cornetz Mattes utan betalning hoos sig hafft. [fol. 291v]  
 
19. Jon Pederson i Åsan tiltalltes af lensman Swän Herkulson för dhet han Michaelis dagh 
1692 uti Owijkens kyrckia kastat upp, och under höstetinget warit siuk och sängfast, och dy 
intet kunnat derföre lagföras? Resp. at han af opassligheet och swagheet dhet hafwer giordt, 
och tree dagar i samma wecka warit siuk, och intet förmått något förtära, och enär gårdz-
folcket om Michelsmess morgonen åto frukåst, tagit allenast en bijth i mundh och en gångh 
derpå druckit, och så gått till kyrckian, och mitt i predijkan kommit som een swijm, och fick 
mycket och så ondt, at han intet årkade gå uth, och då skiedde opkastningen een mundh full, 
och måndagen effter lades han aldeles til sängz och låg siuk uti 10 weckor. 
 Chergeanten Erich Jerling, som logerer hoos Jon Pederson, betyger honom mäst hela 
sommaren warit opassligh, och natten emoth Michaelis dagh ingen fremmande hafft eller 
något druckit, icke heller om morgonen, och några dagar effter lagt sig neder aldeles och warit 
illa siuk i tijo eller ellofwa weckors tijdh. Sexman Jon Pederson i Backbygden berättar sigh 
effter predijkan få budh af kyrkwachtaren Anders Jönson, at gå in i kyrckian och besee huad 
händt war, och då tillijka medh sexman Påhl Swänson i Hwättiom sågh at dhet war wått i 
bäncken där Jon Peerson stått, men icke något tiocht ibland warit: berättandes honom under 
predijkningen wara opassligh. Jon Anderson i Östnår berättar sig stå i bänck medh Jon 
Pederson, och at han under predijkan begynte skiälfwa och små sputta, och till honom sagt, 
om han hade ondt, skulle han gå uth, och fått till swaar at dhet war mörckt för hans ögon och 
intet förmådde gå uth, och därmedh pass ett [fol. 292r] skiedbladh kastat upp som annat watn, 
och intet kundhe känna dhet luchta huarken af öhl eller bränwijn. Mårten Pederson, som 
förledne åhr tient Jon Pederson, säger honom om morgonen taga allenast een bätha [munsbit] 
och dricka een gångh, och tillförenne warit kranckwålligh, och sedhan blifwit sängfast. Sex-
man Påhl Swenson berättar sig blifwa kallat at see därpå, och sedt dhet wara wått i bäncken, 
men intet tiockt, eij heller stammat [luktat] af öhl eller bränwijn. Kyrckwachtaren Anders 
Jonson sammalledes, och tillägger at hans bänckelagare dhet angifwit, och dy där efftersedt, 
men intet hafwer han warit drucken. 
 Såsom effter intygandet befinnes at Jon Pederson hafwer mäst hela sommaren warit 
opassligh och litet förmådt, och om Michelsmässdagz morgonen allenast en bijth math och 
een dryck ööl tagit, och dermedh gått i kyrckian, och under predijkan pass ett skedbladh 
såsom watn upkastat, dhet Jon Anderson i Östnår som stått i samma bänck blifwit warse, och 
näst förr sedt honom darra och skiälfwa och bedit honom gå uth om han wore siuk, och fått 
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till swaar at intet förmå dhet göra, och wid dhet samma watn opkastat, och några dagar där 
effter blifwit aldeles siuker och sängfast, som warade i 10 eller 11 weckor. Och såwijda dhet 
icke af fyllerie och öfwerflödigheet är skiedt, utan af swagheet, och intet heller oliudh 
förordsakadt; så kan nembden intet dhet applicera till Kongl. Maij:ts stadga om oliudh och 
förargelse a:o 1686, utan håller honom derföre, såsom för een annan oförmodelig händelse, 
frij och otilltallt. 
 
20. Probsten herr Mårten Lundel beswäradhe sigh öfwer [fol. 292v] fellberedarens Chrestopher 
Bråddesons änckia hustru Kerstin Swänsdotter för dhet hon i beredningen låtit bårtskiämma 
sin mans emottagne twenne \unga/ älgzhudar, twå st. gamla båckskin och fem st. rijsbijthskin 
in aprili 1692: begärandes wedergällning derföre? Resp. at hennes man blef dödh tree weckor 
för S:t Johannis 1692, och hudarne lågo då i kalken, och förordsakades altså leija een annan, 
ben:d Larss i Myckelsgården på Frössön, som dem hemma i den dödes wärkstad och stamp 
arbetade, och kunna eij så wäl wara beredde, men dee samme som handfångne äre, effter dhet 
märkie som mannen satt på dem håhl af M, huarom actor twijflade, men läth dåch sig 
dermedh benöija, allenast han niuther skadeståndet. Hustru Kerstins broder Påhl Swänson 
frågade om icke Larss, som dem icke wäl beredt och tagit betallningh derföre, må derföre 
sökias? Actor sade sigh icke mera kunna göra, än unna dilation till dhess änckian får sökia 
Larss därom å nästa tingh, och i medler tijdh blifwa älgzhudarne och båckskinnen i behåld 
hoos herr probsten. 
 
21. Probsten beswärade sigh i lijka måtto öfwer Påhl Swänson i Hwättiom för hans hafde 
förtahl och missfirmande, enär han lefwererade på sin systers hustru Kerstins wengnar twenne 
älgzhudar och siu st. båckskin, huartill han icke kunde neka, och begärte förlåtelse at h. probs-
ten intet wille dhet honom tillräkna, som dhet och skiedt i fyllerie, utan förlåtha, då probsten 
beklagade hans otijdigheet och hade stort fogh honom låta derföre få lagligh correction och 
näfst, men som hans kyrckioherde herr Hans Drake och flera intercederat för honom, iempte 
contesterande om hans förra sedige läfwerne, tilgifwer han honom sit förseende [fol. 293r] 
derutinnan, medh förbehåld, om han widare därmedh eller annat slijkt skulle komma, at saken 
må stå öppen. 
 
22. Effterskrefne sexmän Jon Pederson i Backe, Påhl Swänson i Hwättiom och Oloff Jonson i 
Swänsåsen aflade sin sexmans edh å book. 
 
23. Dato företogz håldne husesyn på cronehemmannet Tunwågen i Hackås sochn af 1 ⅙ 
tunlandh och en half röök, tilldelt cavallerie compagnie och rusthållet n:o 37, optagit af Jon 
Larson i Sallsåen, som tilspordes hwij han dhet icke hafwer bebygdt? Resp. att befallningz-
man Jonas Flodin försäkradt dhet få niuta för slåttegodz, och skatta derföre under Sallsåhn, 
som är hans odall, och fått frihetzbreef därpå, som sedan igenfodrades, medh förtröstan at 
winna odelsrätt derpå, huaraf sedan intet är wordet hördt, och dy ingen flijth giordt om någon 
byggnad, eij heller hafwer någon på 30 à 40 åhr där warit boendhe och någon yppen åker där 
hafft, emedhan som där är mycken fråstlänt jordhmåhn och myrjordh, utan een tijdh långh 
warit då af en och då aff annan brukadt till höslagh och utgiordt cronones utlagor. Nämbden 
betyga at ingen kan där blifwa besittiandhe, och där hoos at i Sallsåhn är godh åkerjordh och 
ringa slått, och uti deth anseende hafwer åboen Jon Larson upbruttit någon jordh i Salsån, och 
ännu skall wara till något dugligit, så at han kan få så mycken åker som kunde swara till 
beggies tunlandh, och bruka Tunwågen till slåttegodz, som dhet till intet annat duger, huarom 
han nu anhåller, och der han skulle obligeras dhet bebyggia, så kunde dhet ingen komma till 
gangns och nytta, efftersom ingen [fol. 293v] kan där blifwa boende, både derföre at deth är 
litet och at där är odugeligh kornjordh. Icke desto mindre öfwersågz husesynen, och fans aff 
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den beskaffenheet at stufwan är odugeligh. En gammal låfftsbyggningh med goda gålff, 
wäggiarne och syllorne i knutarne förlorade, och odugligit taak. En gamall foderbodh utan 
gålf, taak och dör, och wäggiarne något brukelliga. Nåch een dito utan gålff och dörejern på 
des gamla dör, långsyllorne och twärsyllan odugel., taakweden odugligh. Ett nytt fähuus utan 
gålff, dör och innanredhe, barcktaak och ny taakwedh, och flere huus finnes där intet, och där 
han skulle obligeras byggia gårdh på halfwa röken i Tunwågen och een gårdh i Salsåhn, så 
wore han därtill intet mechtig, och eij heller hålla dem wid macht; altså uphöres med 
definierande derutinnan till dess h. generalmaiorens och gouverneurens betenckiande och 
resolution kan däröfwer förmåes och inhemptas. 
 
24. Jöran Jöransons i Gärde klagan öfwer dragon af capitein Magnus Ulfsparres compagnie 
Nillss Spennare och Johan Döfwing af capitein Michael Plantingz compagnie för slagzmåhl 
och öfwerdådigheet uti ett bröllop med liusstakars, tänfatz och stolars sönderslagande och 
annat öfwerwåldh, hwaruti Johan Döfwingh sig uhrsechtar och föregifwer sig af een bonde-
drängh Oloff Hanson i Lägden blifwa öfwerfallen, och begärt Nillss Spännare sigh till hielp, 
som hade lagt sigh, och först han upkom, tagit jernståndaren utur spijselln och slagit sönder 
ett och annat. Actor sade dem beggie wara budne, och enär dhet skiedde, hade han lagt sigh, 
och hafwer wäl hördt dhet Spännaren mäst rasadt. Herr capitein Magnus Ulfsparre hafwer 
effter anmodan [fol. 294r] befalt Spännaren comparera, men intet sigh inställt, som skall wara 
däraf at han är siuk effter en bekommen yxhammars slängh i huffwudet, och är nu tredie 
tingzdagen som han sigh absenterat. Och såsom han skall wara största ordsaken till dhet som 
giordt är, och han laga förfall kan hafwa; altså kan därtill nu intet göras, utan måste beroo till 
nästkommande laga tingh. 
 
25. Effterfölliande håldne husesyner företogz och iemfördes medh Kongl. Maij:ts 1681 åhrs 
husesynsordningh, och funnos af fölliande beskaffenheet, nembl. 
 Hackås sochn, Billstadh, Oluff Olufson, een röök 2 ½ tunland skatte, rustningzhemman af 
ryttarecompagnie n:o 38. 
 Hwardagzstugun 7 ½ aln långh 11 ahl. bredh, odugligh till wäggiar, gålff och taak, tillijka 
medh halfwa förstugan och mellancammaren, men innanrede förutan ståndaren i spijselln och 
ett spieldh ferdigt, æstimeres kunna een ny med nyttning af den gamble opsättias och göras 
ferdigh medh   15:  – : – 
 Sängh- och gäststugun 5 ¾ ahl. långh 11 ½ aln bredh, af färdige wäggiar och näfwertaak, 
förutan nårra långsyllan som pröfwes kunna insättias medh 21: 8 p:g:r. Jernståndaren i spij-
selln för 12 öre. Murstänger 24 öre. Ett spield 24 öre, odugeligh taakwedh, som kan göras ny 
medh 2 d:r s.m:t, och taaktellie repareras medh 12 öre   4:   8: – 
 Portlijder och port med gångiern fins färdigt. 
 Sädes- och miöhlbodh 8 ahl. långh 7 ½ aln bredh medh utskått af 4 alnar till portlijder, 
färdigh förutan nårra långsyllan och ½-ten af taakweden, som repareras medh och för 
      1: 12: – 
 Wisterhuus, stolpherberget 4 ahl. långt 3 ¾ ahl. bredt, är något gammalt, dåch brukeligt, 
och dy kan dhet denne gången passera, enär låås och gångiern på dören skaffes för 
     – : 18: – 
[fol. 294v]  
 Redskapshuus i fägården göres ferdigt medh och för   1: 16: – 
 Hembligit huus färdigt. 
 Badstugun är ferdigh med goda wäggiar förutan alla syllorne som äre ruttnadhe under, 
och kunna bewaras medh näfwer och fastgårdh för 16 öre. Takweden giörs ny med 1 d:r. 
      1: 16: – 
 Stallen af 3 hästerum med höskulla färdig in alles. 
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 Fähuset 12 al. långt och 10 alnar bredt ferdigt, enär dyngstahn fodras medh  – : 16: – 
 En foderbodh widh kornladan färdigh, då halfwa barcktaket giöres medh  – : 24: – 
 En dito i samma knytningh, mindre, huars halfwa taak repareres för  – : 16: – 
 Swijnhuset repareres medh    – : 16: – 
 Kornladan ferdig in alles. 
 Åkeren är i godt bruuk. Humblegård af 50 stöör, wähl häfdat, och bör effter Kongl. 
Maij:ts husesynsordning, såwida der fins lägenheet, utwidgas till 200 stöör, som pröfwes kun-
na skee medh och för     1: 16: – 
 355 fambnar gerdzlegård som merndels ligger neder, och kan ingalunda rächnas högre till 
wärde än 1/3, dy opsättes och göres ferdigh à 16 p:g:r, som är   7: 12: 16 
 Höladan i Påtten repareres medh   – : 16: – 
 Twenne ladutaak i Långängie oduglige, som repareras och giöres nya för  – : 24: – 
 Ängiarne äre till 1/4 skogwuxne, och afrödias medh   1: 16: – 
 Qwarnhustaket bör förbättras.  ________ 
    38:   2: 16 
 Ofwanskrefne fehlachtigheet dömmes rusthållaren nästkommande wåår innom åhretz för-
låpp medh byggnadh ersättia, eller närstående summan betalla, och dess utan wara sårgfälligh 
at byggnaden blifwer fullgiordh. [fol. 295r]  
 
26. Giärde, Oluff Jöranson, en röök 4 tunland, halfft skatte, halfft crone, rustningzhemman 
n:o 36. 
 Hwardagzstugun 10 ½ aln i quadrat, nederste wästre knuten suncken i jorden och medh 
näfwer bewarat, som är oskadd, och wäggiarne elliest duglige, tillijka medh taket, men gålf-
wet odugligit, och skårsteen ofwan taket dito, som inlägges å nyo, och opmures och kalck-
slåes för     3: 26: 16 
 Cammaren emellan stugurne 5 ahl. i quadrat med spijsell i röökgångh medh stufwan, huar 
uti spieldh felas och köpes för 24 öre, och spijselln kalck- och leerslåes för 6 öre, facit 
     – : 30: – 
 Gäststugan 10 ½ aln i quadrat, huars nårra långsylla är odugligh, och skattas eij ringare 
kunna skaffas och insättias än för    1:  – : – 
 1/4 af tällningztaket odugel., som æstimeres kunna kåsta   2:  – : – 
 Sex gålftillior odugl. som kunna kåsta å den orten   2:  – : – 
 Den österste stugun gåes förbij, lijkmätigt Kongl. Maij:ts husesynsordningz 4 §. 
 Låfftzbyggningen wäster på gården räknas för sädes- och miöhlbodh, erkännes dugligh 
enär gålfwet inlägges i underboden och taaktäckian giöres ny medh   3:  – : – 
 Redskapshuset är under nårra öfwerrummet, som kan passera. 
 Stålpherberget 5 ¼ aln långt 4 ¾ alnar bredt, rächnas för wisterhuus, är dugligh till wäg-
giar och taak, dåch bör een trappa göras till öfwerbåtn för   – : 10: – 
 Hembligit huus färdigt. 
 Badstufwan ferdigh enär ½-ten af taakweden å nyo dijtlägges för  – : 16: – 
 Stallen af tree hästerum ny och färdig in alles. 
 Fähuset nytt och dugligit enär dyngstahn fodras medh  – : 20: – 
 Källareboden kan brukas till foderbodh. Item gamla kornladan, som denne gången kan 
passera, efftersom taket är dråpplöst, och med ny taakwedh belagt. [fol. 295v]  
 Swijnhuus dörajern skaffas för    – :   4: – 
 Åkeren är i fult bruuk. Humblegården af 250 stänger wähl häfdat. 
 415 fambnar half dugligh gerdzlegårdh à 1/2 öre   6: 15: 12 
 Koängietz ladutaak giörs dugligh medh    1: 16: – 
 Taket på ladun emellan Gärde och Sanne 1/2 odugligit  – : 24: – 
 Ladun i Huckosiöängiet upbygges medh    1: 16: – 
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 Ladan i Stoormärängie liten och odugl. och en ny upsättes för    1:  – : –   
    25: 18:   4 
 Åboen Oluff Jöranson dömes ofwan specificerade feelachtigheet detta åhr fullgöra, och 
der han dhet försummar ehrsättia medh närskrefne summa och låta fulbordat. 
 
27. Hackås s:n, Wåhle, Jöran Erichsons, 1 4/9 tunland skatte och 13/18 tunlandh crone, beboos 
af Jacob Anderson i Wåhle. 
 Wästre stugun är odugligh till wäggiar och taak, gålff och spijsell 8 ½ aln långh 9 ahl. 
bredh, pröfwes eij ringare en af nyo kunna opbyggias och in alles göras färdigh än 
    20:  – : – 
 Östre stugun 9 ahl. i quadrat, odugligh till wäggiar och taak, men spijselln och jernred-
skapen förutan ståndaren behåldne, och dy æstimeras een ny kunna byggias och göras färdigh 
medh   16:  – : – 
 Hwarunder förstugun och camaren förståtz. 
 En bodh 6 ahl. långh och 4 ½ aln bredh räknas för sädes- och miöhlbodh med skulla 
öfwer porten, huar å felar taakweden för     1:   8: – 
 Intet wisterhuus fins, dy opsättes ett stålpherberge för    9:  – : – 
 Hembligit huus fins dugeligit. 
 Redskapshuus fins brukel. och stort nogh i nya wedlijdret. 
 Ingen badstugu, och een ny opsättes för    6:  – : – 
 Stallen är ny och ferdigh. 
 Fähuset 11 ahl. långt 11 ¾ ahl. bredt, huar å felar bark och näfwer, som pröfwes kåsta 
      4:  – : – 
[fol. 296r]  
 Swijnhuus opsättes för     1:  – : – 
 Kornladan 11 ¾ ahl. långh 10 ¾ ahl. bredh, färdig föruthan halfwa taket, som kan göras 
dugeligh medh     3:  – : – 
 Foderbodan i samma knytningh medh stallen 4 ahl. långh 7 ¾ alnar bredh, är ny och 
dugeligh. 
 Åkeren är i godt bruuk till 17 ½ mäl. och en dito för gamalt igenlagdt medelst fråstlänt 
jordemåhn. 
 Humblegårdh af 150 st:r, utwidgas till 200 st:r med  – : 16: – 
 80 fambnar odugelligh gerdzlegård à 1 öre    2: 16: – 
 Twå oduglige höladur, som upsättes medh och för   2:  – : – 
 Ängiarne mycket skogwuxne och kunna uprödias med   2:  – : –  
    67:   8: – 
 Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes Jacob Anderson utan längre drögzmåhl medh 
byggnad ersättia, elliest hafwer han at befara at blifwa där ifrån drifwen, och medh sin ägen-
dom fulgöra byggnaden. 
 
28. Billstadh, Nills Erichsons, 1 tunlandh skatte och 2 tunl:d crone, upföres till des 1678 och 
1679 åhrs utlagor som befalningzman Flodin upburit, blifwa clarerade, bebodd aff Nillss 
Anderson ifrå 1687 inclusive. 
 En ny stugu utan dör, spieldh och jernståndare och fönster, barcktaak och odugeligh taak-
wedh, kan eij skaffas och göras ferdigh undher   9:  – : – 
 En stugu mitt emoth odugeligh till wäggiar och taak, spijsell och gålff, och en ny up-
sättes, och kan med något af gamla wästre stugan till innanrede understödias, som pröfwes 
kunna skee medh   15:  – : – 
 Huar under förståtz förstugan och cammaren. 
 Stålpherberget fins dugelligit. 
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 Sädes- och miöhlbodh 5 ½ aln långh 5 ¾ ahl. bredh, är wäll [fol. 296v] gamall, men bru-
keligh een tijdh, enär taket förbättras medh näfwer och ny taakwedh medh och för 1:  – : – 
 Redskapshuus bygges medh     1: 16: – 
 Hembligit huus bygges för     1:  – : – 
 Badstugan är ny och taket giörs medh näfwer ferdigt för    1: 16: – 
 Stallen är odugligh till wäggiar, gålff och taak, een ny upsättes för   6:  – : – 
 Fähuset är odugligit funnit, förutan taakweden, som upbygges med 10:  – : – 
 Swijnhuset är dugligit. 
 Kornladan 14 ½ aln långh 10 ½ aln bredh, är oduglig på några ståckar när, som kunna 
brukas, och æstimeras kunna een byggias och in alles ferdig göras medh 12:  – : – 
 Höbodan öster på gården 7 ahl. långh 6 ahl. bredh, odugl. och en ny opsättes medh skulla 
öfwer porten för      5:  – : – 
 Åkeren af 28 ½ mällingh i fult bruuk, och 1 ½ mälling i linne, som bör uprestas och 
bringas i bruuk för      1: 16: – 
 600 fambner gerdzlegård räcknas för half à 12 p:g:r   9: 12: – 
 Humblegård af 400 stänger i godt bruuk 
 5 st. oduglige höladur à 6 m:k    7: 16: – 
 Ängiarne afrödias medh     2:  – : –  
    82: 12: – 
 Nillss Anderson dömmes närstående fehlachtigheet utan långh drögzmåhl fullgöra, eller 
befara afträdet, och lijkawell af ägendomen ersättiat. 
 
29. Giähle, Jöran Hansons, 2 ⅔ tunlandh skatte och 1 ⅓ tunlandh crone, beboos af sonen Jö-
ran Jöranson, är dragonequarteer. 
 Södre stugun 10 ahl. långh 11 ahl. bredh, med dör gångiern, spijsell och baakungn, jern-
stenger, med ferdigt innanrede, dåch odugligit gålff. 2:ne långsyllor och tree ståckar af lång-
wäggen ruttnadhe, och ett [fol. 297r] dråpp på förstuguknuten, pröfwes intet kunna göras dug-
ligh medh mindre hon utrifwes, som kan kåsta  12:  – : – 
 Förstugun och cammaren med spijsell och bakungn duglig in alles. 
 Nårra stugun gent emoth 10 ¼ aln långh 11 ahl. bred, alt färdigt förutan 6 tillior i gålfwet 
och taakskijdorne, som giöres och lagas medh    3:  – : – 
 En framcamare i samma knytningh 5 ½ aln långh och 11 ahl. bredh, in alles färdigh 
förutan taakskijdorne, som förbättras medh    1:  – : – 
 Ett låfft söder på gården 14 ahl. långt 7 ahl. bredt med twenne rum under och twenne 
öfwer, huar å nederste syllan å södra långwäggen är rutten utanpå, gamalt taak utan dråpp och 
ruttin taakwedh, som brukas till sädes- och miöhlbodh, och kan repareras medh   2:   8: – 
 Ett dito mindre medh skulla öfwer porten, som kan brukas till wisterhuus, och är ferdigt. 
 Redskapshuus och wedlijder 12 ahl. långt 10 ½ aln bredt, dugeligh enär des odugellige 
taak af bräder giöres färdigt, som kan kåsta    1:  – : – 
 Hembligit huus opsättes medh    1:  – : – 
 Badstugun färdig så när som wäggbandståcken, som dijth sättes medh  – : 16: – 
 Stallen färdigh nårr om gården 7 ½ aln långh 7 ¼ aln bred, enär taket giöres färdigt medh 
      2:  – : – 
 Fähuset 14 ahl. långt 13 ¼ aln bredt, behållit förutan een twärståck wijdh gluggen, och 
gålfwet medh taket odugeligit, som giöres medh   6:  – : – 
 Swijnhuset är dugelligit. 
 Kornladan 14 ½ aln långh 13 ahl. bredh, huar af 4 ståckar äre oduglige, tillijka medh ta-
ket, och måtte [fol. 297v] nederhafwas, och kan eij botas och giöras duglig under   6:  – : – 
 Foderbodan öster uth medh odugl. taak, som repareras med    1: 16: – 
 En dito i gården något gamall, men brukeligh. 
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 Åkeren af 32 ½ mälingh i godt bruuk, och 1 ½ mällingh icke längie sedan igenlagd för 
wåth och sumpig jordmån skuldh, som icke skall beqwembligen kunna dijkas, men såsom 
mycket felas till skatt-talet, så måtte antingen där eller annorstädes så mycket opbrukas à 6 
m:k      1: 16: – 
 667 famnar [gerdzlegård] halfdugligh à 1/2 öre 10: 13: 12 
 Humblegård af 400 stenger i fult bruuk. 
 5 st. höladur odugeligh, och upbygges à 6 m:k   7: 16: – 
 Ängiarne afrödias för     4:  – : –  
    59: 21: 12 
 Åboen Jöran Jöranson dömmes närstående feelachtigheet utan drögzmåhl ersättia. I wid-
rigt fall hafwer han at befara blifwa der ifrå drifwen, och aff ägendomen återstående byggnad 
icke desto mindre ehrsättia. 
 
30. Lenssman Swän Herkullson beswärade sigh öfwer Hans Nillsons cautionister för Skått-
gårdens optagande och cultiverande, som intet blef fullgiordt, och han låtit sig öfwertalla a:o 
[lucka] utan skriffteligh accord och condition dhet emothtaga, och finner sig desmedelst lijdit 
stoor skada i framfarne åhren, i synnerheet at åkeren dels icke war i godt bruuk och något i lin 
och lägde, ängiarne skogwuxne och portbyggningen icke aldeles laghgill, och till at undfly all 
widlyfftigheet och action tilbödh Swän Pederson i Häggen och Hanss Nilsons effterläfwers-
kas man Oloff Peerson och barnens förmyndare Peder Nillson i Dille och Johan Olufson i 
Botåsen willia i ett [fol. 298r] för alt gifwa länssman 18 dahl. s.m:t, huarmedh han intet wille 
wara nögd, utan begärte 30 d:r s.m:t, och omsijder så accorderade at dee skolle gifwa lensman 
in alles 26 d:r s.m:t och skaffa taakwedh till portbyggningen, och därmed wara frij och otill-
talt för caution och crone Skåttgårdens wijdare häfd och bebyggiande, och länsman tilkommer 
därföre så i en som annan måtto swara, huarmed han nögder war. 
 
31. Oloff Olufson i Hwättiom tilltaltes för dhet han affördt halm ifrån Erich Eliesons hem-
man i Båhlåsen? Resp. at han hafwer länt sahl. Aron Michelson 16 d:r 16 öre s.m:t at uthlösa 
Oloff Nillsons systerpart i Båhlåsen, och till lega uthlåfwat, så längie penningarne skulle wara 
bårtha, at så åhrligen en mälling åker, och både korn och halm afföra, som är skiedt alt ifrå 
1682: beklagandes sigh i twå åhr fått ganska litet korn och halm, och i tree åhr allenast hal-
men, emedan kornet affröös, och sålledes litet fått för sin omkåstnadh: begärandhes få niuta 
giorde aftahl och köp till goda till dhess han kan få sina penningar igen. Han föregifwer och 
sigh bedit Erich Elieson at willia något åhrligen och effter handen skaffa betallningh, så wille 
han intet hafwa hans åkermällingh, utan lembnat, huartill Erich beiakar och säger sig icke 
warit dertill mächtigh, och dy måst aff Carll Nillson i Åbåsen förledne wåhr bårga 1 ½ tunna 
sädeskorn, och låta honom på halfnadh åth sig så 1 ½ tunna.  
 Oloff hafwer somblige åhr sådt i träde och somblige på halmen. För een mällingh träde 
gifwes 24 öre, och för halman 18 öre, warandes altså intet legan högre än interesseordningen 
tillåter, och pröfwes intet mera huart åhr kunnat [fol. 298v] få än 6 à 7 skylar, som skattas för 
ett halfft lass halm, och kan ingalunda mera giödningh kasta aff sigh än ett halfft lass; 
huarföre åligger Oluff Olufson i dhet anseendhe skaffa till Båhlåsen för sina tijo åhr 5 lass 
giödningh och wara förbuden mera något foder där ifrån föra. 
 
32. Föraren Melckior Starck hafwer fått skrifftelligh citation på rusthållaren Jon Gryta i Lijttz 
pastorat om någon fodran, som sigh icke infunnit. Capiten Mickell Planting skrifwer citation 
wara lefwereradt till leutnanten Pell at låta lensman i Lijth den bekomma, och ingen raport är 
kommen om dhen är lefwereradt; altså kan intet dertill göras dhenne gången. 
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33. Effter herr capiten Gerhardt Lilliekrantz ingifne specification på illa häfdade hemman här 
i Owijken undher hans compagnie tilsadhes effterskrefne, nembl. 
 Peder Wellamson i Röröön, skatte, åthwarnades å sidste höstetingh förste gången, och nu 
icke tilstädhes, dy tillsäijes genom tolfman Jon Peerson. 
 Essbiörn Peerson i Åbåsen, skatte, anmantes på 1692 åhrs höstetingh förste gången, som 
nu itererades. 
 Gågzåsen, Halfwar Peersons, crone. Cautionisterne Mattes Hanson i Wijken och Peder 
Bengtson i Gågzåsen tilsagde å sidstledne höstetingh, som nu itereres. 
 Bårgen, Swän Olufson, 2 ½ tunland skatte, anmantes på 1692 åhrs höstetingh förste gång-
en, som nu itereres. 
 Ib:m, Jon Jonson, 2 tunland skatte, anmantes förste gången. 
 Båhlåsen, Erich Elieson tilsades å sidsta höstetingh förste gången, och nu itereres. 
[fol. 299r]  
 
34. Mårthen Jönson upbödh andre gången pastoris herr Eliæ Oldbergz skattehemman i Öster-
hallom och Myskie sochn, som han köpt för 200 dahl. s.m:t, som utom börden är såldt, och 
lössn reseveres Kongl. Maij:tt och cronan, der det i nåder skulle bahaga. 
 
35. Larss Olufson upbödh tredie gången Chresten Persons hemman i Båhlåsen, som till 
sytningzlöön honom är updragit, tillijka med dhet lösa, effter des dödedagar, 
 
36. Johan Olufson upbödh tredie gången sin broders h. Eliæ Oldbergz skattegård Botåsen om 
3 tunland för 225 d:r s:rm:t oklandradt. 
 
37. Sunwijs Mårtenson upbödh förste gången sin sahl. fadhers odellshemman i Kårgierde och 
Hackås sochn af 3 tunl:d, som han inbördat af sine syskon medh 36 dahl. s.m:t, effter köpe-
skrifftens innehåldh den 2 october a:o 1692 i Kårgierde daterat, och dhet utan klander. 
 
38. Chresten Jonson upbödh förste gången Jönss Nillsons odellshemman i Swedie af 1 ¾ tun-
landh för 105 dahl. s.m:t, och dertill medh till dhes dödedagar föda honom och hans hustru, 
och såsom hemmannet är utom börden såldt, så förbehålles Kongl. Maij:tt och cronan dess 
lösn. 
 
39. Jon Larson hafwer upbudit förste gången sitt giorde contract medh Jöns Erichson i 
Wästnår om hans giorde aftahl och sluth medh Peer Jonson i Wästnår om des hemman, effter 
testamentzskrifftens innehåldh, och för hans affträde at gifwa 39 r.d:r courant etz., som 
sielfwa skrifften d. 14 januarij a:o 1693 utwijser. 
 
40. Hustru Märitta Jonsdotter i Hanabacken och Owijk sochn inlade skrifftelligen hurusom 
hon af sin sahl. sons Verneri hustru sahl. Synefwa Flodalina och hennes barn blefwen intallt 
till deras fortkombst lämbna sin [fol. 299v] andehl i hemmannet Östnår i Hackås sochn, huilc-
ket dee strax skrifftelligen författade, och där emoth ett och annat gått löffte giorde, som hon 
aldrigh fick. Och såsom Olaus Vernerus är dödh blefwen och hon den delen i hemmanet sielf 
behöfwer; ty revocerer hon samma breff i sin lijfztijd, fast än hennes hand och sahl. fadrens 
signete undertrycht är, och sin sonss Mens [Måns?] nambn, som då war i Nårie: begärandes at 
samma breef eij må stadfästas, effter hon därtill låckader war uti sin höga ålder och såsom ett 
barn på nytt. 
 Och såsom hon en pastoris änckia är, så bör dhet på stemplat papeer wara skrifwit. Icke 
desto mindre infördhes protester och revocation, men intet af vigeur förr än charta sigillata 
derwidh alligeres. 
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Syneprotokoll 26 juli 1693 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 403r–405r, RA. Protokoll 
från Jämtlands domsagas häradsrätt saknas. 
 
Anno 1693 den 26 julij öfwersågz håldne husesyn på capitens welb. Carl Rutencrans bostelle 
i Hofwermo och Myskie sochn af 2 ½ t:d uti hela nembdens närwaru, och iemfördes med 
Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordningh, och befans och slötz som föllier, nembl. 
 Stora byggningen söder på gården, som Kongl. Maij:tt i nåder hafwer sig låtit tilhandla 
för 55 d:r s.m:t, förutan sielfwa hemmannet och ordinarie husen, huar å felar allenast, nembl. 
 Wäggiarne nedanför sahlsfönstren, som litet skadde warit, [fol. 403v] och äre flathtälde 
sedan 1686 åhrs syhn höltz, och kunna widare och äntelligen conserveras med 1/2 tålfft såg-
bräder medh arbetzlöön och spijk för och medh  – : 24: – 
 Syllan på östre cammaren å södre sijdan är något skadd af dhet mullan kommit emellan 
näfran och wäggen, som kan botas med näfwer, som medh lista och spijkar bör fastslåes för
     – : 10: 16 
 Beggie långsyllorne på kiöket ruttnade litet under och kunna conserveras medh fastslagen 
näfwer och fastgård å östre sijdan för och med   – : 16: – 
 Alla tree skorsteenarne warit kalckslagne, men kalken affallit, som h. capiten berättar 
offta warit reparerade och kalkslagne, men strax afgått, emedan som muhrsteen är tagen wid 
siöstranden, huar å kalcken intet skall sig wäl fästa. Icke desto mindre böre dee i rättan tijdh 
kalckslås af någon godh murmestare och pröfwes kåsta   2: 16: –   
      4:   2: 16 
 Reserverandes h. capiten sigh ovalborden och sängiarne, som icke skolle wara under 
byggningens wärdie begrepne. 
 En stugu nårr på gården 11 ¾ ahl. i quadrat innom knutar, med allt ferdigt innanrede, 
förutan 7 st. fönsterruthor à 1 öre, och skorsteen är okalckslagen, som skeer med 10 ⅔ öre, 
facit    – : 17: 16 
 Gambla bagar- eller huardagzstugan medh camrarne i samma knythningh, finnes med 
spijselln så förderfwadt at den icke står at reparera, och bör dy een å nyo med een cammar i 
förstugan opsättias, som æstimeres effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordningh och dess 
5 § för tree åhrs byggnad, dåch observeres och afdrages behåldne innanrede effter 1686 åhrs 
syhn, som æstimeres för 1/3. 
 Bäggie källarne tagas icke i consideration, såwida högstbemelte husesynsordningh intet 
om dem något biuder, och bör den wästras botn af nyo inläggias, och beggie framgeent con-
serveras. 
 Ett stålpherberge wäster om gården 9 ½ aln långt och 8 ½ aln bredt, dör medh gångiern, 
ett stoort ståcklås och [fol. 404r] een haspa, är af goda wäggiar och taak. Och efftersom det 
icke är wärderadt och serdelles inlöst, och på 1686 åhrs syhn opfördt, så hålles dhet för sädes- 
och miöhlbod. 
 En bodh wid östra porten 6 ahl. långh 4 ¾ alnar bredh innom knutar, medh öfwerbåtn, så 
öfwer bodan som och utskåttet öfwer porten, som hålles för portlijder, huars wäggiar ähre 
wäll gambla, men starka och duglige, allenast ythan afhugges, och täckiorne med slijorne, 
som litet nedsigne äre, sättias till rätta, som kan skiee medh och för   1: 16: – 
 Redskapshuset i wäster widh gården 7 ¾ ahl. långt och 4 ¼ ahl. bredt, gamalt, är ferdigt 
och dugelligit. 
 Hembl. huset är ferdigt och dugelligit. 
 Badstugan söder om gården 11 ½ aln lång och 7 ¼ aln bredh, med een cammar till bad-
bastugu och förstuga, huars näfwer och tårftaak med täckior och slyor är odugeligh och för-
lorat. Bäggie lång- och twärsyllorne måtte bewaras medh näfwer, som pröfwes kåsta at göras 
å nyo     4:  – : – 
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 Stallen söder om gården 11 ½ aln långh 8 ahl. bred, utan skulla, fins wara så beskaffadt at 
den icke är laghgill och kan repareras med mindre den nederrifwes och med mera dels nytt 
timber förbättras, som pröfwes icke ringare kunna kåsta än 8 d:r s.m:t, och bör wara så högh 
at skullan blijr ofwan på till foderhuus, och dörajernen med näfren etz. wäl wärda 
     2 d:r 
 Fähuset 12 ahl. långt 11 ahl. bredt, fins wara till wäggiar och innanrede odugeligh, och 
skall kunna med möda brukas ett eller twå åhr, dy bör ett å nyo opsättias och göras ferdigt för 
tree åhrs byggnad, huar under fåårhuset förståtz. 
 Bodan öfwer källaren wäster på gården är odugligh, och där opsättes een foderbodh, som 
förutan utskåttet öfwer wästre porten blifwer större än den förra, emedan som där widh 
warande lilla bodh icke i consideration är tagen och kommer, och rächnas för en åhrsbyggnad. 
 Intet swijnhuus fins, och det förra förlagt, derföre göres ett af dee små gamla stallarne, 
som kan kåsta     1: 10: 16 
 [fol. 404v]  
 Kornladan 13 ¼ aln långh och 10 ahl. bredh. På östnårra knuten tuå st. ståckar afruttnade, 
och pröfwes medelst opwägningh kunna insättias med 1 d:r s.m:t. Twenne ståckar på wästre 
twärwäggen och gawellen skadde utanpå, och böre sluttällias och brädslåes för 4 öre s.m:t, 
facit     1:   4: – 
 Ingen humblegård fins, och ingen läglig platz wid gården därtill är, utan giöres förslagh at 
kunna anläggias i Stoorswedhan wästan för byhn, som till föllie af Kongl. husesynsord-
ningens 15 § böör försökias till 200 stänger, och kan här på orten icke mindre kåsta än 6 m:k 
hundrade. 
 104 ⅓ famnar förfallen och odugelligh gerdzlegård, som göres ferdig à 1 öre 
      3:   8:   8 
 Åkeren är i fult och godt bruuk. 
 En hölada neder i Tächtan och een dito i Lookängie böre undertimbras och taken 
repareras och täckias     1:   8: – 
 Effter noga betenckiande beslötz at en åhrsbyggnad i Hofwermo intet kan ringare göras 
än medh 10 d:r s.m:t, efftersom där huarken timber- eller näfwerskog fins. 
 Underlagde hemmans husesyn i Pehrsåsen tages icke i consideration denne gången, 
emedan som dhet är förmedlat under bostellet Hofwermo, och bostellet swarar icke meera än 
för ett rökemantahl, och lembnas till ankommande ordres däröfwer. 
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 Liquidationsräkning med capiten welb. Carl Rutenkrans angående dess bostelle i Hofwer-
mo. 
 
Debet  Credit 
 Aldenstund hemmannet är i syn       Uti dee mäst förfaldne husens 
nerheet för capitens bostelle häfdat stellen opsätties fölliande,  
och brukadt ifrå 1686 till 1692,   nembl. 
beggie inclusive, som är 7 åhr,         En bagar- eller huardagzstugu 
och effter ompröfwande rächnas   med een cammare i förstugan 
hwart åhrs byggnad, emedan som och ferdig spijsell och ungn 
på bostelletz ägor huarken timber- bör af nyo opsättias med godt 
eller näfwerskog fins, utan måtte  innanrede och näfwertaak,  
långwägades köpas à 10 d:r   70:  – : – och effter 5 § räknas för tree  [fol. 405r]  
Effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs  åhrs byggnad, men som innan- 
husesynsordning och dess 15 §   redet 1686 war behållit och 
böre husen hållas wid macht,   jernredskapen af spijselln med 
som på några efftersatt är och  een dehl af steen kan brukas, 
specificerat fins för   15: 24: 16 tillijka med taakweden, som 
 Humblegård af 200 st:r måtte hålles wara wärdt 10 d:r. Det 
effter 11 § anläggias, som för-  öfrige afföres 20:  – : – 
sökes i Stoorsweden, emedan        Stallen är icke funnen laghgill, 
som in wid gården ingen   och bör een å nyo opsättias, som 
tienlig platz därtill är, och  fuller berächnas effter förord- 
pröfwes komma at kåsta     3:  – : – ningen för en åhrsbyggnad, men 
   såsom nyttningen af dhen gamla 
   æstimeres för 2 d:r s.m:t, så 
   afföres det öfrige, som är   8:  – : – 
         Fähuset är odugligit och ett nytt 
   à 12 ahl. långt opsättes med alt 
   innanrede för 30:  – : – 
         Foderboden öfwer källaren wäster 
   på gården är odugligh, och een 
   större opsättes af nyo med gått 
   näfwertaak för een åhrsbyggnad 10:  – : – 
         Ett swijnhuus af g. stallen medh 
      1: 10: 16 
         Effter föregående werderingh 
   måtte husen utan drögzmåhl 
   repareras, som är 15: 24: 16 
         Humblegården anlägges nästkom- 
   mande höst eller wåår för   3:  – : – 
         Pro saldo enär specificerade 
   huus blifwa bygde och reparera- 
   de förutan 1693 åhrs byggnad 
                     skyldigh  – : 21:   8 
 Summa   88: 24: 16       Summa 88: 24: 16 
 
 
 



 71  

 

Ting den 22–23 september 1693 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 438r–447v, RA. Protokoll 
från Jämtlands domsagas häradsrätt saknas. 
 
Anno 1693 den 22 och 23 septembris höltz laga tingh medh allmogen aff Owijkens tinglagh, 
närwarande hans excellens herr generalmaioren och gouverneuren högwelborne h. Otto 
Vellingk och befallningzman welbetrodd Lorens Bachman första dagen, och nämbden. 
 Erich Anderson i Miäla  Jönss Henrichson i Hallom 
 Erich Anderson i Swänsåsen Jon Pederson i Åsan 
 Chrestopher Erson i Fäste  Sunwijs Mårtenson i Kårgierd 
 Peer Olufson i Nächsta  Peder Nilson i Österåsen 
 Jöran Pederson i Kiöfra  Anders Påhlson i Swänsåsen 
 Oloff Erichson i Huättiom  –   –   – 
 
1. Dato aflade Oloff Erson i Huättiom sin nembdemans edh. 
 
2. Samma dagh aflade befallningzman Lorens Bachman sin edh effter edzformen. 
 
3. Kongl. Maij:ts ytterligare förordningh om pärlefiskerie af den 29 junj 1692 publicerades. 
 
4. Anna Jonsdåtter i Nårrgården anmantes 4:de gången hemmannet wähl och rätteligen 
häfda och bruka, och som därtill [fol. 438v] ringa giordt är, förordnades husesyn där at hållas 
och sedan afdömmas, och till dess feelachtigheetz fulgörelse uthmätes af löösörerne effter 
laga wärderingh. Räcka dee intet till så tages fyllnaden af skatträttigheeten, huarmed lagligen 
procederas med upbudh. 
 
5. Effterskrefne hemmans åboer förmantes andre gången hemmannen wäl häfda och 
bebyggia. 
 Owijken s:n: 
 Leutnantzboställe, Månss Adamson i Hanabacken, skatte. 
 Kienderåsen, Kiehl Swänson, skatte. 
 Taskbacken, Peder Erson. 
 Myre, Peder Olsons änckia. 
 Swänsåsen, Påhl Långz änckia. 
 Myskie sochn: 
 Låckåsen, Carll Olufson. 
 Wästerälfwen, Olof Siuhlson. 
 Österälfwen, Erich Jönson. 
 Hofwermo, Essbiörn Olufson. 
 Persåsen, Peer Johanson. 
 Mattnäs, Peer Gunmundson. 
 Swedie, Oloff Olufson. 
 Lansom, Peer Peerson. 
 Af h. capiten Plantingz compagnie i Hackås sochn: 
 Leutnantz bostelle, Anders Jöranson i Östnår, skatte, förste gången. 
 Trumbslagarens dito i Östnår, Anders Michelsons änckia, förste gången. 
 Skiede, Hanss Larson, förste gången. 
 Anders Person ib:m, förste g:n. 
 Östnår, Peder Olufson, förste gången 
 Jon Anderson ib:m, förste gången. 
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 Sanne, Jöns Olson, förste gången. 
 Kårgierd dito. 
 
6. Om inlagde och förmedlade hemman. 
 Owijken s:n, Fastgård. Pastor Hanss Drake betyges hafwa ringa adpertinentier [ägolotter] 
och ingen skogh och uthrymme, och intet så mycket ängh at een häst kan wäl fodras och 
underhållas, utan gamble förwuxne lägder som kunna duga till åker, om ängh och slått funnes 
hemmanet tilhörigt; altså kan deth eij widare excoleras heller bringas till förra eller högre 
skatt. 
 
7. [forts.] Myskie s:n, Hofwermo. Capiten Carl Rutenkrantz boställe, [fol. 439r] huar under 
Oloff Jonson i Persåsen af Kongl. Maij:tt på generalmunstringen a:o 1686 är till röken 
förmedlat och lagt. 
 
8. Effterskrefne sexmän aflade sin edh å book, nembl. 
 Owijkz s:n. Peer Erson i Östnår, Oloff Person i Backe, Nills Olson i Sijde. 
 Myskie s:n. Peder Biörson i Hallom, Peder Olufson i Låckåsen, Jon Pederson i Toosåsen, 
Jon Anderson i Åsen, Swän Erson i Lansom, Jöran Essbiörson i Mattnäs. 
 
9. Siuhl Pederson i Hällne och Owijk sochn angafz af lensmann Swän Herkuleson hafwa 
tredie söndagen effter påska giort oliudh i Myskie kyrckia, så at pastor herr Hanss Drake för-
ordsakat af predijkestohlen begära at han måtte hafwas utur kyrckian, som och skedde genom 
sexman Peder Erson i Wästnår och Oloff Person i Persåsen. Sexman Peder bekänner honom 
hårdt insombna och uhma så högt at dhet hördes öfwer hela kyrckian, och derföre bars han 
uth till sochnstugan, kunnandes intet förstå honom drucken wara, men kommit ifrån Hallom 
och sin hustrubroder Oloff Olson, där han i wakustugu effter ett hans barn nattan tilförenne 
warit? Resp. at han wakat tillförenne i några nätter uti wåårandhan och kördt plogen mäst bå-
de dag och natt, efftersom han hade 2:ne hästar och ingen drängh och wille skynda wååran-
dan, och intet hoos sin swåger druckit, och hafwer dhet fehlat enär han blifwer uthtrött, at han 
hårdt sombnar och är oroligh i sombnen, men intet warit siuk. 
 Oloff Swänson i Hallom berättar sig om morgonen taga uth lijket [efter barnet], och huar-
ken ööl eller bränwijn gafs, och intet kunde han see och förstå Siuhl wara drucken, men i 
kyrckian sombnat, och låtit i sombnen så at prästen badh föra honom uth, som skedde: kun-
nandes intet see om dee ledde eller boro honom, men prästen uphölt med predijkande så 
längie. Hanss Olufson i Hallom bekänner sig om morgonen föllia lijket hemman ifrån, och 
fingo intet [fol. 439v] något till bästa, icke heller sågh han Siuhl wara drucken, men sombnat i 
kyrckian och låtit i sombnen, och prästen badh sexmannen föra honom utur kyrckian, som och 
skedde, seendes intet om han bars eller leddes, men prästen hölt stilla så längie och intet pre-
dijkade. Siuhl föregifwer sig wara ärnat läggia sigh, och till den ändan bars kläderne in, men 
som deth war in emoth morgonen och före predijkan skulle skee i Myskie, lade han sig icke. 
 Ehuruwäl intet af ransakningen befins Siuhl Pederson warit drucken, men lijkawäll i 
Myskie kyrkia Dominica Jubilate så hårdt insombnat, och i sombnen uhmat och låtit, så at 
dhet hördtz öfwer hela kyrckian, huaraf wyrdige kyrckioherden herr Hans Drake blifwit 
förordsakat at stadna och uphöra med predijkande och begära at han kunde hafwas uth, och 
han altså utbaars till sochnstufwan och där nederlades och dåch icke kunnat wäl upwakna, och 
sålledes giordt oliudh och förargelse och icke warit siuk, huartill kommer at wakustugor äre i 
Kongl. Maij:ts kyrckiolagh alldeles förbudne; huarföre finner rätten honom hafwa försedt sigh 
emoth Kongl. Maij:ts stadga om oliudh och förargelse de an:o 1686, och i förmågo och krafft 
däraf dömmer honom derföre at bötha 50 dahl. s.m:t och stånda oppenbara kyrckioplicht. 
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10. Dragon Nills Olufson Orm ifrå Wästeråås förestältes och angafs hafwa belägrat änckian 
Dina Nillsdotter i Swänsåsen och aflat barn tilsammans förledne wåhr, som strax effter dopet 
dödde, huilcka tilstå gärningen, och han henne intet ächta will: warandes hon af oächta säng 
födder, och ingendera med den synden förr beträdd; altså blifwer han effter 3:de cap. Gifftmå-
labalcken L.L. saker till sina 20 mark, och Dina effter praxin böter och 20 mark. [fol. 440r]  
 
11. Dragon Larss Pederson Wästeråås i Åsan, som är hoos sin fader Peder Jönson, angafs 
hafwa i tredie stoorböndagz weckan den 10 eller 12 julj uptändt eldh i skogen wijdh Rijss-
fickia, där han slagit, och enär lensman dhet blifwit warse, skickat hielp dijth, som elden strax 
utsläkte, och ingen skada giordt, huartill han bejakar: föregifwandes sigh itända een rijsskasa 
som wäl aflopp, och som han kan tänckia, hafwer elden kommit utaf een stångh, som elden i 
ändan fastnadt, och han hafft på sin axla, och intet blifwit warse för än om afftonen, då han 
skulle gå heem. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh dragon Larss Peerson Wästeråås i Äsan hafwer uti julj månad hafft elldh i 
skogen wid Rijssfickian, där han warit på slåtten, och \emedan som stoor tårka war/ der ige-
nom löös kommen, som sträfwar emoth Kongl. Maij:ts skogseldzplacat 1690, som deth all-
deles förbiuder då hetan och tårkan påstår, som då war; altfördenskuldh, till underdånigst 
föllie däraf dömmes han böta 30 dahl. s.m:t heller plichta med kråppen. 
 
12. Essbiörn Pederson i Sölfbacken tilltaltes för dhet han upgiodt eldh på Hofwermo skogen, 
där han med låf tagit någon furubark åtta dagar för S:t Johannis, och fiorton dagar effter 
Johannis hafwer eldhen sigh yppat utur een roth. Orthen är belägen på ett nääs och udd uth-
medh Hofwermoåhn neder i een groop, där watn står enär åhn något stoor är. Hofwermo män 
hafwa skrifftelligen gifwit Essbiörn till, den ringa skada som däraf är förordsakadt och för 
honom intercedera. Lensman och Jöran i Kiöfra betyga grant synas at ellden kommit ifrå hans 
eldstadh, men twiflas om han där så längie i sådan stoor tårka och hetha kunnat döllias, som 
dåch eij annorlunda wara kan, och altså voterades, nembl.  
 Emedan som Essbiörn Pederson hafwer i junj månadt, [fol. 440v] då stoor hetha war, up-
tändt elldh i skogen, som sedhan är löös kommen, och sålledes öfwerträdt Kongl. Maij:ts 
förordningh 1690 angående skogseldar; altså, till underdånigst föllie däraf, dömmes han böta 
30 dahl. s.m:t eller plichta med kråppen. 
 
13. Oloff Jöranson i Giärde framhade effter stembningh twenne älgzhudar, bekännandes sig 
ena diuret fått för ledh upp i afradzlandet Södra Årrodahlen under fiällen, och det andra 
hafwer hans drängh Peder Anderson på samma afradzlandh under fiällen Bartholomei tijdh 
skuttit, som af hudarne sees kan: föregifwandes Oloff Jöranson sig därtill låf hafwa effter h. 
ryttmestar Willenssens zedell af den 31 aug. 1690, som beropar sig på Kongl. Maij:ts aller-
nådigste resolution, gifwen samptellige rusthållarne den 18 december 1686, och dy det intet 
förtegat. Länssman Swän Herkulesson tilspordes om han låtit besee orten och hullstahn där 
diuret är skuttit. Resp. at tijden därtill warit för kårt, och det eij hunnit, men lijkawell bedit 
Anders Mårtenson i Häliebacken, som hafwer halfwa afradzlandet med Oloff Jöranson, see 
där effter, som nu icke tilstädes är, icke heller drängen Peder: warandes dy owist huarest 
diuret är skuttit. I medler tijdh förekom Anders Mårtenson och berättade, Oluf Jöranson intet 
där hafwa beställa, och tilbudit sigh föllia honom heller drängen dijth at besee hullstahn, men 
han intet kommit. 
 Såwida herr ryttmestaren Willenssens hafwer gifwit Oluff Jöranson låf at skiuta ett 
älgzdiur uti fiällen, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts resolution den 18 decemb. 1686 
för rusthållarne, och högstbem:te resolution är icke upwijst; altså är skälligt funnit intet där i 
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definiera förr än mehrhögstbem:te resolution framwijses till underdånig effterfölgd. I medler 
tijdh sättes älgzhudan i förwahr hoos lensman. [fol. 441r]  
 
14. Lenssman Swän Herkullson angaf Carll Jöranson, Peder Erson, Påhl Halfwarson och 
Peder Hanson i Låckåsen, som brukar 1/3 af hemmannet med Peder Erson, hafwa giordt upp 
elldh midsommarsweckan widh Kunsböle, och ellden löös kommit och giordt stoor skada på 
Åsenskogen, som Peder Jonson i Wästnår (som bodt i Låckåsen och där kunnig är) skall wetta 
betyga? Swaar, at ellden syntes wara uptändt och opkommen på östre sijdan af Kunsböhls-
myran pass mitt på, där alla grannarne hafwa sin staarslått: wettandes intet huem den optändt, 
och förmena dhet wara för Peder Ersons andeel. Peder Erson föregifwer sig då wara på nårra 
sijdan om myran stadder, och Peder Hanson på den östra, som bekänner sigh giordt upp eldh 
på en slätt platz, som intet widgat sigh och kommit i någon skogh, som wäll synas kan, 
huilcken han uthsläkte, och dertill medh kom regn samma affton. Peder Erson berättar elden 
fiorton dagar däreffter syntes opkomma nårr om myran, och icke på den sijdhan Peder Han-
son opgiorde eldh, men intet kunde förstå huarest och af hwem, efftersom ellden sigh mycket 
widgat medelst blåsswäder, förr än folck dijth kommit. Carll Jöranson befins intet i sommars 
warit på samma myra för än eldbudh kom, och weth intet därom berätta. Påhl Halfwarson 
hafwer på bemelte myra ingen slått, och allenast dijth warit effter budh at släckia elden, som 
då så widt war gått at omöijelligit kunde synas huarest den war begynt: berättandes Peder 
Erson och Pedher Hanson at Carll och Påhl intet där warit, och altså icke kunna wara wållan-
de till något. Peder Ersons hustru Ingeborgh Andersdotter berättar sig wara i fäbowallen och 
blifwa warse elden nord om myran, dijth hon säger sig intet med boskapen warit, utan på 
wästre sijdan, [fol. 441v] wettandes intet huar ifrå ellden mån wara kommen. Jon Pederson i 
Åsan förmenar hennes berättelse icke wara sann, och åthminstonne måtte hon dijth wellat, 
efftersom Låckåsen intet stort muhlbete hafwer, utan in på Åsans skogen, men hon nekar. 
Wallflickan Gunnilla Carlsdotter, om sina fembton åhr, berättar sig icke wetta huem som 
elden utsläpt, utan den sedt nord i marken, och strax sändt Påhls gietargåsse Anders heem, 
dhet at förkunna, och då kommo Peder Erson, Peder Hanson, Carll och Påfwel, som där wore 
een dagh heller flera, som hon intet kan wäl minnas, och där intet wore enär länsman och all-
mogen kommo at släckian, som hon wiste. Peder Erson berättar sigh få budh om fredagen, 
och tillijka med Carll dijt gått och giordt sitt bästa, och om lögerdagz affton sprungit heem 
effter mera folck, och Carll där quaar warit, och strax om söndagzmorgonen dijt gått tillijka 
med Påhl, och bedit Peder Hanson gå och låta länsman dhet wetta, at sammankalla folck, deth 
han intet giorde, utan kommit effter till wallen. Peder Hanson tillstår Peder Erson bedia sigh 
om söndagzmorgonen låtha lensman dhet wetta, at sambla folck, och förstodh sig eij bättre än 
gick strax effter till fäbodarne. Tålfman Jon Pederson i Åsan berättar sigh och Jon Olufson i 
Backen hafwa sedt den 15 julij huarest ellden opkommit, strax nord om Kunsböhles wallen, 
och då war skogzelden gången pass en half mijhl, och sändt länsman budh därom, som dijth 
kallat hela Owijkens sochn, och tree dagar samptel. där warit och sedan eldwachtan uthsatt. 
Peder Hanson och Peder Erson föregifwa at eij lärer synas huarest ellden begyntes, men 
blifwer så af gode män befunnit, säger Peer Hanson, så hielper [fol. 442r] intet: warandes 
Gisselåsen närmast Låckåsen och sedan Hällne etz. i tracten till länsmansgården: begärandes 
synemän at pröfwa huarest ellden opkommen är, som togz i betenckiande, och beslötz 
enhällel:n som föllier. 
 Såsom Peder Hanson icke hafwer effter Peder Ersons begäran eldzfahran kungiordt länss-
man at convocera [samla] allmogen till släckningzhielp; altså fins han bråtzligh effter Kongl. 
Maij:ts skogseldzplacat a:o 1690 till 20 dahl. s.m:t, och såsom twistas om huarest ellden är 
löös kommen, och syhn begäres, så förordnas dijth några af nembden, at noga ransaka därom, 
och sedan å nästa tingh deth opgifwa. 
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15. Oloff Jöranson i Giärde angaf sig hafwa stadt drängen Oluff Carllson till swäntienare, 
och låfwat honom 6 dahl. s.m:t, och på handen gifwit twå caroliner, huartill Oloff Carllson 
intet kunde neka, men som han inghen lust därtill hafwer, sändt bem:te 2 caroliner tilbaka, 
dem actor säger hans mathmoder änckian hustru Brita Jönsdåtter i Sanne tilbaka skickat, och 
han satt ifrån sigh. Hustru Brita beklagar honom wara såsom tubbat ifrån sigh och sin tienst, 
som utan hennes wettskap intet hade bordt skee. Hon håller ryttarerustningh såwäll som han, 
och bör hafwa sitt folck så längie de willia tiena. Drängen är dessutan hennes broders son, och 
ingen manshielp på hemmannet hafwer, huilcket alt fördes Oloff Jöranson till gemöte, och 
han omsijder med dem förlijktes, at hustru Brita skall gifwa honom åtta dagar effter nästkom-
mande Michaelis twå dahl. s.m:t, och drängen Oloff äfwen wäll twå dahl. dito (ehuruwäll 
Oloff Jöranson hårdt påstodh at bekomma så mycket som han honom låfwat) huarom dee 
handsloges, och Olof igentager i förwar satte tuå caroliner. [fol. 442v]  
 
16. Länssman Swän Herkullson upwijste ett breef, daterat Krogstadh i Selbo uti Nårie den 1 
october a:o 1691, af Esten Grimsson i Krogstadh skrifwit, huar uti han fodrar 11 r.d:r för een 
apelgrå häst af Kiehl i Kinderåsen, och till försäkringh fått hans doombreff å hans hemman, 
daterat den 29 octobris a:o 1670, som in originali framwijstes, begärandes betallningen? Kiehl 
Swänson är dödh blefwen för tree åhr sedan, och sonen Swän föregifwer sigh däraf intet 
wetta, och allenast hördt af änckian hustru Karin i Kienneråsen, sin fader för någon tijdh 
sedan fått en grå häst i Nårie. Erich Anderson i Miäla berättar, Kiehl för 15 eller 16 åhr sedan 
komma ifrån Nårie med een grå häst, men på huad sätt han den fått weet han intet, dåch at 
hästen war ungh och wacker, och kunde fuller intet under 11 r.d:r köpas. Swän faller intet där 
emoth, men äger så gått som intet, förutan hemmannet, som är illa bebygdt och derföre inpro-
tocollerat twenne gånger. Fadren egde huarken koo eller soo, och sonen icke heller någon 
koo. 
 Samptel. votum. 
 Ehuruwäll Östens i Krogstadh skuldfodran af 11 r.d:r för een grå häst är för Swän Kiehl-
son okunnigh, så är lijkawäll kunnigt at hans fader Kiehl Swänson een häst i Nårie fått, som 
kunnat wara wärdh 11 r.d:r, som fodras, och till försäkringh fått hans gårdzbreeff, och inga 
löösören finnas at tilgå; altså kan rätten intet mindre göra, än conservera honom wid sin 
fodran och panträttigheet i hemmannet emoth 11 r.d:r, dåch Kongl. Maij:ts och cronones sä-
kerheet för hemmanetz rätta häfdande reserverat och förbehållit, efftersom dhet twenne gång-
er inprotocollerat är. 
 
17. Dato aflade Jon Anderson i Östnår, Erich Nilson i Sanne och Jonas Muhr i Wåhla sin 
sexmanna edh. [fol. 443r]  
 
18. Föraren Melchior Starck angaf hurusom ryttaren Jon Gryta hafwer inträngdt sigh i dee 
beställningar honom af leutenant Wangnskiärs änckia och corporalen Hanss Jönson Mogh 
warit förtrodde, supplicando hoos Kongl. Maij:tt deras löner at sökia: wijsandes änckians fru 
Helena Bryss fullmacht dertill af Röden den 27 augusti 1691, verificerat af regementzskrif-
waren Nills Molijn och corporalens Hanss Mogz fullmacht af den 1 septembris 1691, verifi-
cerat af ryttmestaren Willenssens. Item een af den 12 december 1690 till h. ryttmestaren, den 
han opdragit lenssman Håkan Frisk d. 9 februarij 1691. Item leutnantskans af den 13 januarij 
1691 till ryttmestaren Willenssens, som han opdragit Håkan Frisk i Ståckholm d. 9 feb. 1691? 
Resp. at han af leutenantskan hafft fullmacht, den han i liquidations collegio insinuerat, som 
herr maior Carl Gustaf Charlier skall kunna wittna, och låfwat genom befallningzman skee, 
som nu icke tilstädes är: hafwandes henne betallt effter quittens i Lijth den 1 januarij a:o 
1692. Corporalens Hanss Mogs breef till Jon Gryta, daterat Altzsen den 10 maij 1691 och 
addresserat på Ståckholm, innehåller at såsom af ryttmestaren Willenssens är berättat at I 
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hafwa begärt min fullmacht om min fodran hoos Kongl. Maij:tt, ty fullmechtiges Eder her-
medh at taga mina documenter till Edher, och skaffa een duglig häst etz., huarom han supp-
licerat, och fått afslagh af Hans Maij:tt den 3 october 1691, som original resolution utwijser, 
men lijkawäll giort knäfall för Hans Maij:tt och niuttit nådh, och penningarne, som förmält är, 
betalt. Föraren hafwer warit af länsman Håkan beden därom, och han sedan committerat 
Peder Jerpe, som intet kunde uträtta, men i begynnelsen war han (Jon Grytha) fullmechtigh, 
som ryttmestar Willenssens af särdelles willia söckte at bringa ifrå honom: hafwandhes 
liquidation hemma i Lijtth, och at Peder Jerpe sagt ifrån sigh hafde commission därom, enär 
Hans Maij:tt resolverat [fol. 443v] att medlen intet då därtill wore falldne etz. och sedhan länt 
Jerpen 50 d:r s.m:t i godz och 70 d:r s.m:t i caroliner, och där han hade någon fodran hafft, så 
hade han dem intet länt och fast mindre betallt, som richtigt skedt är. 
 Samptel. votum. 
 Aldenstundh Jon Gryta berättar och påstår sig wara af leutenantens Wangnskärs fru Hele-
na Brytz befullmechtigat, som herr maioren Charlier skall kunna betyga, och han med hennes 
quittens bewijser sigh hennes fodran betallt, och föraren Melchior Stark upwijst och fullmacht 
af henne och corporalen Hanss Mogh, och Jon Grytha sammalledes af corporalen Mogh, och 
hans fodran uthbekommit och effter quittens lefwereradt. Men föraren påstår at sin full-
mechtigh Peder Jerpe blef däri af Grythan hindrad och betagen, och Grythan, at han sade sigh 
där ifrån, enär Hans Maij:tt den 3 october 1691 resolverade at medlen då intet kunde falla, och 
Grytan sedermera nådh niuttit, och däraf länt Jerpen penningar som han richtigt betallt, deth 
han intet giordt om han wettat sigh någon rätt därtill hafwa. Altså kan intet däri definieras förr 
än Jon Gryta bewijser med herr maiorens Charliers attest sig warit af leutnantskan full-
mechtigadt, och Peder Jerpe kan komma till förhöör derutinnan. 
 
19. Sahl. Johan Ahlboms obligation till befallningzman Erich Wargh den 29 februarij 1688 
på 42 d:r k.m:t och den 2 martij dito anno på 6 d:r at betalla utan drögsmåhl, inprotocollerades 
till säkerheet at blifwa betallt af hans barn, om dee något effter honom ärfft. 
 
20. Jon Anderson i Östnår hafwer på wägabyggningen i wårase låtit rothan få sin häst, som 
Larss Olufson i Bothåsen [fol. 447r, pagineringen hoppar över fyra sidor] kört medh och dels 
förderfwat, och nu hafwer rotan låfwat willia gifwa honom 6 d:r k:rm:t i förlijkningh, huar-
medh han är nögder. 
 
21. Peder Olufson Båda i Persåsen kärade till Erich Anderson i Miähla och Nillss Olufson i 
Huxåsen för dhet dee hafwa af sigh pantat 1688 een kopparkiettell för systran Karins skuldh, 
som honom kåstadt 3 r.d:r à 6 m:k s.m:t, och ingen wedergällningh derföre niuttit? Resp. 
tålfman Erich Anderson berättar sigh intet meera därmedh hafwa beställa än effter lensmans 
begäran folgt prophossen till henne, och hon folgt dem till sin moderbroder Peder Olufson, 
som deras arff hade inne hoos sig, och bekom een förbränd kopparkiettell, som kunde eij 
mera wara wärd än till 6 d:r 24 öre k.m:t, den Nills Olson emothtogh och satte i Sölfbacken, 
som deth tillstår, och at han war knapt wärdh så mycket som skulden war, den han intet wähl 
kan minnas, men lensman Swän Herkullson berättar wara 2 d:r s.m:t för tienstlöös, halfwa 
häradzhöfdingzpenningarne 13 ⅓ öre, facit 2 d:r : 13: 8 s.m:t, och till Oloff Tohlson för en 
skiutzfärd 24 öre s.m:t. Huilcka 24 öre actor hafwer genom lensman betallt, och Peder fått 
Olufs quittens därpå. 
 Ehuruwäll af ransakningen fins at Peder Olufson hafwer betallt sin systers sahl. hustru 
Karin Olufsdåtters uthskylder, och på sidstledne wintertingh dömbdes at till hennes döttrar 
Brita och Karin betalla huad han fans på modrens arff wara skyldigh, så hafwer han dåch icke 
fogh dhet af executionsbetienten fodra, utan af dem som skuldenären ärfft, och enär dee lag-
ligen därom sökes, så lärer befodran därtill meddehlas. 
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22. Capiten Carl Rutenkrans hemman i Hofwermo och Myskie sochn à 2 ½ tunland, köpt af 
Kongl. Maij:tt och cronan, upbödz tredie gången utan klander. [fol. 447v]  
 
23. Sunwijs Mårtenson upbödh andre gången sin sahl. faders odelshemman i Kårgierde och 
Hackås sochn af 3 tunland, som han inbördat af sine syskon medh 36 d:r s.m:t oklandrat. 
 
24. Chresten Jönson upbödh andre gången Jönss Nilsons hemman i Swedie af 1 ¾ tunlandh 
för 105 d:r s.m:t, som uthom börden är såldt, och nu klandradt af sochnskrifwaren Hanss 
Brämer på sin hustrus wengnar, som skall wara därtill bördigh, huilcket han kan lagligen 
utföra. 
 
25. Mårten Jönson upbödh tredie gången herr Eliæ Oldbergz skattehemman i Österhallom 
och Myskie sochn, som köpt är för 200 d:r s.m:t, och uthom börden försåldt, och förbehålles 
cronan lössn. 
 
26. Jöran Essbiörson ifrå Skucku upbödh förste gången Jon Andersons hemman i Mattnäset 
och Myskie sochn, af 2 tunlandh, för 63 d:r s.m:t, som richtigt betallte äre, warandes dertill 
obördigh, och derföre reserveras Kongl. Maij:tt och cronan hemmannetz lössn. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting den 2 december 1693 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 574r–575r, RA. Protokoll 
från Jämtlands domsagas häradsrätt saknas. 
 
Anno 1693 den 2 decembris höltz extraordinarie ting i Owijken, närwarande cronones lenss-
man Swän Herkullsson och ordinarie nebmden, förutan Erich Anderson i Miäla, som är siuk, 
och Siuhl Pederson i Hällne. 
 Dato företogz anbefalte och förrättade husesyn den 22 septembris innewarande åhr 1693 
på Jon Gunnarssons skattehemman i Nårrgården och Owijkens sochn om 6 ½ tunland, som är 
dragonequarteer n:o 79 af capiten welb. Carl Rutenkrantz compagnie och iemfördes medh 
Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordningh, och befans feelachtigheeten som föllier, nembl. 
 Huardagzstugun 10 ahl. långh 10 ½ aln bredh innom knutar, är funnen aldeles odugelligh 
till wäggiar och taak, gålf, spijsell, bakugn och skårssteen, tillijka medh ena spieldet, och intet 
mera skattat nyttigt och dugligit än ett fällspieldh, en jernståndare och en muhrstångh med 3 
st. små fönster, dören medh gångiern, bordh och bänckiar, och derföre bör en af nyo upsättias, 
12 eller 14 allnar lång innom knutar, lijkmätigt Kongl. Maij:ts husesynsordningh af åhr 1681, 
efftersom dhet ett heel giärdz mantahl och hemman är, och pröfwes intet kunna ringare skee, 
efftersom huarken timber eller näfwer på dess skog fins, utan alt måtte långwägas köpas, med 
dhen lilla nyttning af jernredskap och innanrede en kan af dhen gambla hafwa, än med och för 
      30:  – : – 
 En giäststufwa 10 ahl. i quadrat måtte nödwendigt upsättias uti den gamblas och för-
derfwades ställe, och en cammar emellan dhem beggie med spijsell i röökgång med stugans, 
kan eij ringare komma at kåsta än som huardagzstugan, i anseende till mellancammaren 
      30:  – : – 
 Wisterhuus söder på gården 9 ahl. långt 7 ½ aln bredt 13 huarf högt med skulla öfwer 
portlijdret, huars syllor äre förruttnade, och kunde wäl opwägas och insättias. Men såsom 
taket är odugelligit, pröfwes nödigare och nyttigare wara nedertagat och förbättrat, som intet 
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kan skee under 10 d:r s.m:t, efftersom tällningzbotn bör öfwer hela huset, i anseende däraf at 
huset berächnas och för miöhlbodh    10:  – : – 
 Gamble kornladan 8 ahl. lång med utskått öfwer fägårdzporten 6 ½ aln bredh med gålf 
uti, och brukelige wäggiar men taaklöös, som dijthlägges af bräder, och räknas för redskaps-
huus och kan där hoos brukas till halmlijder för     3:  – : – 
 Hembligit huus är odugl. och ett nytt opsätties för     1: 16: – 
 [fol. 574v]  
 Ingen badstugu fins, dy opsättes een ny för     9:  – : – 
 Oduglig stall, och en opsättes om 4 hästerum, som till hemmanet behöfwes och bör göras 
med skulla till foderbod och æstimeres kåsta    14:  – : – 
 Ett fähuus à 16 ahl. långt opbygges med och för   24:  – : – 
 Höbodan öfwer källaren 7 ¼ ahl. lång 6 ahl. bredh utrifwes och med nytt förbättras, och 
taket aldelles å nyo göres, in alles för      4:  – : – 
 Swijnhuset opsättes med och för      1: 16: – 
 Kornladan à 14 el. 16 ahl. långh med en loa och 2 gålf opsättes med    20:  – : – 
 Effter husesynen finnes åtta st. hö- och ängiesladur wara aldeles oduglige och æstimeres 
kunna opbyggias à 1 d:r 16 öre s.m:t, fast än alla icke stora äre, och kan dhet ena bättra det 
andra, facit     12:  – : – 
 Höladan strax utom åkerhagan 7 ¼ ahl. lång och 5 ½ aln bredh är skattadt till wäggiar 
halfduglig, men taket och gålfwet oduglige, pröfwes kunna repareras medh     1:  – : – 
 En dito som warit smidia kan repareras med 1 ½ d:r, efftersom där intet gålff är, och lång 
wäg att förat       1: 16: – 
 Hammarängiesladan, ½-ten af wäggiarne fundne duglige och taket odugligit, repareras 
medh       1:  – : – 
 Humblegården är förlengst förlagd och bör effter 1681 åhrs husesynsordning anläggias 
till 200 st:r, som pröfwes kåsta       3:  – : – 
 180 famnar haga som warit på ena sijdan om fätäet, som omistandhe äre, och opsättes à 1 
öre        5: 20: – 
 654 famnar dito med wideband rächnat för 1/2, och 506 fam:r opfördh för odugligh, men 
merndels står uppe, som synemän föregifwa wara miss-skrifwit, och kan äfwen wäll billigt 
rächnas för halfgill à 1/2 öre     18:   6: – 
 Skogzängiarne äre skogwuxne och pröfwes intet kunna oprödias under   18:  – : – 
 Effter synen finnes i fast lin och lägde 25 mällinghar åkermåhl som nembden effter lång-
sampt betenckiande æstimera eij kunna optagas och bringas till fult bruk under 3 d:r s.m:t 
mählingen, facit     75:  – : – 
 Item öppen och wanbrukat och illa körder 27 mäl:r, som repareras och bringas i fult 
bruuk à 24 öre s.m:t, facit     20:   8: –  
    302: 18: – 
 Effter befallningsmans welbet:d Lorens Bachmans ordre [fol. 575r] till lensman Swän 
Herkullson d. 25 septembris sidstleden är den 2 october Nårrgårdens löösören antechnat och 
wärderat för 123 d:r : 27: 12 p:g:r kopparmynt, och där emoth tilstått sigh wara skyldigh 114 
d:r 12 öre kopp.m:t. 
 Sedhan discurerades medh nämbden huru och på huad sätt Nårrgårdz hemmannet skall 
må kunna beqwembligast bringas till full häfd och byggnad, utan Kongl. Maij:ts och cronones 
skadha och afsacknadt af dess ränta? Om icke någon funnes som des skatträttigheet wille 
antaga, och effter handen feelachtigheeten, så till byggnad som cultur, ersättia, och sålledes 
dhet bekomma och niuta för odahl, huarom dee längie confererade, och omsijder swarade att 
dee intet kunna förstå och wetta någon som wille och kunde dertill beiaka: brukandes till 
skiähl at dhen som medell därtill kunde hafwa, lärer dem intet sålledhes omläggia, och dhen 
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som inga heller ringa hafwer, giör där intet gangn och oförmögen skyldigheeten fulgöra: 
lemnandes altså i höga öfwerheetens nådigste behag huru därmed procederas böör och skall. 
 
 
 
 

Ting den 8–12 juni 1694 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 111v–126v, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 134r–154v, RA. 
 
Anno 1694 d. 8, 9, 11 och 12 junj höltz laga ting medh allmogen aff Owijkens tinglagh, när-
warande  
 nämden. 
 Jöns Henrichson i Hallom   Erich Anderson i Swensåsen 
 Anders Påhlson i Joxåsen  Jon Pederson i Åsan 
 Chrestopher Erson i Fäste  Sunwis Mårtenson i Kåhlgierd 
 Peer Olufson i Nächstad  Jöran Peerson i Kiöfra 
 Oluff Olufson i Hwettiom  Gunmund Person i Häggen 
 Peder Person i Klåckarbacken –   –   – 
 
1. Dato aflade Gunmund Peerson i Häggen [och] Peer Person i Klåckarbacken sin nembde-
mans edh å book. 
 
2. Samma dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater och resolutioner. [fol. 112r]  
 
3. Dragon Päder Olufson Wässlandh skuldgafs hafwa belägrat Ingeborgh Olufsdåtter ifrån 
Hallen sochn och Arfwesund? Resp. att han henne belägradt. Ingeborgh hafwer födt barn All-
hälgonatijdh sidstleden, som läfwer. Hon föregifwer \honom/ sigh låfwat och tillsagdt ächten-
skap, och at handslagh är skedt uti corporal Måns Olufson Wirkz och Oluff Ersons i Sölf-
backen närwaru, dhet Wässlandh tilstår, men at det skedde i fyllerie och medelst hennes 
plägningh; och derföre will han intet hålla sin låfwen. Ingeborgh påstår at han må hålla sin 
låfwen, och at hon intet brygde något förr än afftallt war at dee skulle äga hwarandra: på-
ståendes at handslagh är skiedt i gode mäns närwaru, och ett qwinfolk kan wara snart 
bedragen. Corporalen är icke tillstädhes, uthan bårtcommenderat, icke heller Oluff Erson i 
Sölfbacken. Altså hafwer Wässman hållit sigh den 9 hui[us] undan och ifrån tingzplatzsen, 
och med compagniet folgdt till camperingzplatzsen, ehuruwäll lensman skall af capiten 
Rutenkrantz begärt dhet han skulle commenderas qwaar, och fått till swar at han måtte giöra 
sin tienst och föllia compagniet; huarföre kan rätten denne gången därtill intet giöra, utan 
upskiuta till nästa laga tingh. 
 
4. Oluf Jöranson i Giärde tillfrågades om han skaffadt sigh copian af Kongl. Maij:ts resolu-
tion för rusthållarne at hafwa låf skiuta älgzdiur under fiällen, som interlocutorie på 1693 åhrs 
höstetingh afsades? Resp. at han förledne 4:de dagh pingest warit hoos h. öfwersten h. Carl 
Hårdh därom, och h. öfwersten skall resolverat sig wilia tala med ryttmestar Willenssens där-
om, och sedhan intet swaar därpå fått. Drängen Peder Anderson berättar sin husbonde Oluff 
Jöranson befalt sig skiuta, efter bekomne låf, ett älgzdiur på afradzlandet i Arrodalen, under 
Hundzhögfiellet på nårre sijdan om Arroåhn, och det giordt pass 1/4 mijhl ifrå Anders 
Mårtensons fäbowall: förståendes ofwanföre, och diuret sträckt uthföre på sijdan om [fol. 112v] 
wallen, något längre än han war ofwanför wallen, då han fick skåttet, där han fallit. Anders 
Mårtenson föregif:r diuret skötz på sin fälöth i södre Arrodalen, där han sina elgzled och 
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gillder hafwer, dem Peder säger sig intet blij warse, utan på södre sijdan om åhn såg han 
gilder, och kan hända at diuret skötz på hans lötegång, där han icke wäll kunnigh är. Oluff 
Jöranson hafwer å samma ställe sin bowall på Torsten Peersons wegnar i Båhlåsen och skattar 
dherföre, fast än han sin boskap icke där, utan i Wästerarrodahlen, som han af Nills Hanson i 
Årrgården sig tillaccorderat, hafwer hafft, och derföre låtit sin drängh ett diur efter bekomne 
zedell d. 31 aug. 1690, skiuta, och intet annat förstått än dhet skall wara efter resolution. 
 Samptel. votum. 
 Såsom interlocutorie domen 1693 lyder att saken intet kan afdömmas förr än Kongl. 
Maij:ts påberopade nådigste resolution af d. 18 decemb. a:o 1686 för rusthållarena af ryttare-
compagniet blijr upwijst, som till datum är försummadt; altså kan rätten samma twist icke 
afdöma förr än högstbemelte Kongl. Maij:ts resolution blijr upwijst. I medler tijdh stånde 
hudan i qwarstadh, helst och emedan som Kongl. Maij:tt nådigst resolverat d. 15 martij a:o 
1685, at lapparne allenast tillåtes skiutha älgzdiur, där inga gillder och grafwar kunna brukas. 
 
5. Corporal Oluff Olufson i Billstad kärade till sin granne Oluff Månson ib:m för deth han 
ett stegerhuus skall satt på hans gårdztompt och een stufwa på källaren och stallen, honom till 
mehn, så at han skall wara såsom instängdt, och intet des medelst kan af heemförde timber sin 
gårdh bebyggia? Resp. att han nu sina 80 åhr är, och ingen större gårdztompt hafwer än hans 
förmän af ållder hafft, och hoppas at dermed blifwa handhafder, och at beggies hemman 
aldrig warit ett, och altså hwar sin tompt serskilt hafwer och hafft. Actor föregifwer hustru 
Märit Mårtensdåtter i Fäste wara der i nejgden födder, och wetta huru widt hwartera tomptan 
sig sträcker, och nu för sin opassligheet skull intet kunnat komma till [fol. 113r] förhöör, fast än 
hemmannen icke bestådt och warit ett: begärandes gode män at besee orten, hwaraf lärer 
finnas prætentionen wara rättmätigh, och honom böra äga halfften af dhet stycket, som emel-
lan beggies gårdar är. Hwartill Oluff Månson alldeles nekar.  
 Sedan beswäradhe Oluff Olufson sigh öfwer Oluff Månson för dhet han söndagen näst 
för sidstledne pingest på kyrkwallen kalladt sig tyrann, deth Peder Olufson i Nächstad och 
Erich Jönson i Håff hörde och wittna kunna, och sedan at han förr hade ost och nu kan få 
fläsk, och at merken äre i åkeren upreste. Resp. at han tilltallt honom för dhet han illa slagit 
ett hans swijn, och sagt honom dhet handteradt som een tyrann, och Oluff Olsson kunde eij 
därtill neka, efftersom hans swijn giordt honom stoor skadha. Erich Jönson berättar Oluff 
Månson säija Oluff Olufson wara som en tyrann i grännan, det tålfman Peder Olufson och så 
betygar och ingendera hördt honom talla om osten och märkiernes resning, hwarmed actor 
intet war nögder, och begierte wittnesedh af Erich Jönson, som han aflade, och betygade sig 
höra Oluff Månson, sedan dee taltes med om ett swijn, säija, Oluf Olsson handtera sigh i 
grännan som een tyrann, och därmedh gått ifrå dem, och intet widare hörde deras samtahl. 
 Tålfman Peder Olufson itererade sitt förra, at han allenast hörde Oluff Månson säija, Oluf 
Olufson ställa och förhålla sig som een tyrann i grännan, har kommit af ett swijn Oluf Oluf-
son för Oluff Månson illa slagit, och meera intet, eftersom han intet wille höra på deras tahl, 
och derföre gått ifrån dem in i folkhopen, hwilket Oluff Olufson förehöltz, och han intet 
kunde widare komma därmedh: påståendes begierte syhn och at hustru Agnäs Jönsdåtter i 
Giärde, Hans Hanssons, som bodde näst före på Oluff Månsons hemman, at kunna wittna sin 
man Hans Hanson få låf af actoris fader Oluff Michellson sättia källarestufwan på hans tompt, 
den han intet kunnat kalla hijth till tinget, efftersom han hade icke wist låf denne gången för 
camperingen skuldh at opwachta tinget, och derföre nu å förste tingzdagen ursächtar sigh eij 
kunna längre tinget opwachta och kunna sine [fol. 113v] wittnen framskaffa, utan effter ordre 
måtte till Bergh och uthtaga liveriet. 
 Sakens sammanhag oprepades utförl. för nämden, som enhälleligen stadnade till effter-
fölliande doom. 
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 Såsom corporalen Oluff Olufson äntelligen påstår at kunna med hustru Märit Mårtens-
dåtter[s] i Fäste och hustru Agnes Jönsdåtters i Giärde giörande intygande bewijsa, Oluf Mån-
son intet wara rådande och berättigadt till hela innehafwande gårdztompt, utan hans förman 
Hanss Hanson af sin fadher Oluff Michellson det twistige stycket in emoth hans gård med låf 
till behagelig tijdh fått intaga och bebyggia; altså pröfwar rätten skälligt at ophöra med döm-
mande derutinnan till nästa laga tingh, då benemde wittnen skola lagligen afhörde blifwa, och 
sedan doom i saken föllia. 
 Men at Oluff Månson skall på kyrkiowallen öfwerfallit Oluf Olsson med ährrörlige ordh, 
kallat tyrann och den som förr hafft ost och wellat hafwa fläsk, iemwell och uprest märkien i 
åkeren, så är edelligen intygat at Oluff Månson medelst en trätha om ett hans swijn som Oluff 
Olsson illa handterat och slagit, sagt honom som een tyrann fara fram, men intet förbrådt om 
osten eller beskylt för några märkiens opresning, så ehuruwäll Oluff Månson bordt på 
kyrkwallen tilltala corporalen för swijnet, och han een utgammal man är, och kallat honom 
tyrann, i anseende till swijnetz illa hanterande, som i synnerheet icke är ährerörigt, och här-
kommit af hastige mode och trätha; altså finner rätten skälligt att Oluff Månson lijkmätigt 20 
cap. Tingm.b. för sitt otijdige tiltaal på kyrkwallen böter tree mark. 
 
6. Päder Wellamson Biörkman, på sin systers hustru Ingrid Wellamsdåtters wegnar, fodrade 
af corporalen Johan Bokofski sin sahl. mans capitens Anders Harders uthfästade morgon-
gåfwor, nembl. 20 r.d:r specie och 10 spec. ducater efter attest. Jemwäll och 100 d:r k.m:t, 
som han upburit af hennes försållde fasta i Liusdahl sochn uthi Helsingelandh och Bäckängie, 
hwartill ingen nöd honom [fol. 114r] förordsakadt, eftersom han åhrligen af Kongl. Maij:tt nöth 
12 t:r spanmåhl och ett hehlt mantals ränta i Ångermanlandh, och dessutan ett godt hemman 
hade, och han i det anseende låfwat cedera så mycket af sitt fasta i Billstad? Resp. att han 
tycker för sin persohn morgongåfworne wara nog stoora för en så gammal menniskia, och at 
hennes jordepenningar och fasta förtärdes hemma i gården, och kan eij wetta huad lagen 
därom säger, och at han hade wäll underhåld så i spanmåhl som hemmans ränta: hafwandes 
tree gånger skrifwit sin swåger och medharfwa borgmestaren i Ramo Johan Walstenius därom 
till, och intet swar fått. Johan Ahlboms hustru Margeta war och capitens dåtter, som lembnadt 
efter sigh omyndige barn, som medh modrens systrar gå till arfs, och kan eij widare därtill 
göra än för sin person. Actor tiltallar honom som besitter allas fasta och delat löösörerne, som 
och hafwer Walsteni anpart däraf? Resp. at comminister h. Daniel Offerdalinus war af modren 
bedin at bijwista bythet på Walsteni wegnar, som och skiedde, och då talltes wäll om mårgon-
gåfworne, och corporalen säger sig swaradt, intet kunna därtill giöra förr än han får conferera 
med Walstenio därom. 
 Capitens Harders mågz Johan Ahlboms barn, som omyndige äre, hafwe inge förmyndare, 
och hwarken å fäderne eller möderne någon slächt här i lagsagun hafwer; altså, efter Kongl. 
Maij:ts förmyndareordning, förordnas Erich Jönson i Håff och Måns Olufson i Billstad at 
wara deras förmyndare, som nämden i Hackås dem låta wetta. 
 Ändåch rätten efter sin skyldigheet gierna wellat medh dom afhielpa capitens Anders 
Harders änkias hustru Ingridh Wällamsdåtters prætenderade mårgongåfwor af 20 r.d:r specie 
och 10 ducater dito och 33 ½ d:r s.m:t jordepenningar som han upburit af hennes odall i 
Helsingeland, och skall låfwadt ersättia af sitt egit fasta i Billsta hemmanet uti Hackås sochn, 
hwartill ingen nöd honom drifwit, eftersom han godt underhåld och donation af Kongl. Maij:tt 
och cronan iempte sitt egit skattehemman hade, och dess mågh [fol. 114v] corporalen Johan 
Bokofski föregifwer sig tredie gången skrifwit sin swåger och hustrusysters man bårg-
mestaren i Ramo, Johan Wallstenius, därom till, och intet swar bekommit. Icke eller hafwa 
sahl. Johan Alboms omyndige barn, som med dem efter sin moder arftagare äre, förmyndare, 
och derföre ursechtar han sigh, utan fullmacht icke kunna agera, som skiälligt pröfwes; altför-
denskuldh måste saken beroo till nästa laga ting, innom hwilken tijdh corporalen Bokofski 
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åligger sin swåger och medarfwa bårgmestaren Valstenius notificera at han sig infinner eller 
constituerer å sine wegnar een laga fullmechtigh, och äre förmyndare för Ahlboms barn nu 
tilsatte. 
 
7. Dragon Johan Turingh och Erich Olsson i Sijdhe tilltalte fordom lensman Nills Hanson i 
Årrgården för deth han för några och tiugu åhr sedan brukadt deras faders Oluf Swänsons 
hemman i Sijdhe, och derigenom dhet så förderfwadt at det blifwit öde och heemfallit Kongl. 
Maij:tt och cronan? Resp. att Oluf Swänsons änkia Ingebor Ersdåtter blef utfattig, och för-
mådde intet hemmannet sielf bruka, och dy honom därtill öfwertallat, och häfdat i tree åhr, 
och eftersom då brukelligit war, för ett åhr niuttit fritt för huusarm, och twå åhr gifwit 
gräsgield à 3 d:r s.m:t, som befallningzman Daniel Bertillson emothtogh, så för deth hem-
mannet som för många andra i sochnen, hwar å ödeslängder åhrligen uprättades. Sedan 
brukade hustro Ingeborgh tillijka med Jon Muhr hemmannet, och aldrig till deth ringaste 
någon ordsak hafft at tiltalla honom därom, utan af honom hafde panteslått igenlöste, och om 
någon prætention warit, wäll därom tallt. Erich Olson hafwer bebodt hemmannet till 20 åhr, 
och modren hustru Ingeborg är 1693 dödh blefwen, och Erich föregifwer sig eij wettat deth 
wara för crone anskrifwit förrän för 4 åhr sedan, och hördt af sin moder at hon i gouver-
neurens h. Carl Sparres tijdh gifwit uth 2:ne åhrs utlagor, och fått breef hemmannet wara 
odall, det befallningzman Daniel Bertillson emothtagit, och icke ifrån sig lefwereradt, det 
Erich säger sig begärt, som låfwades och icke höltz: wijsandes med fordom lensmans 
[fol. 115r] Jon Muhrs attest af den 1 october 1688, at hon deth löst till odall, det Nills Hanson 
och den 8 dito besannat: påståendes actores at Nillss Hanson warit ordsaken till ödesmålet? 
Resp. at han aldrig tog deth till bruk och häfd, utan efter Ingeborgs begiäran för grääsgiäldh 
hafft, och där hon någon prætension på honom hafft, hade hon icke betallt återstående twenne 
åhrs utlagor och löst deth till odall, och för tiugu åhr sedan satt sin son därpå, och lefwadt till 
1693, ett åhr sedan, och wäll tallat därpå om någon skiähl därtill warit. Johan Turing begiärer 
dilation till näste laga ting at skaffa sig fullkombligare skiähl och bewijs till sin klagan. 
 Ehuruwäll synes som skulle åklagarens prætention medelst längie tijgande medan modren 
läfde, som kunnat wetta och bewijsa på hwad sätt och wilkor Nills Hanson hemmanet antagit, 
wara förstånden, och han påstår sig allenast det efter hennes begiäran brukadt för grääsgiäld, 
och intet at swara för häfd och byggnad, och modren sedan deth antagit och brukadt een tijdh, 
och efter angifwandet med twenne åhrs utlagors betallande löst till odall igen, och för tiugu 
åhr sedan det lembnadt sin son Erich Olufson, som under den tijdhen icke eller tilltallt Nills 
Hanson derföre, och modren läfwadt till 1693, och rätten kunde hafwa godt fogh saken 
afdömma. Men såsom Johan Turingh begärer opskåf dermed till nästa laga ting at skaffa sigh 
fulkombligare skiähl och bewijs till sin klagan, hafwer rätten hans begäran bijfallit och gifwit 
dilation dermedh till nästa ordinarie tingh. 
 
8. Päder Mårtenson, Peder Olufson och Carll Jönson i Funäs och Myskie sochn kärade till 
Oluff Carlson om nybygget i Funäs, som dee af honom a:o 1690 köpt för 30 r.d:r eller 45 d:r 
s.m:t, och derpå lefwereradt 29 r.d:r och det ett åhr brukadt, och sedan deth försåldt till Oluff 
Jonson ifrå Nääs sochn för 45 r.d:r, som deth förledne wåår häfdat och brukadt, då han 
förordsakades begifwa sig därifrån till sitt fadershemman i Nääs sochn? Resp. att han 
[fol. 115v] deth till dem såldt för 45 d:r s.m:t, och därpå opburit 29 d:r dito, och intet därpå 
tenkt, om dee icke deth försåldt till Oluff Jonson, och han godwilliogt begifwit sig därifrån, 
och uti lensmans närwaru kommit med honom öfwereens om åboet, bruuk och hängnadt at 
gifwa 22 ½ d:r s.m:t, och strax betallt 7 ½ d:r dito, uti anseende at komma til sin hustrus 
bördh, hwars fader Jöran Giöhlson deth a:o 1688 af Funäsbönderne köpt för 23 ½ r.d:r, som 
sedhan blifwit skattlagdt och i cronones jordebook infördt, och upburne 29 r.d:r satt ifrån sig 
hoos lensman Swän Herkulsson, som tilbudne äre, och dee intet wellat emothtaga, efftersom 
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dee med Oluff Jonson kiöpslagadt och fått merndels sin betallningh, och icke kunna wara 
befogade penningarne af Oluff Carlson taga, emedan som dee hafwa Oluf Jonson för sin man. 
Oluff Carlson berättar sig allenast accorderat om åboet, men intet gårdzkiöpet, eftersom Oloff 
Jonson hölt åklagarena för sine fångzmän och wille intet med Carlson hafwa at giöra, eij 
heller tilbödz honom några penningar. Actores upwijste Oluff Carlsons swärfaders Jöran 
Giöhlsons köpebreeff af d. 17 maij 1688 på slåttgodzet, Gamla gården benämnd, af innehåld 
at Oluff Gunnarson i Mattnäs såldt sin andeel för 10 r.d:r, Oluff Halfwarson ib:m sin för 2 ½ 
r.d:r, Jöns Anderson i Miähla för 2 r.d:r, Anders Carlson ib:m för 2 ½ r.d:r, Mårten i Lång-
swedh 3 r.d:r, Carll Olufson ib:m 2 r.d:r, Jöns Carlson i Ångrohn 3 orter, Anders Olson ib:m 3 
orther; summa 23 ½ r.d:r, och dee därföre afhändt samma godz sig och dee sina, och till-
ägnadt Jöran Giöhlson och hans arfwa, som därmedh icke lagligen procederat. Actores före-
gifwa deth samma godz är belägit i deras skattskogh, och at ofwanbem:te persohner kunna 
genom arff i forna tijdher därtill kommit, men i Funäs skogh och innom deras slåttägor är deth 
belägit, och intet uthrymme i en och annan måtto därtill hafwa: begärandes at gambla breef 
kunde opwijsas, [fol. 116r] huaraf lärer finnas at samma godz hördt till Funäs, och ehuruwäll 
ofwannembde perssoner det kunnat för gammalt arfdt därifrån och såldt till Jöran Giöhlson, 
som därtill obördig war, och icke därmedh lagligen procederat och wunnit i sin bördh; altså 
hafwer dess mågh Oluff Carlson icke heller på sin hustrus wegnar någon bördh därtill, och 
dee fördenskull deth sökia under bohlbyen, fast än deth medelst ofwannemde kiöp till Jöran 
Giöhlson är blifwit skattlagdt: williandes samma skatt och utlagor betala. 
 Omtalde bref, daterat d. 24 septemb. 1619, upwijstes, af innehåldh at Oluff Halfwarson i 
Mattnäs, Jöns Jönson och Jon i Miälle sampt Erich i Giärde skall behålla deth dee i Funäs till 
denne dag hafft och brukadt, eftersom dee boo på cronones gårdar och kunna dhet icke mista, 
dåch så at Erich i Giärde och Oluff Halfwardson skall intet efter den dagen befatta sig med 
skoghen i Funnäs, men dee engesslätter förskrefne Ångrohn, Långswed och Gunmundh i 
Mattnäs hafwa brukadt i Funäs skall höra under Funäs, som det af gammal tijdh därunder 
legat, där öfwerdomaren dhet icke förändrar. Oluff Halfwardsons hemman besitter Peer 
Anderson, på Jönsses hemman Larss Swänson, på Jons Erich Anderson. Aff Jöran Giöhlsons 
bekomne köpebreef a:o 1688 fins at Gunmundzgården i Mattnäs, Långswed och Ångrohn 
hafwa såldt sina anparter, huilka a:o 1619 äre därifrån dömbde. Och eftersom samma dom 
säger deth ståndachtigt skall blifwa, där öfwerdomaren icke någon ändringh warder giörandes 
däruti, och dee som emoth domen såldt ägorne, måtte billigt efterfrågas om icke öfwer-
dommaren deth förra ophäfwit, ty antingen hafwa dee sitt igenwunnit, eller försåldt deth dee 
intet egdt, hwaraf actores säija sigh intet wetta, och at domen intet kan wara ophäfwen. Peder 
Anderson i Mattnäs berättar, i [fol. 116v] Gunmundzgården finnas gambla breef om Funäs-
äghorne. Men actores säija sig hördt där allenast wara råbreff där emellan och Lansom etz. 
Jöran Giöhlson war Carll Jönsons i Funäs moderbroder, och fått först tilståndh och instegh på 
godzet, efftersom han war een arfwinge till Carlsgården i Funäs. 
 Resol. Aldenstund Gunmundzgården i Mattnäs, Långswedh och Ångrohn äre a:o 1619 
den 17 maj dömde ifrå dee ängiessletter dee hafft i Funäs, och lijkawäll a:o 1668 [1688? Jfr 
ovan] dem försåldt till Jöran Giöhlson, hwar af föllier at dee måst antingen af öfwerdommar-
en ägorne wunnit tilbaka, eller såldt deth dee intet egt; altså är skähligt funnit att Gunmundz-
gården i Mattnäs, Långswedh och Ångrohn skola å nästa laga ting bewijsa huru dee äre komb-
ne at försällia till Jöran Giöhlson 1668 [1688?], som 1619 dem ifrån dömdt är, så at rätten kan 
blij underrättadt om Funäsboerne som odelsmän agera medh Oluff Carlson, eller intet. 
 
9. Sahlig Päder Jönsons swågrar och systrars män, Anders Krook, Elof Sundh och Anders 
Månson prætenderade arff efter honom hoos hustru Karin Kiehlsdåtter i Kinderåsen, där han i 
fempton åhrs tijdh tient, och ringa på lönen opburit, och dertill med försträcht några penning-
ar, som hållen liquidation d. 31 decembris 1691 uthwijser, och han blifwit dödh in novembri 
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1693, och hon honom begrafwa låtit, eftersom handslag dem emillan berörd d. 31 decemb. 
1691 skedde, och blifwit fullbordat om han icke blifwit kranck och öfwer ett åhr hållit wid 
sängen; förlijktes efter något samtahl at hustro Karin skall gifwa dem tilhopa 15 d:r s.m:t näst-
kommande Gregori 1695, och dertill medh behålla dee hans bekomne kläder, hwarmed dee 
äre benögde, och därom handsloges, intet widare klander eller åtahl på någon arff efter honom 
giöra. [fol. 117r]  
 
10. Effter venerandi consistori remiss at ransakas kunde widh tinget, hwem som månde ord-
sak wara hwij gudztiensten på första storböndagen 1693 icke förrättadhes i Myskie, och hoos 
hwilken skulden står, antingen hoos prästen eller församblingen. Hwarföre efterfrågades 
hwarest gudztiensten war lyst at blij första storböndagen? Resp. comminister h. Daniel Offer-
dalinus, at hon lystes skulle hållas i Myskie om ijsen skulle bära, och en utan lijfsfahra kunde 
dijth komma. Hwartill Myskiebona bejakade, som skedde näst för böndaghen, men h. pastor 
förr uthlyst mässan i Myskie utan willkor, då ijsen och warit stark, och h. pastor om torss-
dagzaffton för böndagen skrifwit een zedell till Myskie af den 27 aprill, at där ijsen wore så 
swagh at prästen icke kunde komma ifrå Hackås, och på södre sijdan boende allmoge icke 
kunde komma öfwer till Myskie kyrkia, skulle antingen gå till Bergh eller Owijken, och dee 
som bodde på landsijdan skulle komma till Owijken, och där dee skulle troo ijsen wara så 
stark at prästen skulle kunna komma, at någon wille gå emoth honom och ledsagan wäll fram. 
 Peder Pederson i Lansom på nårra och Myskiesijdan berättar, prästdränghen om torsdagz-
afftonen komma, och hafwa kyrkioherdens zedell och bedit honom gå till Funäs och dem 
tilsäija at pröfwa och försökia om ijsen wore så stark at prästen kunde komma där öfwer, deth 
han giorde, och intet fan böndren hemma, föruthan nybyggiaren Oloff Jonson, genom hwilken 
han giorde budh, och han deth sedhan efterkommit, och dee om morgonen med sitt huusfolk 
gått åstadh, och betyga at ijsen war nog swagh in widh landet på deras sijda, men på Hackås-
sijdan än swagare, at dee intet till kyrkian kunde komma till landhet, utan måst ett godt stycke 
till 1/4 mijhl wästan [fol. 117v] för kyrkian widh Salomslandet hielpa sig med stänger till landz, 
och då dee kommo till Hackås kyrkia war församlingen tilhopa kommen, där dee bijwistade 
gudztiensten, och intet warit befallte at göra något budh tilbaka. Erich Erson i Byen och Carll 
Winter bekänna sigh få zedelln om aftonen med een flicka sedan dee lagdt sigh, at bäran till 
Funäs, som skulle pröfwa ijsen, som mångestädz swag och fahrlig war, och kommande in 
emoth Hackåslandet wästanför kyrkian funnit hela wakan wara yppen, och icke kunnat kom-
ma deröfwer, om icke Funäsboerne och andra broat öfwer wakan med utrefne gärdzlegård, 
och derpå dragit sig öfwer med stoor lijfsfahra. 
 Dee på södre sijdan om Myskie kyrkia boende berätta sig gått öfwer den ijsen, fast än den 
icke war mycket säker, och intet fått pastors zedell, och widh Myskie kyrkia skall klåckaren 
Jöns Jönson i Miäla (som nu siuker är) sagt att antingen budh ifrå Funäs eller präst lärer snart 
komma, hwar efter dee wäntadt så längie at tijden blef förfluten: tenkiandes iblandh at dee 
skulle få kyrkioherden dijth at hålla senare predijkan. Men Lansom by och Jöran i Kiöfra sielf 
4:de warit till Myskie kyrkia och sedan gått till Owijken och bijwistadt gudztiensten. Pastor 
herr Hans Drake läth i rätten inläggia en sin skrifft af detta dato d. 9 juni, at hela församb-
lingen weeth hans oskyldigheet i detta måhl, och föruthan han upwachtadt ordinarie stället i 
Owijken, warit bekymbradt om Myskie, och dy skrifwit en zedell som omtald och ingifwen 
är, och där han ringaste budh ifrå sin comministro fått, kunnat duplicera, och contesterer at 
ingen tredsko på någondera sijdan warit, utan af lithet eftertenkiande skiedt, och dy recom-
menderer saken till befordran. 
 Comminister h. Daniel Offerdalinus upwijste Funäs byamäns, tillijka med Erich Ersons 
och Carll Olufsons i Byens attester, huru med ijsen war beskaffadt, och med huad lijfzfara dee 
kommo till Hackås, som dee nu inför rätten bekändt och itererat. Jemwehl [fol. 118r] och Erich 
Jönsons i Håff och Chrestopher Ersons i Fäste, att dee warit den 27 aprill 1693 af h. Daniell 
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ombedne at försökia om möijeligt wore at komma öfwer ijsen till Myskie, och dee pröfwadt i 
hans närwaru och funnit ijsen wara wid landet swagh, och utan stänger inthet kunna komma 
där uth på, och han altså intet kundhe wåga sigh för sin ålderdom och styfheet i benen dijth-
hän, och icke heller mechtig warit at gå öfwer ijsen till en god half mijhl, och dy sändt budh 
till Kårgierdzsundet om man kunde där öfwer komma, och enär deth slogh feelt, öfwertalt een 
dragon Påhl Minke at försökia komma utan lijfzfara till Funäslandet, som kommit tilbaka och 
berättadt sig eij kunnat för swagh ijs skuldh komma till landz, deth Erich Jönson och Chresto-
pher Erson tilstå i sanningh wara. Påhl Mink är nu icke tilstädes, utan bårtcommenderat, men i 
andras och mångas åhöran sagdt sig eij kunnat komma till landz, fast än Funäsboerne, som 
bättre wore kunnige, om morgonen gått öfwer utanför Funäsudden, hwaraf oförgripel. synes 
h. Daniel Offerdal. medelst giordh flijth och spaningh wara såsom oskylldigh, at gudztiensten 
som war willkorl. lyst, icke dhen gången blef i Myskie, uthan i Hackås hållen, och Myskie-
bona theslijkes, eftersom dee alla icke förwisso kunde wetta huru dee skulle sig förhålla, utan 
wäntadt budh genom Funäsbönderne ifrå Hackås eller h. pastoris ankomst, som hade skiedt 
om budh kunnat komma till Owijken ifrå Hackås, till des tijdhen war förfluthen, hwilket 
heemställes i ven. consistori omdöme. 
 
11. Swän Pederson i Häggen stämdt Carll Hanson Bröms för 12 dal. k.m:t eller 4 d:r s.m:t 
som resterade på ett hästekiöp, och actor bekänner sigh wara med honom förlijkt, at han skall 
betalla 9 d:r k.m:t, som är 3 d:r s.m:t, det Carll tilstår och låfwar nu betalla dem, hwarmed dee 
i deth målet äre förlijchte. [fol. 118v]  
 
12. Essbiörn Olofson, Erich Olufson och Larss Gullichsons änkia hustru Karin Pedersdåtter i 
Hofwermo kärade till Lars Swänson i Miäla och Carll Winter i Byom för ett älgzdiur dee 
funnit i siön åtta dagar för sidstleden pingestdagh, och deth till deras landh fördt och opgiordt: 
förmenandes deth wara funnit och tagit in för deras landh, eftersom wind warit ifrån deras 
landh, och om dee deth blifwit warse på sitt watn, där medwäder war, hade dee diuret bracht 
till sitt landh: williandes derföre wara deruthinnan dehlachtige. Resp. at Carll legde Larss at 
föra sin mahlningh öfwer siön till qwarn, och kommande uth på siön sedt ett wrak, dijth åth 
dee rodt, och funnit det wara ett dödt älgzdiur, som dee tagit till landz med sigh på Hofwer-
molandet, emedan som Carll uti Hofwermoåhn sitt qwarnställe hafwer: achtandes intet om 
deth lågh mitt på siön eller huilketdera landet närmare, men som wädret war på sijdan, hade 
det intet fluttit till Hofwermolandet, utan till Kiöfra eller wästanföre. Peder Anderson i Matt-
näs berättar sigh samma dagh och tijma ro ifrån qwarnan enär Carll kom, och at windh war 
östan och mitt uth för siön. Jöran i Kiöfra berättar capiten Carl Rutencrans sagt sig besedt 
diuret och funnit wara rifwit, och nogh bittit i deth ena låret, och i deth andra mindre, hwaraf 
slutes att wargar dhet iagat uth på ijsen, som swagh warit, och så kommit neder och stört, dhet 
dragoun Oluff Anderson Enroth och betygadt sigh sedt hafwa, och synes på hudan af wänstre 
sijdan på låret att odiur rijfwit och bittit håhl derpå, och på högra låret sargadt, och kiöttet 
merndels odugligit och hudan af fast ringa wärde. 
 Nämdens votum. 
 Aldenstundh fundne älgzdiur pröfwes wara af odiur och wargar bittit och rifwit och 
iagadt på swagh ijss, där deth nederfallit och stört; altså finner rätten Larss Swänson och Carll 
Winther, som dhet funnit, efter 23 cap. Byggningzb. L.L. wara ägare därtill och intet Hofwer-
mo, helst emädan som findet icke kan bewijsas wara å deras grundh och landh tagit, utan af 
annat tillfälle medelst Carlls ärende till sin qwarn i Hofwermo älff dijt bracht. [fol. 119r]  
 
13. Länsman Swän Herkullsson fodrade af Carl Winter i Byom 1691 åhrs sochnskrifware-
löön 8 öre s.m:t. Resp. att han dem af Erich Anderson i Miähla dels länt, och i hans gård uti 
hans närwaru clarerat, som Erich Anderson weth bewittna, och kunde, om han wore hemma 



 86  

 

stadder. Actor, at han kan den gången fått penningar på andra upbördher, och där han wettat 
af den inwändningen, kunnat däreffter see. Sedan förlijktes dee, at Carll låfwadhe gifwa läns-
man ett för allt i anseende till stembningzpenningarna 12 öre s.m:t, hwarmed han läth sig 
nöija, och därpå handsloges. 
 
14. Erich Olufson i Salom upwijste een skrifft, underskrifwen d. 4 october a:o 1682 af då 
warande befallningzman Jonas Flodin och af ingendera parthen: lydandes at han eodem dato 
warit på ett sam emellan Erich Olufson i Sahlom, Erich, Måns och Jöran i Fäste å den ena 
sijdan, och Anders, Oluff och Jöran i Giärde å dhen andra, och kommit öfwereens om gamla 
råmerkien som nampngifne äro, hwartill Giälesman bejakadt, och i sluthet förmähles at 
parterne om giärdzlegårdarne äre så förlijkte at klaganderne skulle hålla 4/7 och swaranderne 
3/7: kommandes 1/7 på hwart hemman, som dee och in alles äre 7 bönder: föregifwandes 
Erich Olufson dem intet hafwa tillfyllest hagat, och begierer att dee må obligeras at fullgiöra 
sin skyldigheet? Responsio, att dee intet warit tilstädes enär samma skrifft giordes, och dhet 
som utlåfwades strax giordt, men intet kunna antaga deth som begäres, och aldrig förr warit 
och är ofwanför hans ängiar, icke eller af ållder hafft dhen bewilliade hagan, och at Erich 
Olufson i Salom intet är nemdt i gamla probsbrefwet, utan Fäste och Gierde, hwartill Erich 
bejakar, och föregifwer sina förfäder giordt byte med Fästeman, därtill Chrestopher i Fäste 
samtycker, och säger sant wara. Sedan frågades om Fästeman efter ofwannemde sam opsatt 
sina 3/7 delar? Och Salom 1/7? Resp. att Erich Olson och Måns Person intet därtill giordt, 
eftersom dee inga ohägnade ängiar där hafwa, och kunde intet gagn hafwa af nu begiärte 
skiffteshaga, och Erich i Salom säger sig willia deras giöra, enär Giähle giöra sitt: [fol. 119v] 
påståendes Giählesman sigh intet kunna samtyckia eller samtyckt till någon skiffteshaga, utan 
den må hållan som förr hållit, och at dhen dee antagit efter Flodins öfwertallande hade Fäste 
och Salom tillförenne, och lijkawell will han dem mera påbörda, som aldrig warit, och för-
model. aldrig blifwer, och där dee emoth förmodhan skulle påbördas hålla skiffteshagan, will 
dee uphäfwa sin låfwan och antagne haga. 
 Samptel. votum. 
 Såsom Giälesman föregifwer och påstår sig aldrigh till någon skiffteshaga ofwanför Erich 
Olufsons i Sahlom ängiar samtycht, utan det dee låfwadt, strax giordt, ändåch Fäste och 
Salom samma stycken tillförenne af ållder hördt, och upwijste sam af d. 4 october 1682 aldrig 
förr hördt eller sedt, och derföre är deth och intet af dem wederkändt med nampn och bomer-
ken, och altså hålla sig aldeles därifrån, och om dee otilltalte därom blifwa, uphäfwa dee sin 
giorde låfwen med opsatte gärdzlegårdar på beggie sijdor om allmänwägen; hwarföre kan 
rätten intet påläggia dhem hålla för andras ägor och sloar någon skiffteshaga, utan måtte för-
blifwa med deth som af ålder warit. 
 
15. Erich Olufson i Salom tiltalte Guffast Gufastson för 3 åhrs häfd och byggnad på crone-
hemmannet i Kårgiärd, som han caverat och häftar före? Resp. genom sin hustru Gertrud 
Jonsdåtter, att han där suttit i tree åhr, och opbygdt ett stall och huggit och mäst heemfördt ett 
stufwutimber, och uphagat 200 fambnar med granbandh och 20 famnar med widebandh, och 
meera hafwer han intet hunnit och förmådt, eftersom Erich Olufson låfwade honom bijståndh 
med frökorn och annat, och intet hållit. Men Erich föregifwer sig honom inga wilkor i så 
måtto låfwadt, utan lembnadt 10 skylar korn och en koo, som han igenfått: begärandes at han 
måtte tilhållas fulgöra sina åhrsbyggningar med penningar, eftersom han aldrigh kommer at 
byggia, som han offta låfwadt och intet hållit, och allenast några timberståckar heemfördt. 
Hustru Gertrud, att dhet är wist 3 ½ tålffter, hwaraf nu warande landbonde en stufwa opsatt, 
och dess timber kan wähl igenkännas. Hwarefter undersöktes, och befans warit 2 ½ tålfft 
[fol. 120r] furutimber och 10 st. stoora grahnlöper, dugl. till timber. 200 famnar granbandz- och 
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20 famnar widebandzhaghar hafwer Guffast opsatt. Sedan öfwerlades och beslötz at Guffast 
bör swara till tree åhrs byggnad à 6 ⅔ dahl. s.m:t. 
 
 Liquidationsräkningh 
Debet  Credit 
Tree åhrs byggnadt  Upsatt en stall af furulöfter med odugl. 
à 6 ⅔ d:r s.m:t 20:  – : – taak och utan döriern, skattas för       5:  – : – 
   2 ½ tålfft furutimber huggit 
   och heemfördt à 2 öre       1: 28: – 
   ⅚ dito à 2 öre      – : 20: – 
   200 famnar haga opsatt och 30 fam:r 
   för hwardera åhret efter 9 § afdrages 
   och 110 beräknas à 1 öre       3: 14: – 
   20 fam. med widebandh à ½ öre      – : 10: – 
   [Summa]     11:   8: – 
   Rester altså som Guffast Sticken 
  ________ dömmes ersättia och fullgiöra       8: 24: –  
  20:  – : –      20:  – : – 
 
16. Guffast färieman fodrade aff Päder Nillson i Dille tree åhrs feriemanns tull? Resp. att han 
bör dem hafwa, men förmenar at icke meera därtill skylldig än Sijdeboena wara, efftersom 
färiestufwan och dess platz står såwäll på hans som å dheras grundh, och dee slippa gifwa 
honom tullen. Hwareffter frågades, och befanns att Sijdebona warit altijdh frij, men Dille altid 
gifwit; altså fins skälligt at Peder Nillson skall betalla till Gufast Sticken tree åhrs ferjemans 
löön, och där han kan bewijsa Sijdebona accorderat bårt hans rätt i tomptan och förra platz-
sen, hafwa på dem regress för sina åhr. 
 
[Följande paragrafer innehåller husesyner.] 
 
17. Dragonehemman under h. capiten Plantingz compagnie. 
 Hackås sochn. Wåhle, Päär Jonson, 1 ½ tunland skatte, beboos af Jonas Muhr. 
 Södre stufwan 11 ¼ ahl. långh 12 ahl. bredh innom knutar. Innanrede alt färdigt, syllorne 
ruttna och oduglige, sampt [fol. 120v] 4 ståckar i långwäggen och twenne wäggbandståckar 
dito, kan eij giöras dugligh och laghgill med mindre dhen nederrifwes, och pröfwes kunna in 
alles kåsta     9:  – : – 
 Förstufwan med afbalkade cammaren, dugl. wäggiar och taak, låset på cammardören 
odugligh, som giöres ferdigt medh   – :   6: – 
 Ny stufwa à 8 ¾ ahl. långh 11 ¾ ahl. bredh innom knuthar, ferdig in alles, med fram-
cammaren i samma knytningh, dåch utan innanrede och gålff, och odugel. taak på ena sijdhan. 
Och eftersom han desutan en stufwa och en cammar hafwer, kan han intet påläggias dhenne 
förferdiga till någon wiss tijdh och dagh. 
 En stufwa öfwer hwalfde källaren 8 ¼ ahl. långh 8 ahl. bredh, är med odugelig spisell och 
behåldne wäggiar och taak. Nårra långsyllan ruttin, huarmed han för hemmannetz ringheet 
skull intet kan graveras at reparera, som dåch efter handan förmodas skiee. 
 Till wisterhuus brukas bodan på gården 6 ahl. långh 4 ¾ al. bredh, med behållne wäggiar 
och öfwerbåtn, men takweden på nårra sijdan odugel. som kan göras färdig medh  – : 24: – 
 Sädes- och miöhlbodh 7 ½ aln långh 6 ¾ ahl. bredh söder i gården, med jell öfwer 
porthen och båtn öfwer bodan, duglig till wäggiar och taak. 
 Till redskapshuus brukas wedlidret, som därtill nogh stoort är, med brukelige wäggiar. 
 Hembligit huus opsättes medh och för    1:  – : – 



 88  

 

 Badstufwan 6 ¼ ahl. i quadrat, med behålldne wäggiar, och taket odugel. som repareras 
och förbettras för     1: 16: – 
 Stallen 7 ¾ ahl. långh 5 ¼ aln bredh 7 hwarf högh, ferdigt innanrede, östre knuten på 
nårre syllan odugelig, som är kullhafd och förbettradt till laghgill. 
 Fähuset 12 ½ aln långt 13 ahl. bredt à 12 båsrum in alles, är med behåldne wäggiar 
föruthan een knuth ruttin, som kan brädslåes för  – :   4: – 
 Dugligit swijnhuus. 
 Kornladan 13 ¼ ahl. långh 11 ¼ ahl. bredh med uthskått öfwer porten till fähuset à 3 
allnar, till wäggiar och tak behållen. 
 Åkeren består af 19 mäl. i säde och träde, wäl brukadt. 
 Humblegården af 400 stänger dugligh. [fol. 121r]  
 500 famnar dugelig gärdzlegård och 405 f:r odugl. à 1 öre 12: 21: – 
 En gamall foderbodh utom gården, som är reparerat. 
 7 höladur i heem- och skogzslåtten, däraf twenne duglige och 5 dito odugelige, och een 
ny denne wåhr upsatt, och felar altså 4 st. som berächnas à 1 d:r s.m:t   4:  – : –  
    29:   7: – 
 Dömmes utan drögzmåhl ersättiadt. 
 
18. Rogsta, Halfwar Peersons hemman, 3 ⅓ tunl. skatte, brukas af änkian h. Barbru Ersdåtter. 
 Wästre stufwan 11 ¾ ahl. långh 12 ahl. bredh, är med duglig spisell och dess tilbehör, 
men odugelig bakugn. 2 långsyllor och een wäggbandståck odugelige och 1/3 af taakweden 
dito. Och såsom twenne stufwor och een cammar med spijsell uthi här förutan äre, gåes denne 
förbij. 
 Östra stufwan af lijka längd och bredd med den wästra, är tillijka med förstufwan all du-
geligh, så till wäggiar, spisell och bakugn och annat tilbehör. 
 Stufwan öster på gården öfwer källaren 10 ahl. lång 9 ahl. bredh, med innanrede alt fer-
digt, wäggiar och taak dito. 
 Stålpherberget gamallt 5 ahl. i quadrat, allt färdigt. 
 Ett låfft söder på gården 17 ¼ ahl. långt 5 ½ aln bredt, med tree rum ofwanpå och 2:e 
under och portlijder med port emellan. 2:ne bodar huardera à 5 ½ aln i quadrat kunna brukas 
till sädes- och miöhlbodar, taket gamallt och kan förbättras med ny näfwer sampt taakwedh, 
som pröfwes kunna skee för      3:  – : – 
 Badstufwan är ny à 7 ahl. i quadrat med ferdigt tilbehör. 
 Till redskapshuus warit brukadt wedlidret, som är gamallt och odugl. och ett nytt opsättes 
för      3:  – : – 
 Hembl. huus opsättes å nyo     1:  – : – 
 Stallen 8 ½ aln lång 6 ½ aln bredh är duglig enär ny taakwedh till 1/3 dijthlägges för 
     – :   8: – 
 Fähuset 16 ahl. långt 17 ahl. bredt à 17 båsrum in alles, behåldne wäggiar och 1/3 af täll-
ningztaket odugelligit, som kan kåsta    1: 16: – 
 Dugligit swijnhuus. 
 Kornladan 14 ¼ ahl. långh 12 ahl. bredh med utskått à 3 ahl. öfwer porten. 2:ne gålff och 
en loa, behåldne wäggiar och taak och takweden 1/4 dugel. [fol. 121v] Deth öfrige odugelligit, 
som sedan synen höltz är färdig giordt. 
 Foderbodan wäster i gården behålldne wäggiar och taak. 
 Åkeren befinnes af 34 mäl:r i säde och trädhe, wäl brukadt. 
 500 famnar dugellig gärdzlegård.  
 720 dito odugellig à 1 öre   22: 16: – 
 450 stänger humblegård i godt bruuk. 
 4 st. odugel. höladur, upbygges à 24 öre    3:  – : – 
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 Ängiarne mästedeles skogwuxne och måste oprödias, som pröfwes kunna skee medh 
      6:  – : –  
    40:   8: – 
 Dömmes uthan drögzmåhl hwad som återstår fullgiöra med byggnadh eller penningar. 
 
19. Jöran Jonson i Swedie tilltalltes för een kopparkiettil som Jönss Nillson i Swedie för tree 
åhr sedan mistadt, och han förledne winter den bårtsåldt i Nårie? Resp. at hans hustru Anna 
Jonsdåtter förledne höst widh een gärdzlegård icke långt ifrå åkerhagan den samma funnit 
stående wid een fästijgh, medh litet grahnrijs öfwer, där han icke längie stådt, och måtte wara 
dijthburen at blij uppenbar, den hon heembar, och Jöran säger sig känna igen kittelen ifrå deth 
han hoos sahl. Hanss Nillson tiente, men war så tokut, at han den förtijgde och icke läth 
ägaren den igenfå, utan i wintras fördt till Nårie och såldt för 3 r.d:rs wärde. Actor föregifwer 
Jöran bekändt för sig, deth Peder Olson Tårp kiettellen till Nårie fördt, deth han tilstår sig i 
hastigheet sagdt, och af intet wärde är. Hwartill Peder Olson nekar, och dragon Erich Årre, 
som i sällskapet war, wetta deth betyga för Anders Påhlson och Peder Båda, deth dee tilstå att 
han sagt sig offta taga höö af hans slädha at gifwa hans häst, men intet blifwit warse någon 
kiettell. Dhen tijden kittellen mistades bodde Jöran i Låckåsen, 1/4 mijhl ifrå Swedie. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Jöran Jonson bekänner sig wettat kopparkettellen som hans hustru skall funnit 
höra Jöns Nillson till, och deth icke uppenbaradt, utan förledne winter den samma försåldt i 
Nårie för 4 d:r 16 öre s.m:t, och emedhan som han bordt efter lagh 32 cap. Tyfm.b. L.L. sitt 
[fol. 122r] findh aflysa, om han intet wettat hwem den mistadt, och intetdera är skiedt; altså 
finner rätten skähligt at Jöran Jonson bör efter Kongl. Maij:ts straffordning böta såsom för 
annat tyfnadt tree gånger så mycket som kittellen är såld före, och dertill med kiettelens wär-
de, som giör tillsammanns 18 dahl. s.m:t, förståendhes at ägaren Jöns Nillson tillkommer 4 
dahl. 16 öre för kittellen, och sedan gånge till treskiptes. 
 
20. Hanss Brehmer, på sin hustrus Brita Jonsdåtters wegnar, gaf wid handen hurusom hennes 
faderbroder Jöns Nillson i Swedie hafwer Swediehemmannet af 1 ¾ tunlandh updragit sin 
styffson Chrestier Jonson, näste arfwingar owitterligen, tillijka medh all annan sin ägendom 
testamentzwijs för sythningh: begärandes som een närmast arfwinge, tillijka medh broderen 
Nills Jonsson och systran Gertrud, at besittia hemmannet, och at Chrestiern icke må därpå få 
fastabreeff, som på 1693 åhrs hösteting och begiertes och klandrades? Resp. Jon Nillson, at 
han hemannet lagligen till sitt odall fått, som dombrefwet af den 3 novemb. 1679 utwijsar, 
och det sielf häfdat till 1689 inclusive, och medelst ålderdom måst deth lembna till sin styfson 
Chrestiern, som hade icke allenast för sin långlige tienst att fodra 30 r.d:r eller 45 d:r s.m:t och 
hans broder Jöran äfwenså 30 r.d:r [eller] 45 dahl. s.m:t, och 10 r.d:r länt och försträcht enär 
han löste hemmannet till bördh, och till sin brodher Jöran hans fodran af 45 dahl. s.m:t betallt, 
och fått altså efter giord räkning den 20 martij 1693 uti tålfmännens Jöran Pedersons i Kiöfra 
och Erich Andersons i Swänsåsens iempte Siuhl Peersons i Hällne och Oluff Olufsons i 
Swedie närwaru fått kiöpebreef på hemmannet och all deras lösa ägendom efter deras dagar 
till sytningzlöön behålla, som berörde tålfmän betyga sant wara, och så räknadt och för-
afskedat. Jöns Nillson warit gifft med sin senare hustru Brita Uhnesdåtter 31 åhr, och effter ett 
memoriale fått med henne i penningar och pertzedlar 80 r.d:r, som han säger blij utgifne dels 
till gäldens betallningh, som förr war giordh, och dels sedermera. Chrestiern och Jöran 
[fol. 122v] wore fulla arbetzkarlar enär modren blef gifft medh Jöns. A:o 1682 hafwer Jöns 
Nillson efter förlijkning medh Päder Olson, båda på sina bröders och modersystrars wegnar, 
för bördzrättens afträde 25 r.d:r à 6 m:k s.m:t betallt, och tillförenne för åboet och giord 
kåstnadh war utlåfwadt 40 r.d:r, så at hemmannet kåstar 65 r.d:r à 6 m:k s.m:t. Altså äre dee 
25 r.d:r under ächtenskapet betallte, och dee 40 r.d:r äre förtienthe och betallte mädan förra 
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hustrun läfde. Bremer efterlåter Chrestiern Jöns Nillsons löösören till sytning, emedan som 
han intet will gifwa sigh under honom, och will allenast inbörda sin hustrus jordh. Och Britas 
broder Nills Jonson berättar sig giordt sin swåger Brehmer därom fulmechtig. A:o 1651 d. 31 
maj hafwer Jöns ärfdt i sin faders hemman Tossåsen, och det dato såldt till broderen Anders 
för 22 r.d:r, och effter broderen Anders Nillson för löst och fast 52: 16: – s.m:t etz. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som Jöns Nillsson hafwer wunnit hemmannet i Swedie af 1 ¾ tunlandh till odall, 
genom giord lössn och sytning till bördemännen för 40 r.d:r à 6 m:k s.m:t och för 25 r.d:r à 6 
m:k s.m:t contant, som doombrefwet af d. 3 novemb. a:o 1679 utwijser, och besagde 25 r.d:rs 
lössn är skiedt undher ächtenskapet medh senare hustrun Brita Uhnesdåtter, som till 80 r.d:rs 
wärde i penningar och pertzedlar fördt medh sig i boet, hwaraf föllier, efter 29 cap. Jorda-
balken L.L., at hustrun tillkommer däraf 1/3, och Jöns Nillson warit skylldigh, efter gode 
mäns liquidation den 20 martij 1693, för förtient dränglöön 30 r.d:r eller 45 d:r s.m:t till 
Chrestiern Jonson, och så mycket dito till Jöran Jonson, huilka Chrestiern till honom hafwer 
betallt, och till ofwansagde 25 r.d:rs lösn försträcht 10 r.d:r à 6 m:k s.m:t: warandes altså hans 
fodhran in alles 105 dahl. s.m:t, efter köpebrefwetz lydelse den 20 martij a:o 1693. Och såsom 
Jöns Nillson fast ringa medell till dess betallning hafft, hafwer han blifwit föranlåthen uti sin 
ålderdom updraga honom hemmannet i betahlning för bem:te 105 d:r s.m:t, och därtill medh 
lämbna sigh och sin gamla hustru till sythning hoos offtbem:te Chrestiern, som är hans styf-
son, [fol. 123r] och efter deras dödedagar deras ringa löösören att niutha, å hwilket alt sochn-
skrifwaren Hans Bremer på sin hustrus wegnar, som är Jöns Nillsons brodersdåtter, på höste-
tinget den 23 septembris 1693 klandradt, eftersom han barnlöös är, och ingen närmare slächt 
hafwer. Och såsom Brehmers hustru Britha Jonsdåtter med sina syskon är bördig till ⅞ af 
samma hemman, och Christiern medh sina syskon till ⅛, så kan henne sin bördh därutinnan, 
som större rätt hafwer, intet betagas, utan i krafft af Kongl. Maij:ts resolution öfwer samptliga 
allmogens beswähr på rijksdagen 1686 och dess 30 §, iemwähl och effter Kongl. Maij:ts 
placat af den 10 juni 1684 huru skattehemmanen skole beboos och inbördas, tillåtes hustru 
Britha Jonsdåtter med sina syskon inbörda faderbroderens Jöns Nillsons försållde hemman i 
Swedie till Chrestiern Jonson, som med sina syskon allenast till ⅛, som sagt är, på modrens 
wegnar är bördig till, medh 105 dahl. s.m:t, som deth utsatt och såldt är före, och Hans 
Bremer tilbiuder: tillåtandes Chrestiern behålla Jöns Nillsons och hans hustrus lösa ägendom 
till sytningzlöön, emedan som han intet will gifwa sigh under honom på samma wilkor. 
 
21. Erich Roaldson lagstämdt af Erich Nillson och hustru Brita i Sanne för deth han skall 
stakat uth swäntienaretårpstället långt inpå deras ägor och förlandh, hwarpå Erich Nillson nu 
yrkiar, och Roaldsson är icke tilstädes, utan till fäbodarne i fiället, och skall sagdt, sin fader 
äga hemmannet och giordt dhet som klandras, och bör därföre swara, hwartill Erich Nillson 
icke kunde neka. 
 Resol. Såsom Raal Rahse äger hemmannet, och inhägnadt dhet som klagas öfwer, så bör 
han lagligen därom sökias, och Erich Roaldson, som lagligen är stämd och hwarken giordt sin 
ursächtan eller comparerat, böther efter 33 cap. Tingmålabalken sina tree mark. 
 
22. Essbiörn Olufson i Hofwermo kärade till Lars Swenson i Miäla om ett fäboställe, Hög-
bodarne ben:d, som hans förman Oluff Mattzson för 50 [30?] åhr sedan förpantadt [fol. 123v] 
till Jöns Jönson i Miäla för 3 ½ r.d:r à 6 mark, deth Lars Jönson i Joxåsen attesterat den 10 
juni 1694, och nu munteligen deth tilstår? Resp. att Oluff Mattzson deth såldt för 3 ½ r.d:r och 
at Essbiörn därpå klagat för 9 åhr sedan och skall fått afslagh, och ingen dom uthfodrat. 
Essbiörn föregifwer sigh warit medh Jöns Jonson därom till tingz en gång, och intet hafft 
bewijs at Höghbodarne hördt till sitt hemman, och därföre blef ingen doom. 
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 Resol. Såsom saken skall warit för 9 åhr sedan agerat, och ingentera hafwer extract där 
öfwer, och ingallunda kunna så många åhrs protocoller medföras; altså måste saken beroo till 
nästa laga ting, då Larss Swenson böhr upwijsa påberopade doom, hwar å utslagh skall föllia. 
 
23. Larss Swänsson i Miähla hafwer stämdt Erich Groth i Byom om ett stodh som han kiördt 
till dödz, och han bekänner sig af honom fått i förlijkning 4 dal. k.m:t sig till nöije. 
 
24. Päder Essbiörsson i Sijde och Owijken sochn, in emoth sina 90 åhr gammal, hafwer för 
länsman Swen Herkullson berättat, sin dåtter hustru Karin Pedersdåtter förledhne winter sig 
slagit blå, och derföre dem nu till tinget kalla låtit, som nu tilstår sina ordh, och berättar så till 
gångit wara, at hans mågz moder bedit honom gå till bordz och supa wattnwälling, och fått till 
swaar at han kan snarare få dhen än något annat godt, och begifwit sig till bordet, då dåttren 
sade, will du intet supa sådant som wij hafwa, så drag till helfwetit, och dermed tagit honom i 
både armarne och flögdt baklängdes på benken, där han blef liggiande, och hon ofwanpå med 
sina fötter och knä och hållit öfwer hans bäggie händer, och när han rördt sina händer at kom-
ma upp, bögde hon dem upp moth hans ansichte, och stött så at på wänstra sijdhan blef blått, 
men tillförenne intet slagit, utan offta medh elack mund bemött: bediandes och intercederan-
des för henne att dess brått kunde denne gången förlåtas. [fol. 124r] Hwartill hustru Karin swa-
radhe och sade sigh intet wijsa sin fader till helfwetit, uthan at hon intet bättre math hade 
honom at gifwa, och därföre fått en öhrfijhl, och dermed tagit i ena hans arm, på deth hon icke 
skulle få meera hugg, och af deth han hållit henne i håret, blifwit liggiande på rygg å bänken, 
och hon intet meera giordt, än hållit kring om hans händer, och han stött sitt ansichte moth 
bordzhörnet. Men fadren påstår sin giorde berättelse och önskar at fingren wore af sigh, om 
han henne rörde för än han kom upp ifrån bänken, och då tagit efter hennes håår, och allenast 
träffadt några: säijandes sig skulle wara een bans menniskia om han någon osanningh skulle 
sin dåtter påföra, och aldrig wara wärdig blifwa sahligh, iemwäll och at han war blå på wänst-
ra sijdan af ansichtet, och intet kunde som hon berättar stötha sig å dhen sijdan emoth bordet, 
om så skulle warit, utan å dhen högra, som oskadd war. Dess näste grannar betyga bordet intet 
stå så till at han å högsätzändan, därest dee wore, efter bäggies beiakan, kunnat liggiandhe å 
bänken stöta sigh på wänstra sijdan: warandes hustru Karin mans moder hustro Märet Pärs-
dåtter, en gammal qwinna inne, och hustru Karins systerson Päder Jönson, om sina 14 åhr. 
 Hustru Märit är förrest till fäboderne under fiällen. Päder Jönson ifrå Hahra, på sitt 15:de 
åhr, berättar sigh wara i Sijde dhen gången i wintras emellan Kindersmäss och Gregori mark-
nader som omtallas, och hörde Päder Esbiörson begära af dåttran Karin math, och hon sagt 
honom få töfwa så längie den blijr tilredz och andra skohla äta, och at hon skulle gå först i 
fähuset, och han sade sig intet willia töfwa därefter, och därmedh fått henne i håret och gifwit 
en öhrfijhl, och skulle taga efter een kafle som under bordet låg, at slå henne medh, och då 
stötte han sig med bordzhörnet, och hon altså wellat låssa hans hand uthur sitt [fol. 124v] håår 
medh ena sin handh, och medh den andra hållit i hans handh, och han intet räkt at uptaga 
kaflen, och enär hustru Karin fick hans handh utur sitt håår, gått ifrån honom, och han gått 
därifrån till sin stufwa, och een stundh allenast warit bårta, och sedhan kommit och ätit och 
åter strax bårt gått. Päder Esbiörson föregifwer gåssen dhen gången där intet wara, utan Karin 
i gåhr hafft honom till sigh och intallt at liuga, och will aldrig blij sahlig om han icke sagt 
sant, och gåssen är låckadt och tubbat at säija osant. 
 Gåssen Hans Erson, på sitt 15:de åhr, ifrå Sijde, berättar Peder Jönson wara hoos sin mo-
dersyster hustru Karin Pärsdotter i Sijde om en söndagh, medan folket wore till Nårie emellan 
Kindersmess och Gregori marknadt, och den dagen warit till kyrkian och sedan folgdz till 
Dille, och Peder gått till sin moster om affton, och där öfwer natten blifwit, och som han 
hörde blefwo fadren och dåttren dagen efter, som war om måndagen, oenige, då han sagt een 
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gåsse där wara, och måtte warit Peder ifrån Hara, och samma gång wijst sig wara blå i 
ansichtet och sagt att dåttren Karin hade sig slagit. 
 Hustru Gölu Tårrfinsdåtter, dragon Lars Nillsons i Sijde, berättar, gåssen Peder Jönson 
ifrå Hara förledne winter mellan bäggie marcknadhen, den söndagen fiällmännen wore i 
Nårie, war i Sijde och i Owijks kyrkia, och seent om affton hoos hustru Gölu warit, och sedan 
gått till sin moster hustru Karin, där han war till måndagzmårgonen. Samma morgon kom 
gubben Peder Essbiörson till hennes mans qwarteer, då hon såg honom wara litet blå i ansich-
tet, och intet frågadt därefter, och han icke heller därom tallt, och hon intet wiste af något förr 
än gubben efter middagen åter dijth kommit och frågadt om hon sågh honom wara blå, därtill 
hon icke kunde neka, och han sade sigh det fått af sin dåtter Karin, och hon säger sig intet 
fråga därefter, utan gått uth ifrå honom, föregifwandes sigh [fol. 125r] intet hördt dem warit 
oensse uti dee 9 åhr hon där i byhn wistadtz, förutan dee kunnat ordkastadtz någon gångh. 
Hwilket förehöltz Peder Essbiörson, och han sade sig eij wäl see och hafwa fehl på sin syhn, 
och intet den gången blij Peder ifrå Hara warse. 
 Nämbden berättade, Peder Esbiörson altidh warit orolig, och offta hördtz hafft munbruk 
med sin dåtter, och hon kan honom och med afwugt swar offta bemött, men aldrig hördt något 
slagzmåhl dem emillan warit. 
 Nämbden påminte sig sakens sammanhangh, och eftersom fadren intet kan bewijsa dått-
ren hafwa honom bannadt och slagit, hålla dee henne frij såsom för annan obewijslig beskyll-
ningh. 
 Ehuruwäll Peder Essbiörson i Sijde hafwer angifwit sin dåtter hustru Karin Pedersdåtter 
honom hafwa bannadt och slagit, och sökt deth bewijsa och henne öfwertyga, som han eij 
kunnat, och han till 90 åhr gammall är, och stoort fehl på hördzlan och synen och elliest haf-
wer; hwarföre kan rätten intet finna hustru Karin i deth målet wara saker, och därföre dömmer 
henne frij, dåch under höglofl. Kongl. Swea hofrättz nådhe och ändtellige resolution öd-
miukeligen heemställt. 
 
25. Päder Anderson i Mattnäs kärade till Jon Anderson om fäbostället Ahlåsen som hörer till 
hans gårdh i Mattnäset, och där ifrå pantsatt för 10 r.d:r, hwilka Oluff Hanson, som sitt hem-
man i Mattnäs till Jon Anderson försåldt för 50 r.d:r, och eij meera opburit än 40 r.d:r, och 
lembnadt 10 r.d:r till Ahlåsens inlösn, och till dess dee skulle blifwa betallte, förtrodt honom 
gårdzbrefwet, som han hafwer, och bemellte 10 r.d:r icke kan blij mechtigh, och Jon Ander-
son samma hemman till Jöran Esbiörson försåldt, och därtill medh ett stycke slått som kom-
mer hans gårdh till, och där ifrån till Jon Andersons eller Jöran Esbiörnsons lagdt är, som 
begäres till förra och rätta bohlstad igen? Resp. att han hafwer kiöpt hemmannet af Oluff 
Hanson för 42 r.d:r och [fol. 125v] dem betallt efter köpebrefwetz lydellse, daterat i Nårie på 
Löfångers marcknadt den 2 martij a:o 1692 med win och wittnen, hwar iblandh actor Peder 
Anderson ett är, och hade han hafft någon prætension, som nu föregifwes, hoos Oluf Hanson 
om Ahlåsens inlösn, skulle han sökt förbudh på så många penningar, och warit honom lijka 
mycket, till hwem han penningarne lefwereradt, och åthminstonne yrkiat därpå när kiöpe-
brefwet utgafs, och han hörde uthfästadhe summa wara betallt. Actor kunde icke neka sig då 
wara tilstädes och gifwit sitt bomerkie till verification, och förmente lijkawähl få sin betall-
ning medelst hafde gårdzbreeff. Till ängies- eller slåttstycket som prætenderes swarar Jon 
Anderson sig intet wetta af, utan såldt hemmannet som han det kiöpt, och må han sökia Jöran 
Esbiörson därom som han bäst kan. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Jon Anderson bewijsar sig hafwa kiöpt Mattnäs hemmannet aff Oluff Hansson för 
42 r.d:r, och om Ahlås fäbodars lösn desutan och a part icke nämdt är uti köpebrefwet, som 
bewilliades på Löfångers marknadt uti Nårie den 2 martij a:o 1692, hwartill actor Peder 
Anderson ett wittne warit, och utfästade summa af 42 r.d:r då blifwit clarerat; altså kan rätten 
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intet påbyrda Jon Anderson at inlösa Ahlåsboderne, som Oluff Hanson bordt giöra, utan 
bijbehåller honom wid sitt laglige giorde och verificerade kiöp, och Peder Anderson söker 
Oluff Hanson därom som han bäst kan och gitter, men gårdzbrefwet böhr lefwereras till Jöran 
Esbiörson, som hemmannet sedan hafwer kiöpt och besitter. Beträffande ängiesstycket som 
prætenderes, kan icke heller Jon Anderson graveras medh, eftersom han hemmannet försåldt 
som han deth kiöpt hafwer,och intet weth däraff, och kan Pär Anderson sin prætension därom 
utföra med Jöran Essbiörson, deth bästa han gitter. 
 
26. Jon Larsson i Sallsåhn tilltallte drängen Jöns Pederson ifrå Döderö för deth han fierde 
dagh pingest om affton [fol. 126r] kommit till Erich Jöranson i Håff, där han war tillijka med 
swäntienaren Jon Enhorn, som skulle skrifwa ett quittens på några penningar, och då kom 
Jöns Pederson dijth in och hade 3 allnar slessing och en aln à 1 d:r s.m:t och tree stycken 
sölfwerskedar, frågandes först hwem deth ägde, och fått till swaar at han kände deth wäll igen 
och tårss deth wähl bekänna, eftersom han det wäl ifrån sig lefwereradt, då Jöns kastadt 
lärefftet och skiedarne mellan ögon på honom och bedit taga deth igen, deth han intet giorde, 
utan låtit liggiat på bänken, och eftersom han deth såsom till trolåfningzgåfwa gifwit pijgan 
Märit Andersdåtter, och hon med modrens willia och samtyckio deth emothtagit, och Jöns 
sålledes dhet tilbaka kastadt, misstencker han honom hafwa öfwertallt Märit at blij sin? Hwar-
till Jöns Peerson aldeles nekar och säger sig allenast efter hennes begiäran läggia fram deth 
hon honom fått på bordet för Jon Larson, och intet dem kastadt som han berättadt, och Märit 
intet sagdt een gångh huad deth war för slagh, och hon intet wiste Jon Larson gifwit henne till 
fästningzgåfwor, och säger sig intet till henne friadt. Actor, at Jon Erson deth sågh och sagt, 
som Chrestopher i Fäste berättar, sig aff Erich Nillson i Sanne efter hans ordh hördt. Men 
Jöns nekar som före och säger skräddaren ifrå Åhs legadt i sängen och kan wittna huad som 
passerade. Icke eller är Märet Andersdåtter tilstädes, utan emoth huusbondz willia fölgdt bo-
skapen till kiähls och boderne, och betyges henne wara lagligen citerat och tillsagder, och 
hwarken Swän Enhorn eller skräddaren Oluff tilstädes, så måtte saken beroo till nästa laga 
ting, då dee skole komma att wittna i saken, och Märit, som af tredsko sig absenterat, böter 
sina 3 marck till treskiptes. 
 
27. Sunwijs Mårtenson upbödh tredie gången fadershemmannet Kårgierd i Hackås sochn, 
som han inbördat af sina syskon medh 36 dahl. silf.m:t oklandradt. [fol. 126v]  
 
28. Jöran Äsbiörsson upbödh andre gången Jon Andersons hemman i Mattnäs af 2 tunl:d för 
63 d:r s.m:t, som utom börden såldt är, och förbehålles chronan till lösn. 
 
29. Jon Olufson ifrå Önstad upbödh förste gången Anders Jonsons i Hansgården lösa och 
fasta ägendom för sytningzlöön, som därtill obördig är, dåch utan klander. 
 
30. Päder Anderson insinuerade een lagbuden och lagståndhen sytningzskrifft af den 19 maj 
1688, gifwen af Jon Peerson på dess hemman i Grubben och Hackås sochn, at niuta och 
behålla till sytningzlöön efter des dödedagar. Och såwida tredie opbudet är skedt den 12 
martij 1689, bewilliades der å doom och fastebreeff, eftersom han därtill bördig är, och måste 
dy bewijsa hemmannet wara odall och icke chrone. 
 
31. Dato uplästes Päder Wällamson Biörkmans, Oluff Jonsons i Bothåsen, Peder Olufsons i 
Backe, Peder Nillsons i Österåsen, Swän Pedersons i Häggen och Jöns Swensons i Hällne 
gifne attest den 8 juni innewarande åhr 1694 att sahl. probsten h. Anders Elevi sidst förledne 
feijgde hafwer för Owijkens pastorat utgiordt een dragon widh nampn Anders Peerson 
Kiempe, hwilken wid fijendens infall med andra fleere blef fången till Nårie fördh, hwilken 
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föreskrefne personer tilstodo och betygade, tillijka med fleere närwarande så i sanningh wara, 
som togz ad notam och protocollerades. 
 
32. Nårrgården 6 ½ tunlandh i Owijken sochn, som är d. 2 decembris a:o 1693 efter förr 
hållen husesyhn dömdt wara feelachtigt, så till häfd som byggnadh 392 d:r 8 öre s.m:t, 
opbiudes dess skatträttigheet Kongl. Maij:tt och cronan till säkerheet första gången. 
 
 
 

Ting den 15–18 oktober 1694 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 256r–269r, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 329v–345v, RA. 
 
Anno 1694 d. 15, 16, 17 och 18 october höltz laga ting medh allmogen aff Owijkens tinglag, 
wederwarande befallningzman Lorens Bachman och nämden. 
 Jöns Henrichson i Hallom   Erich Anderson i Swänsåsen 
 Anders Påhlson i Joxåsen  Jon Pederson i Åsom 
 Sunwijs Mårtenson i Kåhlgierd Peer Olsson i Nächsta 
 Jöran Peerson i Kiöfra  Oluff Erson i Hwättiom 
 Gunmund Person i Häggen  Peer Peerson i Klåckarebacken 
 Jöns Pederson i Ångrohn  Chrestopher Erson i Fäste 
 
1. Dato aflade Jöns Peerson i Ångrohn sin nemdemans edh. 
 
2. Samma dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
 
3. Dragon Peder Wässlandh och Ingeborg Olufsdåtter, som aflat barn tilsammans, och hon 
på sidstledne wåhrting angaf honom tilsagdt sig ächtenskap, och han nekadt: warandes witt-
nen som där öfwer warit, då intet tillstädes, och derföre förhördes dee, nembl. Oluff Erson i 
Sölfbacken, som berättar sig tillijka med corporalen Måns Wirk komma gående till Erich Jon-
son i Ältnäset, där Ingeborg tiente, och hörde Peder Wässlandh låfwa Ingeborg ächtenskap, 
och såg honom slå henne i hand derpå, liggiande fuller i sängen, som skiedde effterst i juhl-
hälgen. 
 Corporalen Månss Olufson Wirk förmantes säija om angifne trolåfning, det han kan med 
edh bestå, som berättade sigh komma drucken till Ältnäs, och hörde wäll tallas om ächten-
skap, och sagt om deth kunde skee, wille han läna dem 1/2 tunna korn, men dåch icke på-
minna sigh något handslag skiedt, och på liquidationsmötet förledne wintter frågadt Wäss-
landh om han wille byggia ächtenskap med henne, och hon intet därtill swarat, [fol. 256v] och 
capiten Carl Rutenkrans och frågat honom därom, och sagt at om så wore, skulle han få lyss-
ningzzedell, och intet swaar fått. Ingeborgz dåwarande huusbonde Erich Jonson i Ältnäs be-
rättade henne säija skulle giffta sig med Wässlandh, och han honom många gånger frågadt der 
om, och han nekat, och lijkawäll hafft umgänge med henne: williandes han henne intet ächta. 
 Samptel. votum. 
 Såsom ingen laga trolåfning emellan dragon Peder Wässland och Ingeborgh Olufsdåtter 
är skiedd, och han henne tilförenne hafwer häfdat och intet ächta will; altså böter han effter 
3:de cap. Gifftmålabalken L.L. 40 m:k, och hon efter Kongl. Maij:ts resolution 1694 saker till 
sina 20 marck och kånan ingen deel af målsägande rätten niuta, utan efter lag delas. 
 
4. Illa häfdade hemman. 
 Owijk sochn. Hanabacken, Måns Adamson, skatte. 



 95  

 

 Kienderåsen, Kiehl Swenson. 
 Taskbacken, Peder Erson. 
 Myra, Peder Olufson. 
 Swänsåsen, Påhl Lång, anmantes tredie gången. 
 Myskie sochn. Låckåsen, Carll Olson. 
 Wästerälfwen, Oluff Siuhlson. 
 Österälfwen, Erich Jönson. 
 Hofwermo, Esbiörn Olufson. 
 Persåsen, Peder Johanson. 
 Mattnäs, Peder Gumundson. 
 Swedie, Oluf Olufson. 
 Lansom, Peder Pederson. 
 Funäs, Peder Mårtenson betyges wäll hafwa bebygdt, och han förmenar [sin] dragon 
Larss Nordelius deth angifwit. 
 Näset, Peder Anderson nyss opbygdt gård, och af dragon Elfwersund angifwit. 
 Ångrohn, Jon Anderson berättes och wara förswahrligen bygdt. 
 Låckåsen, Peder Halfwarson dito. 
 Hofwermo, Erich Olson i synnerheet om skogwuxne ängiar, som berättes några laduäng 
oprödiat, och ingen nytta med alt i sänder uprödia och bränna, om än skiönt han kunde deth 
hinna och förmå. 
 Lansom, Swän Erson och Mårten Olufson tilldömd branstod, som dee tillfyllest intet 
skolla niuttit. [fol. 257r]  
 Swensåsen, Erich Pederson, förrijdars boställe, berättes wara förswahrligen bygdt, och 
fleere huus äre \än/ som Kongl. husesynsordningen fodrar. 
 Nårrgårdens skatträttigheet, medelst des stoora feelachtigheet, upbiudes effter Hans 
Excell:ts h. generalleut:ns och gouverneurens h. Otto Vellingkz order d. 7 aprillis a:o 1694 
andre gången. 
 Wijken, Peder Jonson, berättes wara förswahrligen och meerndels bygdt. Myre Larss Er-
son, Sijde Erich Anderson, Sölfbacken Erich Michelson, Wästnår Anders Haraldson, Wijken 
Erich Nillson, Årrgården Nillss Hanson, Sijde Oluff Swenson, Giärde Erich Erson, Åbåsen 
Anders Jönson, alla anmantes förste gången. 
 Hackås sochn. Östnår Anders Jöranson, ib:m Anders Michelson, Skiede Hans Larson, 
ib:m Anders Pederson, Östnår Peder Olson, ib:m Jon Anderson, Sanne Jöns Olson, Kåhlgierd 
Anders Erson anmantes andre gången. 
 Salom Oluff Erson, Gierde [lucka] Jöranson, Leigden hustru Agnes, Billstad Nills Ander-
son, Rösta Peder Påhlson, Wåla Jacob Anderson, Fällingen Swän Olson. Kiälen brukas till 
fäbostelle under Nächstad och Peder Olufsons, som är opfördt för 1/4 och derföre skattar, och 
föregifwer sig ingen åker der kunna hafwa, eftersom inga ängiar därunder lagde äre. 
 Måns Adamson i Hanabacken, Oluff Siuhlson i Wästerälfwen, Erich Jönson i Öster-
älfwen, Peder Gumundson i Mattnäs betyges wara stemde och tillsagde sig infinna på tinget 
om deras hemmans feelachtigheet, och huarken then första eller andra dagen wid opropandet 
sig inställt; altså dömmes dee efter 33 cap. Tingmålabalken at bötha för olydno huar sina tree 
mark till treskiptes. 
 
5. Leutnanten Herman Tijdeman på sin och sina grannars wegnar i Månstad beswärade sig 
öfwer Månss Jönson och Peder Olufson i Nächstad för det dee låtit utbeta deras Kårwijks bo-
wallar i Gilleråhskiällen, därest dee [fol. 257v] pläga åhrligen få, nembl. leuttnanten 2 winter-
lass, Michel Olson 2 lass dito och Oluff Persons 2 lass, huilket är besedt af Peder Olufson i 
Östnår och Oluff Hanson i Lägden, och dertill med utom wallarne aldelles afbett. Peder Oluf-
son berättar leutn:ns bowall wara alldeles afbitten, och på dee andra kunde wara något behål-
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lit, men leutnanten sade intet meera wara behållit än några fetha fläckiar? Resp. Måns Jönson, 
at skada kan där wara giordh, eftersom ingen hängnad där skall wara: williandes lijkawäll 
intet neka till refundera deras tagne skada. Men Peder Olufson föregifwer sin boskap med sin 
willia dem ingen skada tillfogat, utan Billstad och fleera, som drijfwa sin boskap där förbij 
fram och tilbaka, kunna deth giordt, och omöijelligen kan någon achta boskapen där ifrå, med 
mindre den ledes, och icke en gång rijshaga är kring om deras wallar. Actor prætenderade sitt 
folks försummelse med dijtresan, som medelst owäder och storm intet kunde på åtta dagar 
komma heem? Resp. att Michell och Oluff hade sin boskap i Swarthöle, och den gången hafft 
heem sin boskap, och at leut:ns follk kunnat wäll där slå medan owädret påstodh, och sedan 
enär dee lågo där i fiskie, om dee welat. Peder Olufson, at dee wille intet där slå förr än huus-
bönderne skulle det få wetta. 
 Parterne förlijktes sålledes at Måns och Peder Olufson låfwadt gifwa leutnanten ett godt 
winterlass höö, och sielfwe förlijkas med Michell Olufson och Oluff Persons arfwingar, som 
frånwarande äre, och där dee icke skulle komma öfwereens, laglig[t] utslag sökia. 
 
6. Herr Anders Oldbergh beswärade sigh på jungfru Sara Hudwakiæ wegnar öfwer corpo-
ralens Carl Linns hustru Karin Matzdåtter Grahn för deth hon emothtagit af henne fijnt ull-
garn, at sticka däraf een yllenströija, och den icke allenast med grofwa stickor giordt, huaraf 
tröijan blifwit grest [gles], utan och gröfware garn, och annat till nedre delen [fol. 258r] hafft, 
och derföre skickadt tröijan tilbaka? Resp. at hans hustru är melancholisk och kan icke kom-
ma, dåch wänthes hon: föregifwandes i medler tijdh at öfra delen är af enkelt garn och nedan-
före dubbelt för dess granheet skuld. Tröijan besågz och befans dess öfwre deel wara af grant 
garn och den [nedre] af mäst lijka, och somblige städes litet grofware warit? Hustro Karin 
föregifwer sigh först sticka lijfwet, och efftersom öfwerblefne garnet war ohålligt, frågad[t] 
jungfru Anna Hansdotter Drake därom, och hon bedit henne sticka så at det håller, och hon 
altså garnet ihooptwinnadt, och derföre tröijan intet större blifwit, och derföre beskickades j. 
Anna Drake och tillfrågades om hustru Karin sagt garnet wara swagt och ohålligt, at nedre 
delen icke kunde däraf stickas, och om hon fått tillstånd läggia deth dubbelt, och gaf till swaar 
at hon intet tallte med henne ifrå deth hon tog garnet, och hon bahr heem och tilbaka tröijan, 
det hustru Karin förehöltz och hon swarade sig lijkawäll det giordt, fast än hon deth icke be-
kändt. 
 Parterne förlijktes sålledes at hustru Karin Grahn behåller den stickade tröijan, och 
fordersampt så godt och grant garn spinner som i den förra är, och det lefwerera, och betalla 
stemningzpenningarne. 
 
7. Comminister h. Anders Oldbergh klandrade sin faders kyrkioherdens h. Eliæ Oldbergz 
giorde köp med Mårten Jönson i Wigge om hemmannet i Österhallen och Myskie sochn af ett 
tunnelandh för 200 d:r s.m:t, som deth honom sielff kåstadt, oachtadt deth han sedan stoor 
kåstnad i många måtto därpå giordt, och kiöpet skedt den tijden han student och i Upsala 
\stadder/ war: anhållandes det inbörda strax med contante penningar? Resp. därpå upwijstes h. 
Eliæ köpebreeff af den 4 januari 1691, at han deth såldt till Mårthen Jönson och hans arfwa 
för 200 d:r s.m:t med sin hustrues fria willia, huilket på Owijkens laga tingh är upbudet 
[fol. 258v] förste gången den 10 november 1692 och Kongl. Maij:tt och cronan lösn förbehål-
len, såwida deth utom börden såldt war, 1693 d. 30 martij och 23 september andre och tredie 
gången på samma sätt som 1692: hafwandes Mårten Jönsons sonabarn dess halfpart och sona-
hustruns senare man den andra halfparten af Jöran Mårtenson i Wigge med 100 d:r s.m:t till 
sig löst och hemmannet brukar. Lensman Swän Herkuleson betygar sig den 18 septembris 
skrifwit lensman i Bergh Halfwar Jonson [till], at han Jon Olufson härom skulle citera hijth 
till tinget, eftersom han intet på giorde påminnelse på boskapsmarcknadt d. [lucka] augusti 
genom sielfwa köparen Mårten Jönson wille deth godwilliogt afstå och igentaga utgifne 
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penningar. Mårtens sonabarn, Jöns och Mårtens förmyndare äre desse, nembl. Jöns, Peder 
Isachson i Skucku och hans faderbroder Jöran Mårtenson i Vigge, Mårtens förmyndare äre 
Siull Peerson i Hällne och Jöran Esbiörnson i Moo: warandes allenast Siuhl Person tillstädes, 
som lembnar deth under lagens determinerande. Actor påminte at dess halfpart är sedermeera 
såldt till barnens styffader? Resp. at det är interimwijs giordt, till des barnen blij myndige, och 
antingen dee deth behålla eller styffaderen. 
 Nemdens eenhällige votum. 
 Att saken intet kan afdömmas förr än barnens förmyndare blifwa tilsagde och komma til-
städes, som kan skiee nästkommande laga tingh. 
 
8. Anders Jönson tiltallte sin moderbroder Peder Jonson i Wästnår om sin odallsrätt och sin 
sahl. moders jordepenningar och lösn uti Wästnår hemmannet af 3 tunl., warandes twå bröder, 
Jon Jonson och Peder Jonson, och systran Ingeborg Jonsdotter, begärandes tilträdha hemman-
net som han öfwerdragit Jon Larson, eftersom [fol. 259r] han barnlöös är, och Jon därtill 
obyrdig är, och will gifwa honom där inlagde 40 d:r s.m:t igen? Resp. att han genom sin 
hustru Kerstin Andersdåtter odallsrätten d. 8 juli 1692 bårtsåldt efter då uprättadt skrifft, 
underskrifwen af dem beggie och kyrkioherden h. Hanss Drake och lensman Swän Herkulson 
till wittnen; huar emoth exciperades at han henne intet därtill gifwit fullmacht, men lensman 
berättar at hon hade bref at göra och låta, som hon tagit med sigh tilbakars, och där deth icke 
warit, hade huarken pastor eller han deth attesterat. 
 Huad hans moders jordepenningar och lösn uti hemmannet widkommer, hafwer hans 
fader Jöns Anderson 10 r.d:r upburit af brodren Jon Jonson och betallt sin gäldh dermedh, och 
sedan begifwit sig till Nårie, och hustru och barn efter reest, och derföre intet quittens kunde 
bekomma, och efter broderens dödh måst tillträda hemmannet, och bem:te 10 r.d:r till bro-
dersbarnen betallt, som Jon Jonsons efterläfwerskas man Peder Henrichson i Wästeråsen 
betygar sant wara. Jon Jonsons måg Anders Jonson i Backen bekänner sigh å sin hustrus 
wegnar wara uthlöst i Wästnår med 20 r.d:r. 
 Effter föregången ransakning och något samtahl samtychtes som föllier, att Peder Jonson 
öfwerdrager sin systerson Anders Jönson sitt odellshemman i Wästnår af tree tunl:d på föl-
liande sätt, at han låter Jon Larson igenfå utlagde penningar till Jon Jonsons barn, nembl. 20 
r.d:r, som är 30 dahl. s.m:t, för deras tillfallande arff efter Peder Jonson, iemwäll och effter 
accord för fallande löösören efter honom 17 r.d:r, som är 25 d:r 16 öre s.m:t, och enär Peder 
Jonson genom döden afgår, hafwa dee intet huarken i löst eller fast at kräfia och wäntha, utan 
hela hemmannet med löösören tillfalla Anders Jönson, görandes tilsammans 55 d:r 16 öre 
s.m:t, [fol. 259v] huilka skola lefwereras näst för fardagen, torsdagen för midfastosöndagh a:o 
1695. För deth andre utlåfwar Anders Jönson låta honom sin moderbroder, efter ingången 
förlijkning med Jöns Erson och Jon Larson, åhrligen och friwilliogt i rättan tijdh bekomma 4 
tunnor korn och foder till twå stycken koor och 4 stycken små creatur, och dertill medh bruka 
opbruttne åkerlappar och upbruttne ängesstycken af rå skogh och stubbe, i deras lijfstijdh, och 
enär någondera, antingen Peder Jonson eller hans hustru, genom döden afgår, halfparten 
mindre, så i kornet som foder till boskapen: hafwandes Anders Jonson och låf bruka dess 
åkerredskap kåpp och kahr wahrsambligen, och där något fördärfwas wara förtenkt sådant å 
nyo skaffa, och in summa sagt, gå sin mohrbroder och gamble folket i alla måtto wäll och 
tilbörligen tilhanda. I widrigt fall hafwe Peder Jonson macht utföra sin påbegynte action 
emoth sin systerson Anders Jonson. 
 
9. Dragon Larss Biörn prætenderade besittningzrätten och lösn aff framledne Peder Tårsten-
sons hafde hemman i Båhlåsen af twå tunlandh, som hans hustrus Ingeborgh Ersdåtters odall 
war, som war actoris mohrmoders syskonebarn? Resp. Larss Olufson, att hans fader war sys-
konebarn med Tårsten, som hemmannet ärfde efter sin moder Ingeborgh, och honom antagit 
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a:o 1686 d. 14 feb. och gifwit sytningzskrifft bemelte dato, och beggie i lijfstijden låfwadt 
uppehålla, och efter deras dödh behålla både löst och fast, som deras och gode mäns nambn 
och underskrifft uthwijser, huilket han å tree laga tingh upbudit, nembl. d. 31 october 1691, 
den 20 januari 1692 och den 30 martij 1693, och altså allareda lagbudit och lagståndit, och 
icke desto mindre förruth honom deth [fol. 260r] heembudit. Actoris moderbroder Tohl Larson 
i Hwättiom betygar så wara som förmällt är, och at Larss Olufson budit hans son hemmannet 
förr än han deth upbödh. Tohls moder hustru Kerstin och Ingeborgh wore syskonebarn. Tohl 
och Tårsten till tredie ledh. 
 Oluff Jonsons fader Jon Tårstenson war Peder Tårstensons broder. Oluff Jonson och 
Tårsten Pederson wore syskonebarn. Larss Olsson altså i tredie med Tårsten Peerson, som 
ärfde hemmannet efter sin moder Ingeborgh. Larss Biörns mohrmoders syskonebarn war 
hustru Ingeborgh Ersdotter, altså war hans moder till tredie och han är till fierde ledh. 
 Emedan som Larss Olufson är i tredie ledh med Tårsten Pederson, som efter sin moder 
Ingeborgh Ersdåtter ärfde Båhlås hemmannet, och Lars Biörn med honom Tårsten till 4:de 
ledh; altså är Larss Olsson effter 6 cap. Jordabalken L.L. närmare byrdeman till Båhlås 
hemmannet än Lars Biörn, som och hafwer hemmannet heembudit Tohl Larson, som och i 
tredie ledh är, förr än han sytningzskrifften och deth på tinget opbiuda låtit, huarmedh han 
lagligen procederat å tree laga ting, och sedan natt och åhr oklandradt stått. Altså erkännes 
Larss Olufson wara rätta byrdsman och ägare till Tårsten Pedersons hemman i Båhlåsen och 
dess löösören, som lagståndne sytningzskrifft innehåller och lyder. 
 
10. Päder Mårtenson, Peder Olufson och Carl Jönsons anhängige sak på sidsthåldne wårting 
emoth Oluff Carlson angående nybyggiet i Funäs, som är skattlagdt för ett halfft tunlandh och 
ett halfft rökemantahl, huilket Oluff Carlson till dem 1690 såldt för 45 d:r s.m:t, och dee till 
Oluf Jonson för 45 r.d:r, som efter ett åhrs förlåpp begaf sig där ifrån, och med Oluff Carlson 
om åboet och melioration accorderat, men intet såldt godzet, deth Oluf Carlson [fol. 260v] 
tilgripit och satt så många penningar ifrån sig som han af Funnäsboerne på godzset upburit, 
efftersom dee dem intet wille emothtaga: swarandes först at dee wore unga enär godzet af 
deras föräldrar och förmän 1688 sålldes till Jöran Giöhlson, och säija sigh wetta intet däraff, 
och måtte dhet intet såldt om dee deth intet egdt och hafft i possession. Sedan, att Oluff 
Jonson trädde nödigt derifrån, som icke skedt, där Oluff Carlson icke hade af befallningzman 
Bachman een zedell till lensman Swän Herkulleson d. 16 martij 1694 at förehålla honom 
träda ifrå halfwa tunlandet, och altså till Oluff Carlson, som bördig därtill är, emoth utgifne 
penningar, elliest skulle han stå sin fahra. Oluff Carlson förmenar sig intet böra mera gifwa än 
han derföre upburit, men actores willia at han skall hålla sitt kiöp, och därmed intet hafwa 
beställa, och där dee dhet icke få, må Oluff Jonson deth igentaga och åtminstonne måste 
dherföre så mycket gifwas som Oluff Jonson uthgifwit. 
 Samptel. votum. 
 Såsom Peder Mårtenson, Peder Olufson och Carl Jönson i Funäs hafwa såldt nybyggiet i 
Funäs till Oluff Jonson, och bekommit derföre richtig betallning, och han begifwit sig där 
ifrån, och med Oluff Carlson om åboet och melioration accorderat, och Oluff Jonson intet 
dem lagligen tilltallt om samma kiöp eller dem fullmechtig giordt agera med Oluff Carlson 
därom, och dee sållunda giordt sig målsman i annars sak, derföre plichta dee efter 29 cap. 
Kongabalken L.L. tree marck till treskiptes, och Oluff Jonson söke dem eller Oluff Carllson 
som han bäst gitter. 
 
11. Action emoth rusthållaren af cavalleriecompagniet Oluf Jöranson i Giärde och Hackås 
sochn om ett fält älgzdiur [fol. 261r] 1693 Bartolomej tijdh, som intet har kunnat afdömmas, 
emedan som påberopade Kongl. Maij:ts resolution af d. 18 decembris a:o 1686 huarken på 
1693 åhrs höstetingh eller 1694 åhrs wåårting blifwit uppwijst, och nu öfwergifwen är, före-
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togs och fins sållunda lyda, att Kongl. Maij:tt äfwen wäll will i nåder låta ryttarne och rust-
hållarne under ryttarecompagniet i Jemptelland till godo niutha den nådige resolution Kongl. 
Maij:tt den 10 martij 1685 har gifwit allmogen at få skiuta älgzdiur uppå fiällen, som af 
fölliande innehåld uti den 8:de § är, nembl. uppå fiällen lembnar Kongl. Maij:tt een och annan 
fritt i rättan tijdh at skiutha älgzdiur, men i Helsingeland, Gästrikelandh och Medelpad 
förbiudes deth alldeles. Högstbemelte Kongl. Maij:ts resolution af d. 10 martij 1685 och dess 
9:de § lyder, aldenstund lapparne wid deras heemwister i fiällen huarken kunna bruka grafwar 
eller gilder för högdiur, så håller Kongl. Maij:tt betenkelligit at låta dess uthgångne förbud så 
strängt där sammastädes i acht tagas, och lembnar dem derföre fritt uppe på fiällen, där som 
grafwar och giller eij kunna brukas efter sedwanligheeten med hundar och bössa at efteriaga 
och fälla älgzdiur. 
 Aff 1693 åhrs ransakning fins att Oluff Jöransson intet wellat föllia Anders Mårtenson i 
Hälliebacken at besee orten och hullstahn därest älgzdiuret föll. Aff sidstledne wåhrtingz 
protocoll fins at Oluff Jöransons drängh Pähr Anderson berättadt sigh skuttit diuret 1/4 mijhl 
ifrån Anders Mårtensons fäbowall på nårra sijdan om Arroåhn, under Hundzhögfiället, som 
sedan strächt utföre litet längre än 1/4 mijhl på sijdan aff Anders Mårtensons fäbowall, men 
Anders Mårtenson berättat, diuret wara fällt på hans fälöth i södre Arrodahlen, där han sina 
ledh och giller hafwer. Drängen Peder Anderson föregifwit sig see hans gillder på södre 
sijdan, men intet å den nårra, och kan hända at diuret fälltes på hans lötegång. 
 Nemdemännen, som [fol. 261v] där uppe kunnige äre, berätta, Hundzhögfiället på ena 
sijdan och Budsiöfiället (som intet stoort är) på den andra wara om fälöthan, och skogztracten 
sträckia sigh till een half mijhl ifrå Anders Mårtensons fäbowall, och beslötho intet kunna 
finna Oluff Jöranson rätteligen efterlefwadt Kongl. Maij:ts resolution, som tillåter allenast i 
nåder fälla älgzdiur uppå fiällen, och högstbem:te resolution i den 9:de § utförligen nembner 
huru deth bör förståtz, och bör derföre efter Kongl. Maij:ts stadga a:o 1664 plichta. Hudan 
wäger ett [pund] och 5 m:k, som wärderades för fem dahl. silf:rm:t. 
 Såsom Oluff Jöranson befins icke hafwa Kongl. Maij:ts allernådigste resolution af den 10 
martij 1685 om älgz skiutande på fiällen, till underdånigst föllie och effterrättelse sigh ställt, 
såsom neder i skogen och lötegången, därest älgzled och gillder brukas och kunna hafwas, een 
älgh fälla låtit; altså, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts resolution den 16 martij 1681, 
som förbiuder alt älgzskiutande, finner häradzrätten skälligt att han efter Kongl. Maij:ts 
stadga om jacht och diurfång a:o 1664 och des 9:de § skall bötha 50 dahl. s.m:t. Sedan efter 
Kongl. Maij:ts resolution 1673 för förbudet saker till sina 40 m:k, och älgzhudan wara con-
fiscerat och Kongl. Maij:tt och cronan heemfallen. 
 Här emoth appellerades under wällåfl. lagmansrätten. 
 
12. Måns Hansson ifrå Fäste angafs hafwa drifwit landzkiöp både i Hellsingelland och i 
Nårie? Resp. att han tient uti fyra åhr hoos capplan herr Daniell Offerdalinus, och kiördt till 
Nårie efter sill och fisk, och det fördt till Helsingeland och dels utbårgat för lijn i Hell-
singelland, och med hans låf fiorton dagar för Michaelis 1693 rest utföre till Helsingellandh, 
skullden opkräfia, och allenast effter några dagars [fol. 262r] förlåpp bekommit 4 [pund] lijn, 
och därmed rest till Härrioådahlen deth at sällia, och efftersom ingen wille köpat, till 
Mässlinge bruuk, och intet heller fick sälliat, och dy där ifrån till Röroos i Nårie, som deth eij 
heller kiöpte, och därmed till Trunheem, och under wägen dijthåth sompt sållde och sompt i 
Trunheem, och därifrån till Löfånger, och öfwer Suhlfiället hijth i landet igen. Han berättar 
och at hustru Brithas dräng i Sanne Erich Muhr war i föllie till Helsingeland på matmodrans 
wegnar, och opkrafde 3 el. 4 [pund] lijn och folgdt hela wägen som opnemdt är, och Allhäl-
gonatijdh kommit tilbaka, och gått i sin lagstadde tienst hoos Nills Olufson i Östnår, och till 
jemptmarknan 1693 fått af honom låf at föllia, at försällia 350 ahl. lärefft, som h. Daniels 
skuldenär då om winteren dijth fördt, och han skulle behålla på sin resterande löön, och wellat 
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sällia eller förbytha i sill och sallt, efftersom han skulle taga emoth hemman. Och såsom han 
deth intet fick på marknan, rest op i landet däreffter, och kommande till Mörsill sochn 
bemelte lärefft opsatte hoos Lång Jöran i Uplandh, och därifrån heem åth tilbaka till sin 
åhrstienst. Nillss Olufson berättar sig gifwa Måns låff at reesa till marcknan, och såg intet 
huad han efter sin egen häst förde, och säger sig icke komma längre än till Degernäs, och at 
Måns war till åtta dagar bårta, och fredagen i marcknadzweckan kommit at köra till Bleka 
effter höö, af leut. Herman Tijdeman kallat till hans fönster och blifwit frågat huarest hans 
dräng är, och swaradt sig gifwit honom låff at resa till marcknadz, och han icke där ifrån är 
kommen, då leutnanten sade sig hördt honom wara rymd, och at han skulle swara för karlen, 
och han skall sagdt sin skada wara om han rymdt, som hade twå stugutimber heemfördt, och 
bedit honom strax låta [fol. 262v] corporalen Johan Bokofski deth wetta, som lärer wetta någon 
rådh derföre, och han kiördt effter sitt höö, och kommande heem h. leutenantens ordh till 
corporalen sagdt? 
 Huar emot leut. exciperade, at han intet befallt Nillss Olufson säija till corporalen Bo-
kofski at sökia efter honom, utan bedit honom, kommande heem, säijat för tålffman, eftersom 
han sägz wara rymdt, och där han något hafft befalla, därom kunnat giordt skrifftelligen eller 
muntelligen till då warandhe corporal Billström. Nillss Olufson föregifwer, dränghen Nillss 
Jöranson i Östnår lärer hördt leutnantens befallning och ord därom, tillijka med dragon Jonas 
Lindberg, som hoos leutenanten tiente. Nillss Olufson berättar som förr, allenast sagt fram 
leut:ns [or]dh, at han skulle få något råd at sända effter honom. Corporalen Bokofski swarade 
att Nills Olufson om affton komma till sigh och säija at leutnanten befallte honom at hafwa 
någon uthråd at skaffa Måns till rätta, efftersom han, kan skiee, är rymd, och han undrat hwij 
icke skrifftelig ordre fölgde, och Nills sagt det wara så bråttom, huartill han nekar, och 
corporal Bokofski altså commenderat dragon Didrick Hååk at opsökia Månss och skrifwit een 
zedell den 23 martij 1694 till länsman i Owijken, at han wille wara Håkan behielpellig med 
frij skiutz lensman ifrå lensman, till dess han får drängen Måns igen. Huar på Swän Herkul-
leson samma dato skrifwer och gifwer honom häst till Hallen, och lensman i Hallen den 24 
dito till lensman i Undersåker om dragon Hååk är rätt i sitt ärende. Dragon Hååk berättar sig 
få frij skiutz till Mörsill och tilbaka åth Mårtsundh, där häst honom nekades, och han måst gå 
derifrån, men förtäring hållit sig sielff fram och tilbaka. Nillss Jöranson i Östnår och dragon 
Lindbergh, som Nills Olufson till wittnen sig påberopar, äre icke tilstädes. H. Daniell Offer-
dalinus, som skall gifwit Måns Hanson låff at reesa, icke heller, som böre afhöras. Sedan bör 
tagas [fol. 263r] i consideration at Månss Hansson allenast af sin huusbonde hafft låff at reesa 
till marknaden, och utan låff med sitt lärefft rest till Mörsill sochn, som angifwes som lands-
kiöp. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll Månss Hansson warit lagstadd hoos Nills Olufson och fått låff at reesa på 
några dagar till Gregori marknadt, och icke strax kommit tilbaka, utan rest med bekommne 
lärefft (som föregifwes) på sin löhn af h. Daniel Offerdalino till Mörsill at för lärefftet byta 
sigh sill och sallt till antagande hemman och huushåldh, som han i wårasse hafwer giordt. 
Och ändåch hans huusbonde intet på honom klagat, och kunnat effter Kongl. Maij:ts lego-
hionsstadga hafwa fog och macht, om han skulle förluppit sin tienst, genom laglige medell 
igenhempta, så pröfwes lijkawäll nödigt at först förnimma om h. Daniell gifwit honom låff at 
reesa, och påbyrdat opkrafde lärefft taga på sin löön, och i medler tijdh intet där i dömma. 
 
13. Corporalens Oluf Olufsons prætenderade stycke emellan Oluff Månsons och hans gård, at 
kunna byggia effter Kongl. Maij:ts förordning sina huus, och å sidsta wåhrtinget äntelligen 
påstodh at kunna bewijsat med hustro Märit Mårtensdåtters i Fäste och hustro Agnes Jons-
dåtters i Gierde giörande intygande, företogz, och Oluff Olufson föregaff sig af dem intet 
kunnat få förmente rättelse: sökiandes lijkawäll at få sättia een stufwa och cammar på östre 
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portrummet in emoth Oluff Månsons stufwuknuth, huartill Oluff Månson för godh och bättre 
gransämia skuldh effterläth, med förordh at han dessmedelst ingen widare prætension in på 
hans tompt och innehafde platz giöra skall, och Oluff Månson tager dråppskijan på sin nya 
stufwa, at dråppen icke skadar hans stallknuth, huarom dee inför rätten handsloges. [fol. 263v]  
 
14. Carll Olsson Winter i Bynom kärade till Carll Jönson och Peder Mårtenson i Funäs om 
hemmannet som Peder Mårtenson åbor, och huru skulle Chrestiern Erasmuson, som i 1644 
åhrs feigde drog till Nårie, uthlänt penningar på ett tunlandh här i landet a:o 1647, och det 
andra tunlandet skall Jöns Pederson sytt sig till: begiärandes sin odallsrätt efter sin mohr-
moder Märit Olufsdåtter? Resp. att åklagarens moderfader Månss Pax hade för hungersnödh 
pantsatt sin hustrus Märit Olufsdåtters jordh i Funäs för 33 r.d:r till sahl. Chrestiern Eras-
muson, och tilstådt hans arfwingar bruka sig till nytto 1/2 tunland i bemelte Funäs, så längie 
han får sina penningar igen, och till sanningz bekräfftelse är det af honom inför rätten i 
Owijken d. 29 martij 1649 med tingzskrifwarens Erich Mattzsons underskrifft ehrkendt. 
 Dato hafwer Peder Guth sin hustrus Kerstin Olufsdåtters 1/2 tunland jordh i Funäs till 
sahl. Chrestiern Rassmusons arfwingar såldt at bruka för 22 r.d:r, och det inför rätten d. 29 
martij 1649 tilstått, som tingzskrifwaren Erich Mattzson attesterat. 
 Samma panteskrifft på landztinget 1648 d. 4 martij förste gången upbudit och 1649 d. 18 
maj andre gången. Chrestiern Erasmusons änkia hustru Fenicka hafwer 1650 utaf Peder Mår-
tensons swärfader Peder Jonson bekommit 50 r.d:r, efftersom odallsmannen icke wille hålla 
deth kiöp och sam som giordt war, och han som wille träda till gården icke med henne ett ord 
talla wellat.  
 På det andra tunlandet upwijstes extract protocolli den 29 martij 1649 om Jöns Pedersons 
i Funäs gamla samsättning med blinde mannen Oluff Mårtenson om 6 ½ mäl. sädesiordh, at 
gifwa honom till lått huar 4:de skyhl af kornsäden och huart fierde lass höö till foderrådh, och 
hielpa till och ifrå kyrkia, huilken läfde ifrån 1620 till a:o 1657, och mycket ondt därmed 
utstått, [fol. 264r] och sålledes tillängnadt sigh genom sytningzrätt dess tunland. Huar emoth 
exciperades och inwändes at han gifwit lått af tunlandet, men intet bebrefwat jorden ifrå sine 
arfwingar, och Carll Jönsons broder Peder Jönson togh, sedhan Oluff Mårtenson dödde, dess 
dåtter Segrid till hustru, som dödde barnlöös, och han gått i annat giffte med Märitt Anders-
dåtter och aflat en dåtter, som mycket siuklig är. 
 Sakens sammanhang uprepades och eenhälleligen beslötz till fölliande doom. 
 Angående ett halfft tunland jord i Funäs, som Månss Pax förpantadt till danske fogden 
Chrestiern Rassmuson för 33 r.d:r at bruka till dess han skulle få sina penningar igen, som 
sedan på Owijkens ting d. 29 martij a:o 1647 är bekändt och tilstådt, och Chrestiern Rasmu-
sons änkia hustru Fänicka, så derföre som för 1/2 tunland Peder Guth till Chrestiern Rasmu-
sons arfwingar pantsatt, upburit aff Peder Jonson 50 r.d:r, som tillträdde bäggie halfwa 
tunlanden, och ett tunland af samma hemman ägde Oluff Mårtenson, som war blinder, och 
Jöns Pederson honom antagit till sytningh, och accorderat at gifwa till föderådh åhrligen huar 
4:de kornskyhl och huart 4:de lass höö, som uprepeterades och förnyades på Owijkens laga 
ting d. 29 martij a:o 1647, huilket är hållit och effterkommit till åhr 1657, då Oluff Mårtenson 
dödde, och Jöns Pederson samma tijdh och aflijdit. Och såwida Peder Jonson war Jöns Peer-
sons måg, tilträdde han des tunland och blifwit ett rökemantahl af 2 tunl. Och ehuruwäll deras 
samsättning och accord icke i synnerheet lyder at Jöns Pederson skulle effter Oluf Mårtensons 
dödh niutha dess tunland, så håller rätten lijkawäll deth meningen warit, och dessutan omöijel. 
kunnat åhrligen gifwit till lått huar 4:de skyhl korn och [fol. 264v] huart fierde lass höö, och 
dertill med swara till chronones utlagor, huilket oklandrat warit ifrån a:o 1657 och tillförenne, 
uti huilket anseende häradzrätten tillerklarar Jöns Pedersons arfwingar at äga och bruka, och 
bäggie förpantade halfwa tunlanden tillförenne och hört till samma hemman. 
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15. Larss Swenson i Miäle prætenderade ett fäbostelle wid östre Ahlåsen, som Mårten Jönson 
i Wigge hafwer, och under hans hemman i Miäla af ållder lydt och legat: upwijsandes rid-
darens och Danmarkz rijkesrådz och befallningzmans öfwer Trunheems lähn och Jemptelland 
h. Oluff Passbergz böxlebreeff af den 14 decembris a:o 1641, att på Kongens allmenning 
liggiande afradzland Hahlåsen böxlades at åhrligen gifwa ett hermelijn eller 12 skilling skin-
skatt till Hans Anderson i Mattnäs, Jöns Anderson i Miäla och Oluff Jonson i By: anhållandes 
at deth må komma till förra bohlstad igen? Resp. att han deth för 36 åhr sedan köpt af Jöns 
Jonson i Wigge för 7 r.d:r, som han af samma penningar af Jöns i Miäla löst, och at han 
tillijka med fyra andre bönder på commissionen a:o 1666 det antagit för åhrlig afradh, och å 
nyo alla där warande huus opbygdt, och opgiödt och utwidgat wallen, och af rå skogh mycket 
utwidgat, och hoppas blifwa därwid handhafd. Resp. att hans förman Jöns Jonson i Miäla 
hade Högbodernes afradzlandh efter 1666 åhrs commission, och befares deth gå qwitt. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som Ahlås fäbowall och lötegång, som Mårten Jönson i Wigge någon tijd bru-
kadt, hafwer hört under Larss Swensons hemman i Miäla, som böxle- och afradzbrefwet af d. 
14 december 1641 utwijser; altfördenskuld dömmes deth, till underdånigst föllie af Kongl. 
Maij:ts [fol. 265r] jordeplacater a:o 1673 och 1677, till förra bohlstad igen, och det för lössn 
effter Kongl. Maij:ts resolution d. 20 martij 1685, som är 10 d:r 16 öre s.m:t. Och aldenstund 
Mårten Jönson hafwer icke allenast på bemelte wall upbygdt alla förfallne huus, utan och 
wallen upgiödt, och mycket förbettradt och utwidgat, så fins skäligt at Mårten Jönson den 
utwidgade delen af rå skog behåller till dess gode män kunna pröfwa honom för nederlagd 
arbete och därpå giorde kåstnadh kan wara wäll förnögd och niuttit wedergällning, och Larss 
Swenson niuter gamla wallen så stoor som den war då Mårten dijth kom och den emothtagit 
tillijka med muhlbeten. Anbelangande husen, som Mårten skall af nyo upbygdt i dee för-
fallnas ställen wid tilträdet, så lembnes dee under gode mäns syn och besichtning uti parternes 
närwaru, och där dee därom intet kunna förlijkas och komma öfwereens, will rätten dem 
emillan liquidera. 
 
16. Essbiörn Olufsons prætension emoth Lars Swenson i Miähla om fäbostället i Högboderne 
företogs, och befans wara till Jöns i Miäla förpantat för 3 ½ r.d:r eller 5 dahl. 8 öre s.m:t, och 
påberopade doom för nijo åhr sedan fins intet i protocollet, och huarken förr eller sedan. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Lars Swensons innehafwande fäboställe wid Höghboderne af ållder hördt och lydt 
under Essbiörn Olufsons hemman i Hofwermo, och därifrån pantsatt för 5 d:r 8 öre s.m:t; 
altså, till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz jordeplacater 1673 och 1677, dömmes deth till 
förra bohlstadh Hofwermo igen, och effter Kongl. Maij:ts resolution a:o 1685 den 10 martij 
för lösn, som är 5 dahl. 8 öre s.m:t. 
 
17. Förrijdaren Jonas Friman i Kienderåsen prætenderade tree mäl. nylandh af sin granne 
ibidem, Anders Larson, som ifrå hans hemman för 40 åhr sedan skall warit dijth [fol. 265v] 
förpantadt? Resp. att deth skall warit först till Frimans hemman pantsatt, och sedan igenlöst 
för 7 r.d:r och en tunna korn för 2 r.d:r, huartill actor nekar, och föregifwer honom sigh det 
offta budit för lösn, och han inga medell därtill hafft, och kan utan ruin och undergång eij 
längre mista. Anders Larsons moder hustru Karin Kiehlsdåtter inlade een skrifft at ett pante-
godz ifrå hennes gård kommit till Hallom för 40 r.d:r, som hennes sahl. man igenlöst, och 
däraf såldt till Nillss Jacobson för 9 r.d:r, och enär han dödde, gaf änkian sig till sytning hoos 
Carll Nillson, som åbodde Frimans hemman, och hafwer nu allenast een liten lägde för 9 r.d:r 
om twå sommarskrinder, huartill nekas och föregifwes, hans hemman gifwit tree skil. skatt till 
åklagarens, dem hon intet i sin tijd fodrat, huartill Anders nekar, och modren hustru Karin 
berättar framledne lensman Muhr twå åhr tagit à 3 skil. men aldrig giordes dee in till Frimans 
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hemman. Han har dessutan sin hustrus tillfallne tunland som han skattar före, och begärer 
gode män där uppå see och taga i ögnosyn, huru mycket Anders Larson innehafwer och äger 
för sina 2 ½ tunlandh skatte, och huru mycket Frimann för sitt ena tunlandh hafwer, huartill 
förrijdaren intet kunde neka, huilket aggreeres, såwida han intet kan bewijsa, Anders Larson 
hafwa något af hans hemman, eij eller giordt någon skatt in till hans hemman. 
 
18. Jöns Jonson i Ältnäset och Berg sochn fodrade af Oluf Chrestopherson i Sölfbacken någ-
ra jordepenningar som hans styffader Jon Jonson där inlagdt, och hans fadersyster Ingeborgh 
Jonsdåtter prætenderer, såwida Jon Jonson war barnlöös enär han dödde? Resp. att Peder Nill-
son bebodt hemmannet twå eller tree åhr ifrå 1668 och Jon Jonson till 1674, då han fölgde 
regementet uth, och at han förderfwade och intet förbettrade hemmannet och nederrötte hagar-
ne och lade igen jorden. Actor, at han hade sina jordepenningar ifrå Kårgierd dijth? [fol. 266r] 
Resp. att dee lades intet i något fasta, och at han allenast upsatte een stufwa och med barck 
öfwerdrogh, och at där war mycken gäld och at intet arfskipte där skedde efter hans dödh, eij 
heller då Olufs moder 1687 dödde, utan han behölt som enda barn des ringa quarlåtenskap. 
 Parterne förlijktes sållunda, at Oluff Chrestopherson utlåfwade i ett för allt för Ingeborgh 
Jonsdåtters arfsprætension efter hans styffader Jon Jonson henne gifwa [4] d:r s.m:t nästkom-
mande Gregori marknadt a:o 1695, huarmed fullmechtigen Jöns Jonson war nögder. 
 
19. Erich Swensson i Giärde kärade till Jöran Essbiörnson i Näset om ett äng som han pante-
wijs ifrå hans hemman hafwer för 70 åhr sedan, och heetes wara utsatt för 12 r.d:r och giordt 
uthlagor derföre? Resp. att Erich i Giärde ett äng pantsatt till Erich Halfwarson i Mattnäset, 
liggiandes jordfast med hans, för 31 r.d:r, som verificerat panteskrifft d. 8 octobris a:o 1617 
uthwijser, och intet weth honom någon skatt derföre gifwa, som han och allenast några åhr 
där bodt, och af Jon Anderson i Åsan hemmannet köpt, och skulle deth ängie komma undan 
gården, wore altför ringa qwart. Actor, at samma äng tillförenne warit pantsatt till Åsen i 
tiugu åhrs tijdh, som hans moder Karin Ersdotter säger sigh af sina föräldrar hördt, och nu är 
70 åhr gamall, och intet kan minnas meera än sagt är. 1672 fins om skatten klandrat wara, och 
den 20 november dito på tinget remitterat till ransakning, som då warande åbo Peder Ander-
son berättar skee, och 1673 dömdes det där ifrå för lösn, och sedan ingen tallt därom. Skatt-
läggningen här i landet är skedt 1615 och ängiet långt förr bårtpantadt, dy synes lijkare at 
skatten opfördes där godzet låg. 
 Emedan som ett äng i Mattnäs befins a:o 1617 d. 8 octobris wara pantsatt af Erich i 
Gierde till Erich Halfwardson i Mattnäset för 31 r.d:r, så dömmes deth under förra bohlstad i 
Gierde, efter Kongl. Maij:ts jordeplacater 1673 och 1677 och efter Kongl. Maij:ts resolution 
den 10 martij 1685, för lösn med 46 dahl. 16 öre s.m:t, och om och enär [fol. 266v] bewijsas 
kan Gierde derföre skattat, skall rätten wara honom därutinnan beforderligh. 
 
20. Jon Anderson i Persåsen berättar sigh wara förlijkt med Swän Olufson i Gierde och fått 
betallning för ett halfft skålpund kruth. 
 
21. Oluff Olufson i Önstad bekänner sigh wara förlijcht med dragon Peder Jönson om een 
bössa han tagit till kiöps, och låfwat uti leutnant Vallentins närwaru den till nästkommande 
Kindersmess betalla. 
 
22. Oluff Jönson i Älfwen angaf, een lägda i Hallom warit ärfft i gamble tijder under hans 
hemman, och Chrestopher Skått fått det igen af Claes Adamson, huilket Claes förman Jacob 
Erson kiöpt 1669 den 24 october ifrån Hallom, och lägden kommit till förra bohlstad, huarom 
han ingen prætension giör, utan för utfästat åhrligen skatt 8 öre s.m:t, eftersom godzet skall 
wara under Älfwens gårdzskatt? Resp. att han intet weeth däraf, och ingen i dee tree åhren 
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han Hallom brukadt, huars halfpart barnegodz är, som och klandradt är af h. Anders Old-
bergh, och kan altså intet därtill swara. 
 Och emedan halfwa Hallom är barnegodz, och barnens förmyndare huarken stämde eller 
tillstädes äre, och hemmannet dessutan klandradt är; altså kan därtill intet denne gången 
göras. 
 
23. Erich Nillson och hustru Brita i Sanne beswärade sig öfwer Erich Rallson ibidem för det 
han på deras förland för deras åkerhagar utstakat till 60 eller 70 mällingz land till ryttaretårp-
stället, och dessutan tillförenne alt sitt förlandh på östre sijdan, der han sin åker och ägodelar 
hafwer, inhängnadt, och där deth skulle angå, hade dee intet uthrymme, och kunde ingen 
wärtz komma, och tillförenne där sina swedior hafft, men intet han nånsin dijth kunnat kom-
ma? Resp. att han sitter sin fader Raal Rases landbonde och kan intet stoort därtill swara, och 
understår sig uthan fullmacht sig deth icke påtaga, utan han som det giordt må beswaradt, 
dåch at deth intet är deras förlandh, utan på sijdan, och dee begära behålla deth som deras för-
män [fol. 267r] af ållder innehafft å den sijdan. Under detta ihugkommes att iemföres dehlning 
öfwer hela byen effter öre och ortug är befallt at skiee, som lärer nästkommande sommar före-
tagas och giöras; altså är onödigt agera om inhängningen eller deth som uthstakadt är, utan 
låta beroo till des iembföres dehlningen skieer, och i medler tijdh ophagas inthet som uth-
stakadt är. 
 
24. Gevaldiern Raal Erson Rase prætenderade på sin dåtters oächta sons Anders tree åhrs up-
föde af fadren Carll Jönson Samdahl, huarmed han tenker hålla honom widare i scholan? 
Resp. att han är een fattig dragon, och wille wäll understödiat om han hade medell därtill, och 
sedan utlåfwade därtill contribuera och gifwa fem tunnor korn: förståendes 1 ½ tunna pro a:o 
1694, 1 ½ tunna 1695 och 1 ½ tunna 1696 och 1/2 tunna såsom till huuslega, görandes tilhopa 
fem tunnor korn. 
 
25. Jon Larson i Salsåhn förekom och föregaff sig eftergifwit hafde prætension emoth Jöns 
Pederson ifrå Döderö, som på sidstledne wåårting hades för händer, om rätten därtill beiakar, 
huar effter sågz och befans intet angå Kongl. Maij:ts interesse, utan hans hafde misstankar, 
som skulle Jöns hans då hafde fästermö Märit Andersdåtter afrådat. Altså befattar rätten sig 
intet därmedh. 
 
26. Anders Larson i Kinderåsen hafwer lagstemdt dragon Sunwijs Jonson om ett hästeköp, 
och Sunwijs citerat Måns Jönson i Backen om samma häst, och Sunwijs låfwadt gifwa Anders 
Larson 24 öre s.m:t, och Måns äfwen så 24 öre, huilka dee låfwadt fordersampt betalla, och 
Anders därmed benögd. Test. [bevittnas] Swän Olufson i Bårgen. 
 
27. Jöran Esbiörson upbödh tredie gången Jon Andersons hemman i Mattnäs af 2 tunland för 
63 d:r s.m:t, och klandrat af förmyndaren Peder Anderson på Anders Johansons barns wegnar, 
som willia wara närmast at lösa i börd, som lemnes å näste laga ting at utföras. [fol. 267v]  
 
28. Jon Olufson upbödh andre gången Anders Jonsons i Hansgården lösa och fasta ägendom 
till sytningzlöön, och är dertill obördig, dåch utan klander. 
 
29. Jon Jonson upbödh förste gången hustru Brita Jönsdåtters odellsgård i Mattnäs, som 
kallas Lägden, af 2 tunlandh för 75 d:r s.m:t, näste bördemän till lösn efter skrifftens innehåld 
den 10 october a:o 1694. 
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30. Larss Olufson insinuerade een lagbuden och lagstånden sytningzskrifft på Tårsten Peer-
sons hemman i Båhlåsen, som han honom testamenterat, och tredie gången upbudit d. 30 
martij 1693; dy bewilliades honom fastebreeff, efter intet klander skedt är. 
 
31. Dragon Johan Turinghz och Erich Olufsons i Sijde action emot Nills Hansson i Årrgården 
om deras faders Oluff Swänsons hemman i Sijde, som han brukadt och skall så förderfwat at 
det dessmedelst blifwit öde, huartill Turing å förra tinget begierte upskåf at skaffa sigh bättre 
skiähl, företogs, och Turing sade sig inga andre skiähl kunnat skaffa, och begiärer doom i 
saken, som eenhälleligen öfwerlades till fölliande doom. 
 Aldenstundh Nills Hanson intet kan öfwerbewijsas hafwa antagit Oluff Swänsons hem-
man i Sijde till full häfd och byggnadt, utan efter änkians hustru Ingeborg Erichsdåtters be-
giäran at bruka och förswara under huusarms friheet, som ett åhr pröfwes wara skiedt och twå 
åhr för grääsgiäll, som den tijden tillåtelligit war, och åhrligen wissa längder däröfwer up-
rättades. Sedan brukade hustru Ingeborgh sielff tillijka med Jon Muhr hemmanet och uth-
stående panteslått därunder inlöst. För det tredie efter attest betallt twenne åhrs resterande uth-
lagor och därmed löst hemmannet till fullkomblig odall igen. 4to. hafwer sonen Erich Olson 
hemmannet brukadt uthi tiugu åhr medan modren läfde, som dödde a:o 1693, och ingendera, 
huarken modren eller sonen innom den tijden hafft eller giordt någon prætension på Nills 
Hanson därom, [fol. 268r] huaraf föllier at där hustru Ingeborgh, som lembnat hemmannet till 
Nillss Hanson, wettat honom bordt swara därtill, så hade hon sedan deth icke antagit och fast 
mindre betallt återstående uthlagor för dee twenne åhr han deth för grääsgield brukadt, och 
Erich Olson uti sin moders lijfstijdh det i tiugu åhrs tijdh brukadt, och af sin moder ingen 
address fått at tiltalla Nills Hanson därom; altså och af ofwantalde skähl håller rätten Nills 
Hanson för Johan Turingz och Erich Olufsons klagemåhl därutinnan wara frij och otilltallt. 
 
32. Corporal Johan Bokofski tilltaltes för Johan Ahlboms skuld till landzcammereraren Erich 
Wargh för länte penningar efter obligation af d. 29 feb. 1688 på 48 d:r k.m:t, at betala d. 5 
martij samma åhr? Resp. at fast ringa löösören finnas som deelte äre, och om det fasta är intet 
sluth giordt eller kan giöras förr än borgmestaren Johan Walstenius, som en arfwinge är, 
tilstädes kommer, eller någon fullmechtig constituerer. Icke eller äre Ahlboms barns förmyn-
dare tilstädes eller kallade; altså kan därtill intet giöras, utan h. cammererarens fodran till sä-
kerheet inprotocolleres. 
 
33. Sahlig befallningzmans Lars Jonsons Roshemi änkia hustro Margeta Bröms inlade 
skrifftelligen hurusom sahl. capiten Anders Harder hafwer a:o 1662 såldt neder Bodahl för 
odall, och försäkradt deth willia bewijsa och skaffa deth wara odall, som nu dåch opföres för 
crone: begärandes altså at Harders sterbhuus måtte tillsäijas på nästskeende ting i Brunflod 
derföre comparera, som bijfölls såwida köpet i Brunflod är skiedt, och öfwergafs mågen cor-
poralen Johan Bokofski med sine medarfwingar därom correspondera, och wid ankommande 
termin genom laga fullmechtige sig infinna. 
 
34. Dragon Lars Jonson Falck kärade till Swän Olufson i Bårgen, at inbörda sitt fadershem-
man i Bårgen, efftersom han därtill obördig är, och det är såldt uti hans omyndige åhr? Resp. 
att han för åtta åhr sedan med honom accorderat [fol. 268v] att få 10 r.d:r huart åhr till dess han 
utgifne penningar finge, deth han intet effterkom, huartill Larss intet kan neka, och påstår 
lijkawäll deth inbörda, huar emoth intet disputeres, så snart han får sina utlagde penningar. 
 Samptel. votum. 
 Såsom Swän Olufson är obördig till Jon Larsons hemman i Borgen, huilket han sig til-
handlat uti sonens Larss Jonsons omyndige åhr; altså tillåtes Larss Jonson efter 16 cap. Jorda-
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balken L.L. deth inbörda med så många penningar som Swän Olufson bewijsligen derföre 
gifwit, och det inom rätta fardag, som är torsdagen för midfastosöndagen 1695. 
 
35. Lensman Swen Herkulleson upwijste tingelagetz nämdemäns utgifne och attesterade 
skrifft på byggningzstomen i Skåttgården, att den är honom på een allmän sochnstembna fri-
williogdt skänckt, deth samptel. nämdemän tilstå wara giordt med allas samtyckio och willia 
deth answara. 
 
36. Dato förekomo sahl. hustro Märit Jonsdåtters barn och arfwingar i Hanabacken och 
upwijste een uprättadt förlijkning med broderssonen Adam Werner om modrans giorde 
testamente öfwer Östnår hemmannet i Hackås sochn aff 6 tunland, at det skall blifwa stående, 
enär Adam Werner dem gifwer ett för allt 18 r.d:r, och i deth anseende afhända dee sigh deth 
samma och tillängna honom Werner deth med alla dess adpertinentier, huilket med wittnen är 
giordt och besannat d. 12 october a:o 1694, och dee nu samptel. deth inför rätten tilstå, och 
altså effter begäran inprotocollerades. 
 
37. Sammalledes incaminerade berörde hustru Märitz arfwingar en oprättat förlijkning af d. 
16 octobris 1694, huruledes dee kommit öfwereens så om det lösa som fasta ägendomen med 
sina nambn och signeten. Nembl. att Adam Wärner behåller Östnår hemmannet och guldarm-
banden, Mäntz Adamson hemmannet Hanabacken, herr Wellam Klangund böckerne och 
skåpet i Östnår, och om flera böcker där affinnas i Bergh, will Werner [fol. 269r] dem honom 
förunna. Sahl. Jonas Adamsons barn sahl. Chrestopher Skåttes dåtter Märtha och h. Wellam 
bekomma sin anpart af hemmannen af Adam Wärner och Mentz Adamson, men i det lösa 
hafwer huar sin anpart bekommit, begärandes at deras giorde förlijkning och arfskiffte kunde 
till större säkerheet inprotocolleras, som och skedde, eftersom h. Wellam Klangund antagit 
förmyndarskapet för sin sahl. brodhers Jon Adamsons barn och Mäntz Adamson för Chresto-
pher Skåttes dåtter, som han aflat och hafft med hans syster. 
 
38. Månss Erson i Fäste incaminerade twenne lagbudne och lagståndne köpeskriffter och 
bördalösning på Jöran Månsons och Måns Hansons arfwelått i fadershemmannet Fäste och 
Hackås sochn, som han inbördat och uthlöst: warandes trenne gånger huardera upbudit och 
lagståndit, och det sidsta upbudet skedt den 5 martij a:o 1691; dy bewilliades der å fasta och 
doombreff enär han med gamble breff bewijser hemmannet wara odall. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting den 26 januari 1695 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 10v–13r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 676v–680r, RA. 
 
Anno 1695 den 26 januarij höltz extraordinarie ting i Owijken, närwarande nämden. 
 Jöns Henrichson i Hallom   Peer Olufson i Nächstad 
 Erich Anderson i Swensåsen Anders Jonson i Backen 
 Jöns Peerson i Ångroon  Sunwis Mårtenson i Kårgierd 
 Chrestopher Erson i Fäste  Jon Pederson i Åsan 
 Anders Påhlson i Joxåsen  Hans Erson i Sölfbacken 
 Oluff Olufson i Swedie  Oluff Erson i Hwettiom 
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Framledne dragon swäntienarens Gunnar Gunnarson Swans syskonebarn, af huar sin broder 
födde, Påfwell Peerson ifrå Sunne sochn, förekom och gaf tillkänna hurusom Erich Jönson i 
Håff och Hackås sochn den 4 huius hafwer allenast gifwit honom Gunar Swahn een öhrfijhl, 
och han däraf strax dödh blefwen. Och såsom deth af olyckellig händelse är skiedt, hafwer 
han sin målsägare rätt eftergifwit, och öfwergaf een skrifft derpå, af honom och den dödas 
moders syskonebarn Oluf Olson i Dahlåsen, item hans tremänning Oluf Jöranson i Wällie 
underskrifwen, och af pastore loci wyrdige herr Hanss Drake verificerat. Den dödas föräldrar 
äre förlengst genom döden afgångne, och han war ogifft och inga syskon hafft; altså tillfråga-
des Erich Jönson hurulledes han wore kommen at döda Gunnar Swahn? Swaar, at deth oför-
modelligen och emot hans willia, Gudi klagat, är skiedt, huarmed han refererade wara sållun-
da tilgångit. 
 Att han ifrå Kåpparbärget heemkommit nyåhrsaffton, och hans swäntienare Gunnar warit 
uti Owijken hela juhlhälgen, och kommit heem den 4 huius, då Erich Jönson kommit ifrå 
skogen med någon wedh, och huar annan wäl fängnadt och folgdz in i stufwan, och enär dee 
twenne gånger druckit, haar Erich, som war trötter, lagdt sig i sängan, och Gunnar wellat och 
läggia sigh på sätet, och wärdinnan Erich Jönsons hustru bedit honom läggia sigh i sängan, 
och han skall swaradt sig deth eij förmå, och wid det han skollat taga af sig sniösåckorne, 
fallit framstupadt, och Erich Jönsons dåtter hulpit [fol. 11r] honom upp och sniösåckorne 
aftagit och ledt honom till andra sängan, efftersom han war nogh drucken af bränwijn, som 
hans granne Erich Jöranson åth honom till juhl hade brändt, och wid deth han lagdt sigh, kom 
Erich Olson i Salom ingående, då Gunnar sagdt, nu kommer den swarta diefwulskråppen. 
Sedan kom Oluff Erson i Lill-Sahlom och begierte wäxla några små penningar, och Erich 
Jönson därmed stått upp och medh honom wäxladt, och sedan kom corporalen Johan Will-
helm Bokofski och dragon Didrich Hååk, då Gunnar upstått, och suttit alla fyra widh bordhet 
och några gånger druckit. I medler tijd kom Jöns Elieson i Älfwen, Erich Jönsons broderson, 
och Oluff Olufson i Hallom, hans hustrubroder, som satte sig på sätet. Strax därefter gick 
corporalen och Didrich bårt, och Erich Jönson tillijka med Gunnar folgdt dem uth, och 
kommande in, bedit Jöns och Oluff gå till bordz at få math, som dee och giorde, och äfwen 
wäll budit Gunnar, som och satte sig för bordzändan: sägandes sig ytterligare komma ihug 
den swarta diefwuls brann, och Erich bedit honom gifwa sig till fredz, efter karllen är bårtta 
på sin reesa, och fått till swar, om han wille wara Erich Olsons målsmann, huartill han nekadt, 
då Jöns Elieson bedt Gunnar gifwa sig till fredz, och sagdt sin faderbroder eij wara hans måls-
man, då Gunnar frågadt om han då wille wara hans målsman, och fattadt honom i håret, och 
Jöns efter Erichs inrådande intet tog emoth. Sedan skall Gunnar skiälldt dem som boo sunnan 
siön för tyfwar och skiellmar, huar ibland Oluff Olufson en är, och Oluff swaradt at han kan 
deth icke bewijsa, och han sagdt sigh skohla strax bewijsadt, och fattadt altså Oluff i håret, 
och Erich Jönson skildt dem åth och bedit Gunnar hålla stilla och läggia sig, och till den 
ändan tagit i honom och ledt till sängan, [fol. 11v] och han skall sagdt, kan skee du will slå 
mig, och Erich nekadt och påmint, med honom aldrig någon owänskap hafft, och Gunnar 
några gånger sagdt, slå migh det fanen tage dig, och sedan ästu bättre än een tyff och skiellm, 
så slå mig, och han altså ty wärre gifwit honom een örfijhl med knytnäfwan, huaraf han intet 
föll omkull, utan på där stående kista sig satte, och genast der ifrån sachta till gålfwet fallit: 
tallandes icke ett ordh, utan strax dödde, som Erich Jönsons hustru blef warsse, deth han med 
bittra tårar beklagar. 
 Corporal Bokofski och dragon Didrich Hååk aflade sin wittnesedh och betygade, nembl. 
 Corporalen, at han tillijka med Didrich på ett ärende kom till Erich Jönson, där Erich 
Olson och Oluff Erson i Salom wore, och efter en half stundh gått der ifrån, och Erich Jönson 
läth framsättia math för corporalen, och bad Didrich och Gunnar, som såtho wid spiselln och 
ordkastades, hålla stilla och wara fredige, och böd dem beggie till bordz, och dee blefwo 
sittiande på stolen tilsammans och småträtade, och aff Erich Jönson warnadhe at hålla dermed 
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inne, och efter een stundh kommo Jöns Elieson i Älfwen och Oluff i Hallom, at blifwa där 
öfwer natten, och något der efter begaf han sig där ifrån tillijka med Didrich, och folgde Erich 
Jönson och Gunnar dem uth, och är allenast ett litet stycke emellan Håff och där corporalen 
boor i Billstadh, och wid deth han heemkom och läth opptappa dricka åth sigh, kom Jöns 
Elieson efter honom, och han altså dijth tilbaka igen, då Erich Jönson beklagat sig slagit 
Gunnar een öhrfijhl, och weth intet om han läfwer eller dödh är, huarefter corporalen såg och 
fann tillijka med grannen Erich Jöranson honom wara döder, och läth så honom afkläda och 
pådraga een reen skiorta: kunnandes intet see honom någorstädz wara blodig eller såradt, men 
läpparne wore all blå, och aldrig förr sedt honom nånsin så drucken wara, och at han wiste 
föga huad han giorde, och kallade sigh sielff mörkzsens barn, eftersom han intet kunde läsa i 
book, och elliest litet, och Didrich sagdt sig undra huad [fol. 12r] troo han kunde hafwa som 
intet läsa kunde, och han swarade sig sådan troo hafwa at kunna blifwa såwäll salig som han 
som kan läsa, och meera kan han sig intet påminna. 
 Didrich Hååk berättade sig föllia Bokofski till Håf, och då låg Gunnar i sängan, och steg 
upp och satte sig tillijka med Didrich på sätet, och at han war mycket drucken och otidig, och 
sade sig wara närmare blij corporal än hann, medh annat meera onödigt, och Erich Jönson 
bedit honom wara stilla, och at han kan så snart blij corporal som Didrich, och blefwe både 
budne till måhltidz, och under den tijden sade Gunnar till Bokofski sig wara mörkzsens barn, 
eftersom han intet kunde läsa, och fått till swaar at han ändå kan blifwa Gudz barn, och at han 
mycket fåfengt tahl hade, så at \om/ han hade warit drucken, hade den olyckan honom händt 
som Erich Jönson, och näst förr han bårtgått, kommo Jönss i Älfwen och Oluff i Hallom dijth, 
och han fölgde corporalen heem, och Erich Jönson och Gunnar folgdt dem till wägz, och een 
lijten stundh därefter kom Jöns körande efter corporalen och bad honom föllia sig till Håff, 
som och skiedde, men han blifwit hemma, och dy intet weth huad där passerade. 
 Jöns Elieson förmantes referera huru tillgångit war, och berättade sig och Oluff i Hallom 
om affton komma till Håff, där Bokofski och Didrich, tillijka med Erich Jönson och Gunnar 
såtho till bordz, och Bokofski och Didrich litet däreffter gått därifrån: hörandes Didrich och 
Gunnar intet något tahl sin emillan hafwa i deras lag. Sedan bödh Erich Jönson dem och 
Gunnar till bordz, då Gunnar sadhe sig intet kunna glömma bårt Erich i Sallom, den Sathans 
brann, och Erich Jönson bedt honom intet talla därom, han lärer wäll förswara sigh, och han 
kallade honom tyff och skiellm, och denne bedit honom hålla dermed inne, och frågadt om 
han är hans förmyndare och fattadt i hans håår, och Erich Jönson tagit löös hans händer och 
bedit honom sittia stilla och intet oroa sina gäster, då Gunnar sadhe at alla sunnan siö boerne 
äre tyfwar och skiellmar, [fol. 12v] och Oluff i Hallom sade, honom deth intet kunna bewijsa, 
och Gunnar sagdt sig deth skolla strax bewijsa, och med deth samma fattadt i hans håår, och 
Erich Jönson tagit honom derifrån och bedit läggia sigh, eftersom han årkade intet meera 
dricka, och hafft till sängan, och Gunnar sagt, slå mig deth fanen toge digh, om du är bättre än 
een tyff och skiellm, och Erich gaff honom een öhrfijhl, och Gunnar stodh litet stilla och satte 
sig på een låg kista, och genast föll framstupa till gålfwet och intet rörde sig meera, men af 
deth fallet kunde han intet fara illa, och denne kördt efter corporalen. 
 Oluff i Hallom examinerades, och refererade äfwen som Jöns Elieson: warandes intet 
meera folck inne än dee som förhörde äre. 
 Hustru Karin Olufsdåtter, Erich Jöransons, berättar sig till juhl bränna litet bränwijn åth 
Gunnar, och at han samma dagen han dödde sielf tredie drack uth ett halfft stoop och litet öhl 
som dee wärmde åth sig, och blef något tahligh. 
 Erich Jönson betyges altidh både nychter och drucken warit stilla, sedigh och fredsam, 
och all oenigheet och trätor efter möijelligheet afstyrt. 
 Gunnar Swahn betyges warit stilla af sigh, dåch nogh ostadig och ensint, och uti drycken-
skap stoortahlig och snar att förföra sig, men ingen slagzkiempe: warandes altidh med sin 
bonde Erich Jönson i god eenigheet. 
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 Erich Jönsons granne Erich Jöranson berättar sig blifwa kallat dijth sedan som Gunnar 
fått öhrfijlen och war lagd i sängan, och såg honom wara dödh, och war tillstädz enär han 
afkläddes och twettades, och intet kunde see något blodwijte och blånadt. 
 Lensman Swen Herkulleson hafwer tillijka medh tålffmannen Chrestopher Erson i Fäste 
och Måns Erson ib:m uti capplans h. Daniels Offerdalini och corporalens Bokofski närwaru 
synt lijket, och intet någon åkoma kunnat see. 
 Leutnant Herman Tijdeman hafwer tillijka med häradzhöfdingen lijket sedan noga besedt, 
och befunnit [fol. 13r] dess wänstra kinbehn för tinningen wara litet swullen och tiockare än 
det högra. 
 Erich Jönsons hustru Ingeborg Olufsdåtter intercederer för sin man och begierer nådh: 
hafwandes 4 stycken barn, och deriblandh rätt små. 
 Nemden påminte sig sakens sammanhang, och effter noga betenkiande eenhälleligen be-
slötho sigh intet kunna fria honom ifrå lijfsstraffet, emedan som han af hans bekomne öhrfijhl 
pröfwes wara dödh blefwen, fast än målsägaren sin rätt cederat. 
 Ehuruwäll Erich Jönson af hastige mode hafwer gifwit dragon Gunnar Swan allenast een 
öhrfijhl, så pröfwes han dåch lijkawäll däraf wara dödh blefwen, och ändåch målsägaren sin 
rätt cederat, finner häradzrätten lijkawäll icke anständigt wara, straffet applicera efter 13 cap. 
Dråpmålabalken med willia L.L. och altså dömmer honom efter 2:dre cap. Dråpmålab:n med 
willia L.L. och Genesis 6 cap. och Exodi 21, hafwa förwärkat sitt lijff, dåch under höglofl. 
Kongl. Swea håffrättz nådige och äntellige resolution underdåhnödmiukelligast heemställt. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting den 15 juli 1695 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 20v–24r, ÖLA. Komplettering från Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 690r–694r, RA. 
 
Anno 1695 d. 15 julij höltz extraordinarie ting i Owijken sochn, närwarande befallningzman 
welbet:d Lorens Bachmann, och desse såtho i nämbden. 
 Jöran Pederson i Kiöfra  Anders Påhlson i Joxåsen 
 Jöns Henrichson i Hallom   Erich Anderson i Swensåsen 
 Sunwis Mårtenson i Kåhlgierd Gumund Person i Häggen 
 Jon Pederson i Wästeråsen  Oluff Erson i Hwettiom 
 Peer Peerson i Klåckarbacken Chrestopher Erson i Fäste 
 Peer Olsson i Nächstad  Jöns Peerson i Ångroon 
 
1. Ländzman Swän Herkulleson angaf förrijdaren af capiten welb. Carl Rutenkrans com-
pagnie Jonas Frijman hafwa den 29 martij sidstleden skuttit, med een bekomne bössa i arff 
efter sin broder Erich Frijman, sin son Swän Jonson, om sina 9 åhr, genom hufwudet, huaraf 
han strax dödh bleff, och fadren genast gått till leut:n Vallentin Wirk och sig däröfwer bekla-
gadt. Sedhan till kyrkioherden h. Hans Drake, och sidst till länsmansgården, och lensman icke 
hemma stadd warit, och sökt underrättelse hurulledes därmed månde wara tilgångit: seendes 
kulan träffadt genom hufwudet widh [fol. 21r] wänstre tinningen och gått uth genom och bak i 
nackan, och ingen annan wettskap fått än at han skulle skåttställa bössan: ståendes i förstugu-
dören, och satt målet på kornladudören, och wid det han skulle läggia armen emoth döregåtan 
at stödia bössan på, rördt oförwarandes tryckpinnan, och bössan gått löös, och sonen kommit 
med een liten kielcka med wed dragandes, och honom, som sagt är, träffadt: warandes dragon 
Swän Kiehlson in i stufwan, och skall eij wettat deraf förr än han hörde smällen och honom 
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ropadt och iembradt sigh, och därmed sprungit tillijka med Frimans hustru uth och sedt sonen 
wara ihählskutten, och hulpes åth at bära honom in. 
 Jonas Friman beklagade den olyckellige händelssen medh tårar, och at så tilgått som lens-
man angifwit, och i deth han satt sig neder på förstugugålfwet at luta armen emoth wäggen, at 
läggia bössan på, och hållit allenast mitt på pijpan och intet i handslaget eller bak på ståcken, 
bössan sprungit löös, och som sagt är, Gudi klagadt, träffadt och dödat sonen: hafwandes een 
son äldre i lijfwet och tree yngre sönner, och intet kunnat tenkia sonen warit ute, och där 
bössan sålledes oförmodelligen icke gått löös war målet så högdt satt at deth ingen fullwäxst 
karll kunnat träffa och skada. 
 Swän Kiehlson berättar och betygar sig wara hoos förrijdaren på något arbete, och mid-
dagztijden folgdz in at hwijla sigh och få math, som då intet färdig war, och därmed satt sig 
neder, och förrijdaren tagit een bössa at skåttställa och laga sifftet, och den satt emoth fönst-
ren, och sagt sig intet kunna see genom sifftet, och altså tagit bössan och funnit deth wara 
richtigt, hwarmed Frijman gått uthi förstufwan, och denne intet wettat af något förr än smällen 
hördes och Friman sig iemradt, och därmedh tillijka med hans hustru sprungit uth, och funnit 
sonen wara skutten litet ofwanför wänstra tinningen, och gått uth genom nackan, lutandes sig 
på kielkan, och fadren burit honom in, och modren tagit honom på sina knä, då han een gång 
såsom suckadt och andatz. Han berättar honom wara sedigast ibland alla hans barn, [fol. 21v] 
och af större förstånd och sedigheet än dess ållder kunde tillsäija, och derföre kärast ibland 
barnen, och modren dånat enär hon såg honom wara dödat. 
 Jon Pederson bekänner sig få budh at komma till sin granne förrijdaren, deth han giorde, 
och såg hans hustru hafwa sonen i sin fampn, som intet rörde sig, utan hiertat pickade och 
språng några gånger, och at han altid war sedig och stilla, och föräldrarne gråtit och iemradt 
sigh öfwer den olyckelliga händelsen. 
 Anders Larson är icke tillstädes eller skall fått bud, utan hans moder hustru Karin Kiehls-
dåtter, sedhan han gårdagen war bårtgången, som berättar sig få bud enär skadan war giord, 
och kommande dijth, war pilten dödh, och i lijfstijden warit stilla och lydigt barn. 
 Piltens moder hustru Elin Olufsdåtter beklagar med bittra tårar dess oförmodellige af-
gångh: hörandes skåttet ifrå förstufwan och sin mans klageröst och ängzslan, och därmed 
luppit uth, och funnit sin son dödh wid hafde kielka framför sig: giörandes sig försäkradt at 
den olyckan skedde af rättan wåda, icke allenast däraf at han hans naturlige fader war, utan 
och at han hölt honom kärast ibland andra sina barn, som han och sedigast och förståndig war: 
hafwandes ingen tanka, skiähl eller fog åstunda af honom någon wådaedh, utan låter sig nöija 
huad Gudh sålledes tillåtit. 
 Hustru Karin Kiehlsdåtter och hustru Märit Ersdotter, Jon Peersons, hafwa swept honom, 
och betyga ingen annan skada på hans kråpp war än där bösskuhlan gått in och uth, som och 
efter befallningzmans ordre ifrå Lijth den 3 aprilis af gode män är besichtigat worden, och 
äfwen så den 6 dito befunnit. 
 Nämdens enhällige betenkiande till fölliande dom. 
 Såsom förrijdaren Jonas Frijman pröfwes af rättan wåda ihählskuttit sin son Swän, och 
modren hustro Elin Olufsdåtter giör sig därom försäkradt, och derföre ingen wådaedh af sin 
man åstundar och begiärer; [fol. 22r] altså finner rätten skälligt, fadren Jonas Frijmann wara 
efter 16 cap. Dråpmålabalken med wåda L.L. saklöös både för edh och both, huilket under 
höglofl. Kongl Swea håffrättz äntellige doom och resolution underdånödmiukel. heemställes. 
 
2. Dato företogz håldne husesyn på proieterade leutnantzboställe under Bärgz compagnie i 
Skiede och Hackås s:n, och först öfwerlades hurulledes den considereras skulle, antingen efter 
dee åhr åboen Hanss Larson gården bebodt, eller swara till fulbygd gård efter Kongl. Maij:ts 
1681 åhrs husesynsordning, och stadnade wid deth förra, lijkmätigt Hans Excell:tz h. general-
maiorens och gouverneurens resolution den 6 junj sidstleden, deth han och kiöpt efter 
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köpeskrifften af den 17 aprilis 1680, och till datum possiderat och häfdat, kommer altså at 
swara till 16 åhrs byggnad: förståendes med 1695. 
 Hwardagzstufwan 10 ¾ ahl. långh och 10 ahl. bred innom knutar, opsatt af furutimber för 
4 åhr sedan af Hans Larsson, med ny spisell och bakugn, och allt innanrede färdigt, som 
sielfwa synen innehåller, och beräknas efter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordning i pro-
portion af hemmannetz storlek för tree åhrs byggnadt. 
 Framcammaren i samma knytning med särskildt spisell, ena långsätet tages ifrå stufwan 
därtill, een wäggfast säng skaffas för 24 öre s.m:t. Spiselln whijtlimas innantill och skårsteen 
kalkslåes för 16 öre, och fönsterkarmar för 4 öre, facit 1:12, och beräknas för twå åhrs bygg-
nadt. 
 Giäst- eller sängstufwan opsatt 1693, 9 ½ aln lång innom knutar och 10 ahl. bredh, ny 
spisell och iernmurstång. Jernståndaren köpes för 16 öre s.m:t. Spiselln hwijtlimas och skår-
steen kalkslåes för 21 ⅓ öre s.m:t. Till tree uthhuggne fönsterhåhl behöfwes twenne små 
[fönster] till huartera à 12 öre s.m:t, och ramar därtill för 16 öre. Facit 2 [d:r]: 24 öre s.m:t. En 
wäggfast bänk på södra långwäggen för 10 ⅔ öre. Ett bord med fötter 4 ahl. långt skaffas för 
1 d:r s.m:t. Långsätet 8 öre s.m:t. En ny säng med krantz för 1 d:r s.m:t, [fol. 22v] och deth 
öfrige förr giordt: giörandes tillsammans 6 dahl. 16 öre s.m:t, och enär deth fullgiordt blifwer, 
beräknas stufwan för tree åhrs byggnadt. 
 Kiällarestufwan fins wara hållen wid macht, opteckt och med ny takwed förbättradt, och 
sedan icke fördärfwat och skadd. 
 En ny bryggstufwa emoth kiällarestufwan med tree wäggiar och twenne rösten å bäggie 
långwäggiarne sammanknytte, 8 hwarff hög, 9 ¼ ahl. lång och 6 ¼ ahl. bred innom knutar, 
med stoor bryggspisell utan iernredskap som där intet behöfwes. Taken med klingertrod, ny 
dörr, 3 ¼ aln långa gångiern, utan gålff, och merndels medh stehn belagdt, dugligit näfwer-
taak och takwedh. Spiselln hwijtlimas och skårsteen kalkslåes med 24: –, och dråpp kring 
spiselln botas med 4 öre. Ett litet fönster för 8 öre. Facit 1: 4: –, beräknas för twenne åhrs 
byggnadt enär fehlachtigheeten blifwer ersatt. 
 Gamble låfftet hafwer Hanss Larson till taket widh anträdet reparerat, och på östre sijdan 
dels sedermehra blifwit wärrat, som lembnas, eftersom deth står intet at giöras dugligit med 
mindre deth nedertages och undertimbras. 
 Ett nytt stålpherberge 13 hwarf högt 5 ahl. långt 4 ¾ ahl. bredt innom knutar, dör med 
nya gångiern och dugligit ståcklåås, taket med nytt näfwer och ny takwedh. Ingen iäll eller 
öfwerbåtn, huartill huset något lågt är, och kan intet högre beräknas än för een åhrsbyggnad. 
 En ny badstuga 6 ahl. lång 6 ¼ ahl. bredh af 4 knuthar med ugn och twå stycken lafwar, 
näfwer- och tårftak, dör med gångiern, alt färdigt, räknas för en åhrsbyggnad. 
 Ett stall med skulla öfwer, 12 hwarf hög 6 ¾ ahl. lång och 6 ½ aln bredh, ½-ten af 
gamallt afknytt stufwutimber och ½-ten nytt. Och eftersom han kunnat bruka deth gambla för 
wedh, och han lijka långt uthbydz hafwer efter timber som wedh, och det gambla fins wara 
wäll så godt som deth nya, så hålla nemden hela stallen bör med rätta considereras för ny, 
enär gålfwet giöres nytt och färdigt i hörummet för 16 öre. Dörajern för 6 öre, [fol. 23r] nytt 
näfwertaak och takwedh, dören för hörummet och små gångiern för 16 öre, dyngstahn fodras 
medh 8 öre. Facit 1 d:r 14 öre, räknas för een åhrsbyggning. 
 Gamble stallen i fägården kan intet längre hållas widh macht eller repareras. 
 Fähuset 12 ¾ ahl. långt 11 ahl. bredt är odugligit. Derföre är nytt timber heemfördt, och 
skall åth hösten opsättias, som oundwijkelligen måtte skiee, efftersom deth förra icke kan bru-
kas, och enär deth medh innanredet och godt näfwertak giöres färdigt, räknas för tree åhrs 
byggnadt. 
 Swinhuset nytt, aff ett rum, med bark tekt och ny takwed, inga döraiern, som köpes för 4 
öre af Hanss Larson. 
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 Kornladan är widh tilträdet upteckt och reparerat, som eij widare till gangns sig giöra 
låter, dåch kan hon ett eller twå åhr brukas. 
 Twenne gambla bodar med skullia och öfwerbåtn, som åboen till taket reparerat, och äre 
så föråldrade och gamble at dee intet stå widare at reparera till gagns. 
 En gammal halmbod merndels odugligh, och i synnerheet taket kan intet repareras, utan 
den skulle nederhafwas och med merndels nytt förbettras. 
 Wedlijdret nytt och halfwa taket med bräder belagdt, som kan tillijka med swinhuset 
skähligen räknas för een åhrsbygningh. 
 En smidia af Hanss Larsson upsatt, 8 ½ aln i quadrat, dör med små gångiern och klinklås, 
med dels bräde- och dels barktak, för 1/3 åhrsbyggnad. 
 Åkeren är i fult och frodigt bruk, men där som mång annorstädz med landhafra nogh 
öfwergången: warandes i huardera sädet icke meera än till 16 ½ mäling reen åker, och till 4 
tunlandz utsäde behöfwes efter landzsens gemene och ordinarie gångh och räknande 24 mäl-
lingar, men i Hackås och några fleera standz är girijgare sädesjord och behöfwer merndels till 
1/4 tunna utsäde på hwar mähling eller 1/6 tunland. Af berörde åker fins åboen af roth och 
stubbe opgiordt och brackt i bruk 5 ½ mäling, och så mycket ringare hafwer gamble åkeren 
warit och dels igenlagd till slått. 
 Aff nyo anlagdt humblegård 550 stänger, som är reen och i fult bruk af godh frägd och 
slagh, men stören dels [fol. 23v] odugelligh. En liten gamall förlagd renoverat och uthwidgat 
till 1/3, som in alles består af 100 stöör, rummen icke fulstörat. Effter 11 § i Kongl. husesyns-
ordningen åligger åboen läggia åhrligen 40 stänger till dess dee blifwa 200 stänger; altså äre 
383 ⅓ stänger öfwer ordningen anlagde och brachte i godt bruk, och hwart 100:de räknas för 
1 d:r 16 öre s.m:t, och 50 stänger eller störar felas på den större, som afräknas med 8 öre 
s.m:t. 
 Effter ordningen och den 22 § bör bonden rödia till åker eller ängh ett spanland åhrligen, 
där tillfälle i mark fins, och huad ängien widkommer, så finnas dee icke skoglupne, och åboen 
uprestadt och sådt neder i ängiet. Item uti främmre ängiet och fleere stedz, och sedan igen-
lagdt till slått, som är frodigt och fruchtbart, dy hafwer han sin skylldigheet derutinnan 
fullgiordt. 
 450 famnar hehl dugellig gerdzlegårdh. 402 fambnar med godt gerdzell och stöör, men 
står lutadt, eftersom orten är sumpig och blöth, och kan conserveras med stödh och klyffter 
een och annan standz för 10 ⅔ öre. 
 80 famnar neder i ängiet, som interimswijss äre dijthsatte, tages icke i någon conside-
ration. 
 Widh fäbodarne uppsatt ett nytt fähus, omåssadt, medh brädtaak och dugelligit gålff med 
förlorade båsar, räknas för en åhrsbyggnadh. 
 Stålpherberget reparerat med nytt taak, som förståes under widmachthållande. 
 En miölkkällare opgrafwit och timbradt med jordtaak, swahla, dör, jern och låås, räknas 
och werderas för 1/4 åhrsbyggnadh. 
 Nämden förehöltz at öfwerläggia huru högdt een åhrsbyggnad å den orten skiäligen kan 
beräknas, och effter noga betenkiande eenhälleligen stadnade därwidh at det kan icke under 
15 d:r s.m:t låtha sigh giöra, emedan som timberhugg skall tagas och kiöpas dels 1 ½ eller 
dels tree och dels 3 ½ mijhl ifrå bohlbyen, och äfwen så medh näfwer, men bark och trodh 
kan fåes närmare till kiöps. [fol. 24r]  
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 Liquidationsräkning medh Hanss Larsson i Skiede 
 Debet  Credit 
 För 16 åhrs byggnadt  Fullgiordt 18 ½ åhrs byggnadt 278: 24: – 
 à 15 d:r s.m:t 240: – : – Af nyo anlagdt öfwer ordningen 
 Pro saldo öfwerbygdt   44:  8: – 383 ⅓ st:r humblegård à  
   1 d:r 16 öre, som belöper 5: 24 
   öre s.m:t, och 50 störar felas och 
   intet dijtsatte, som kunna kåsta 
  ________ 8 öre. Altså behållit     5: 16: – 
  284:  8: –  284:   8: – 
 
 
 
 

Ting den 29 oktober – 5 november 1695 
 
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 105v–125r, ÖLA. Komplettering från Svea hov-
rätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 822v–855v, RA. 
 
Anno 1695 d. 29, 30, 31 octob. och d. 2, 4, 5 november höltz laga ting med allmogen aff 
Owijkens tinglagh, närwarande befallningzman Lorentz Bachman och nämden. 
 Jöns Henrichson i Hallom   Erich Anderson i Swänsåsen 
 Anders Påhlson i Joxåsen  Jon Pederson i Åsen 
 Sunwijs Mårtson i Kåhlgierd  Peer Olson i Nächstad 
 Jöran Peerson i Kiöfra  Oloff Erson i Hwättiom 
 Gunmund Peerson i Häggen  Peer Peerson i Klåckarbacken 
 Jöns Peerson i Ångrohn  Chrestopher Erson i Fäste 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
 
2. Swän Olufson i Gierde beswärade sigh öfwer dragon Hans Erson Frisk för dhet han ho-
nom beskylt för sammanlag medh kånan Dina Nillsdåtter? Resp. att han honom fulleligen 
derföre beskylt hafwer, och näst för Bartholomej sidstleden om een lögerdagz affton warit 
hoos Anders Mårthenson i Hälliebacken med några sina camærather uth på gården, och kom-
mande om nattan in i stufwan, där mörkt war, funnit Swän och Dina tillsammans på gålfwet, 
antingen liggiande eller sittiande, efftersom han i dem stupadt, och intet ord åth dem tallat, 
och Dina tagit i hans handh och den lijthet klämt, och han wijst henne fanen i wåldh: säijan-
des din sachramentska hora, och att dragon Henrich Lo lågh medh sin hustru in i stugusängen, 
om han deth hörde kan han intet wetta. Sedan har han tillijka med dragon Peder Älgh och An-
ders Oldbergh gått till Anders Peerson ib:m, seendes Swän och Dina tillijka med dragon Nills 
Olson Orm komma effter gående, och dee gått in i bryggstufwan, och Peder Älg gått at få 
kiöpa öhl och inthet fått, och folgdt Swän, Dina och Ormen tilbaka åth Anders Mårtson, och 
Peder Älgh skildt sig ifrån dem, och sedhan kommit tilbaka. Denne [berättaren] hafwer gått 
effter, och blifwit warse Swän och Dina upp i backan, och dijth i tystheet gått, och funnit ho-
nom hafwa upp hennes kläder och legat på henne, och handskarne lembnadt bakom sigh, dem 
han tagit, och åth honom deth sagt, och dermedh gått derifrån in till Anders Mårtensson. 
[fol. 106r]  
 Måndagen dereffter sände Swän till Anders Mårtenson och frågadt om han där lembnadt 
sina handskar, och denne sagdt sig dem hafwa, och at han skulle dem få igen enär dee få 
tahlas medh, huarest dee tagne äre. Odensdagen däreffter hafwa dee råkadtz hoos Larss Erson 
i Myhre, och han begiärt sine handskar, och fått till swaar att deth skall skiee enär dee få talas 
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medh huarest han dem mistadt, och han dermed gått uth, och om afftonen kommit hoos An-
ders Mårtenson, och han sagt at dee skulle förlijkas, och denne, at han ingen förlijkning 
begierer, utan han må gifwa något till kyrkian och achta sig för henne, efftersom hon är een 
fahrlig menniskia enär hon och en annan kan wara drucken, och sagt för honom deras åth-
foror, och han skall beklagadt sig eij minnas enär han drucken är, och twenne gånger hafft 
honom uth och tilbudit förlijkning och han wedersakadt. Anders Mårtenson warit hemma, och 
Erich Rooss hustru Agnes war och tillstädes. Dee skohla och för sigh sielfwa suttit och talltz 
medh, och der ibland skall han sagt sig hafft kiärleek till Dina medan han tiente i prästegården 
och dee ogiffte wore: slutandes därmedh at wittnen kunde afhöras, som hördt honom hafwa 
honom förmant att achta sig för henne: säijandes deth icke förste gången med Dina warit som 
han med wittnen bewijsa will, och at Erich Andersons hustru i Swänsåsen hustro Kerstin 
Henrichzdåtter förledhne fredag skall sagt, sin pijga och twenne drängiar skola sedt honom 
med Dina hafft sammanlagh. Hwartill Swän Olufson swarade att han lögerdagen näst för 
Bartholomej dagh sidstleden blef heembuden af Anders Mårtenson i Hälliebacken, och där 
wäll plägadt worden, och då kom Dina in och wille dricka medh, och Anders Mårtenson wijst 
henne twå gånger bårt, och Swän låfwadt gifwa henne een öre s.m:t för deth hon skulle gå 
ifrån dem, och lemnadt henne ett femöres stycke at wäxla och gifwa 4 öre tillbaka, och dee 
druckit een stund sedan, och han sombnat på ett säte för spijselln, och enär han waknadt, sin 
myssa och handskar sacknadt, och myssan igenfunnit, och kommande uth på gården råkadt 
dragon Nillss Orm, som bad honom föllia sig i andre gården at sökia igen Hanss Frisk, och 
kommande dijth frågadt dragon Pär [fol. 106v] Älgh effter Hanss och dragon Oldbergh, och 
han swaradt sigh och letha efter dhem, och wid dee gingo tillijka med Älgen, ropade Dina, 
God natt karlar, och han krafft sina 4 öre s.m:t tilbaka, och hon sagt sig då inga hafwa, och 
han folgdt Ormen till Anders Mårtenson, och sedan gått till Öfwergierde och lagdt sig hoos 
dragon Henrich Swart. Onsdagen däreffter på wägen till Myre mött Anders Mårtenson, som 
sagt, Hanss Frisk tillägger honom sammanlag med Dina, och han skall swaradt sig däraf intet 
wetta. Kommandes till Myre, tillade Hans honom dhet fullkombligen, och sade sig taga 
handskarne af honom, och sparkadt i ändan enär han låg på Dina, och han i Myre swaradt, om 
han will gifwa god ordh, skulle deth eij längre komma, och Larss Erson sagdt deth intet kunna 
skiee: hållandes sig för samma grofwa beskyllning aldelles oskylldig, men Hanss Frisk påstår 
sin giorde relation, hwartill Dina aldelles nekar. 
 Anders Mårtenson och Henrich Lo aflade sin wittnesedh. 
 Anders Mårtenson, at han böd heem Swän Olsson och gaf honom något till bästa, och om 
afftonen kom Dina och dijth, och Swän gaff henne ett 5 öres stycke, och hörde intet deras 
samtahl: sittiandes han på sätet och hon i spijselln, och han med sin hustru gått i cammaren till 
sängz, och weet intet meera därom berätta. Twå eller tree dagar effter säger han sig wara hoos 
Larss Erson i Myre, där Hanss Frisk war, som begynte säija sigh funnit Swän och Dina hafft 
sammanlagh och om hans tagne handskar, och wid deth samma kom och Swän in, och talltes 
med om handskarne, och Anders honom sagt Friskens tahl och utsagu, hwarom dee sedan 
hoos Rosens hustru något talltes, och Hanss påstod sig honom i den onda gierningen funnit, 
och Swän nekadt, och dee folgdz uth och kommit in igen: påminnandes sig höra Hanss till 
Swän säija deth han skulle gifwa något till kyrkian, och kan eij minnas huad Swän därtill 
swarade, eller om han något swaradhe. Item, at Hanss Frisk om lögerdagz affton, då mörkt 
war, kommit in och begiärt penningar till läns. 
 Henrich Anderson Loo, at han kom heem om affton, och i rättan tijd tillijka med sin 
hustru lagt sigh i stufwan och släckt ellden, då Swän och Dina woro inne, och in på [fol. 107r] 
qwällen hörde han Hanss komma in och begiära af sin fader penningar till läns, och då war 
mörkt, och intet såg eller hörde han af Swän och Dina. 
 Peder Älgh och Anders Oldbergh förhördes. Anders, att han ifrån Anders Mårtensons 
gårdh gått till Anders Peersons med Frisken, och hörde Swäns och Nills Orms tahl och Dinas 
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medh, men dem icke såg, utan war stadder i bryggstufwan. Päder, att han skulle läggia sig i 
een höbod, och wid det samma kom Swän, Ormen och Dina och frågadt efter Hanss Frisk och 
Oldbergh, och han fölgt dem in emoth Anders Mårtssons gårdh och wändt om tilbaka till An-
ders Pedersons igen, och dee stodo qwaar på wägen: wettandes intet hwart dee gingo, och war 
pass midnatztijd och regnachtigt. Men sedan han kommit in emoth gården, sedt sig tilbaka 
och blifwit warse Swän gå allena på wägen till Gierde, men intet sedt Ormen och Dina. 
 Nillss Orm, som är een lagbunden tyff, berättade sigh om afftonen föllia Swän till och 
ifrån Anders Pedersons gård, och at Dina kom effter dem på wägen dijth åth, och at han bedit 
Swän tillijka med honom läggia sigh i Anders Mårtensons hööbod, och han sagt sig willia gå 
heem, och rest effter Dina, och talltz litet medh, och hon gått upföre backan, och dee folgdz 
till gårdz, då Ormen säger sig gå och läggia sig i höbodan, och wiste intet hwart Swän månde 
gå. 
 Larss Erson i Myra aflade sin wittnesedh, och bekändhe det Hanss Frisk om onsdagen 
effter Bartolomej kommit till honom och sagt sig upp i Helliebacksbackan sedt Swän Olufson 
hafwa beställa med Dina, och tagit då hans handskar, och strax derpå kom Anders Mårtenson 
dijth, det han och för honom berättadt. Därpå kom Swän och frågat Hans effter sina handskar, 
och han sagt sig dem hafwa, och han skulle få dem igen enär dee få litet tallas medh, då Hanss 
kiöpt een kanna öhl och böd Swän dricka, och han satt kannan för mund och föga druckit, och 
sagt sig för deth wäsende skull eij årka dricka, och därmed, med länte hästar rijdit heemåth, 
och om afftonen kommit tilbaka och råkadtz hoos Rosen, då Anders Mårtenson sagt uth på 
gården för Swän, Friskens tahl och hörde tahlet begynnas, och han som sexman war, sagt at 
dee må talas [fol. 107v] wijdh som dee kunna, men han gifwer dhet an för kyrkherrn, och där-
medh gått ifrån dem, och weeth intet meera därom säija. 
 Hustru Kerstin Henrichsdåtter förehöltz Hanss Frisks angifwande, deth hon förledne 
fredagz skall för honom berättat, at een hennes pijga och twå drängiar sagt sig sedt Swäns och 
Dinas sammanlagh, hwartill hon aldeles nekar, föregifwandes sig aldrig deth af dem hördt, 
och fast mindre dhet för honom berättadt, men dhet är sant, at Hanss Frisk war hoos henne 
förledne fredagz och frågadt derefter, och hon intet kunnat swara därtill, efftersom hon ingen 
kundskap därom hade eller hafwer: williandes dhet med edh hålla, och han påstod så sagt 
wara, och hon nekade. 
 Dragon Henrich Swart i Öfwergiärde berättar, Swän Olson litet effter midnatten kommit 
till sig och lagt sig på bänken, och om morgonen gått heem at taga på sig kyrkkläderne, och 
såg honom i kyrkian wara: warandes litet meer än 1/8 mijhl emellan Öfwergiähle och Yter-
giähle, och at han talte intet om hwarest han då warit. Hanss Frisk inwände, deth icke wara 
hans rätta wäg heemåth, som förlades och intygades wara hans rätta kyrkwäg genom Henrichz 
quarteer. Hanss, at Swäns hustru burit till Helliebacken hans tröija. Resp. at hon ment honom 
där wara, och gått i god tijd dijth, och han sedan ifrå Öfwergierde heem kommit och dee 
missfarit. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstund dragon Hanss Frisk hafwer tillagt Swän Olufson i Giärde hafft sammanlagh 
och bedrijfwit otucht med Dina Nillsdåtter, och sökt honom deth at öfwerbewijsa, som han 
intet göra kunnat; altså finner rättan skähligt at Hanss Frisk för sådan groff beskyllning på en 
gifft man skall effter 20 cap. Tingmålabalken bötha 40 marck till treeskiptes. 
 
3. Larss Olufson i Fiösåsen kärade till furiern Jonas Friman för deth han dagen för trettonde 
dagh juhl sidstleden hoos Oluff Siuhlson i Älfwen honom med hugg och slag öfwerfallit, utan 
någon ordsaak, först med een rå biörkkiäpp, at halssen opswullit, och sedan optagit ett stycke 
bly och satt för hans mundh, [fol. 108r] hwilket Oluff Siuhlsson kan bewittna? Resp. att han af 
ett litet spö för hans owettige mund slagit honom ett slag och däraf hwarken blå eller blodiger 
blifwit. Oluff Siuhlson betygade at Larss kommit först och Friman sedan och talltes widh, då 
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Friman sade honom wara stoor i mund, och där med ett spö slog honom ett slag öfwer axlan 
och sedan talltes intet meera därom, men intet hörde han Lars den gången wara stoor i mund. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom fureren Jonas Frijman hafwer tilstådt sig slagit Larss Olufson i Fiösåsen med ett 
spö öfwer axlan, och ehuruwäll ingen bör sielff hämnas, och furiern dåch ingen ordsak till 
hugg och slag hafft, och oansedt han intet wijst sigh blå eller bloduger warit, så fins fureren 
Friman lijkawäll effter 13 cap. 1 Dråpmålab. L.L. saker till tree marck till treeskiptes. 
 
4. Östen Grim i Krogstad i Selbo sochn uti Nårie läth opbiuda och inprotocollera Kiehl 
Swänsons hemman i Kinderåsen och Owijks soch af 2 ½ tunlandh för 11 r.d:r, som han 
låfwadt för een apelgrå häst, och lembnadt till försäkring bekomne dombreeff d. 9 october 
1670 på hemmanet Kinderåsen, at blifwa däraf betallt, och niutha præference för andra hans 
creditorer. 
 
5. Oluff Ersons ingångne förlijkning på husesynen den 12 october innewarande åhr 1695 på 
Östnår hemmannet, som Nillss Olufson åbodt och Oluff Erson tillträder uplästes: lydandes at 
Oluff Erson skall swara hädaneffter för all huusbyggnadt, enär Nillss Olsons stufwa blijr af 
honom förferdigat, och bäggie skola hielpas åth at göra nyss opsatte stall färdigh, och Nillss 
Olson wara sedan för widare byggnadt frij och otilltallt, huar emoth ingendera hade at säija. 
 
6. Dragon Hanss Frisk angaf Swän Olufson i Gierde hafwa såldt till Larss Erson i Myra 
olåfl. toback? Resp. at han kiöpt på sidstledne Gregori marknan tree eller 4 skålpund af een 
hälsing, den han intet kände, och at han köpte samma gång af honom och Swän Anderson i 
Swedie huardera een tunna mallt, men intet såg Swän Anderson honom få tobaket, [fol. 108v] 
och den samma sade sig willia swara till alt efftertahl och at deth war stämpladt. Honom 
frågades hwij han kiöpte pressadt godz, och at han kunde wäll wetta och förstå, dhet ifrå 
Nårie wara kommit, men han sade sälljaren föregifwa därmedh ingen fahra wara, efftersom 
stämpell därpå war. Tobaket är pressadt, och Swän upwijste pass een halff rulla däraf med 
sunderbruttit lack, at ingen stämpell kunde sees. Larss i Myre berättar sig af Swän kiöpa 1/2 
skålpund toback strax effter S:t Michaelis, och skulle gifwa derföre 10 öre s.m:t. Actor, at han 
hwar sommar warit till Nårie, och twifwels utan köpt toback, och hans granne Erich Swänson 
i Giärde sagt, honom förledne somars hafft heem där ifrå een kista med tobak, hwartill han 
nekar. Dragon Oluff Månson hafwer häromdagen af Swän Olson köpt 1/2 skålpund toback af 
samma slagh, deth Swän tilstår, och säger sig för ingen någon fahra derföre kunnat hafwa, 
efftersom det stämplat warit. 
 Erich Swänson förhördes, och berättade sig för Hanss Frisk icke meera sagt än at Swän 
Olson hafft tobak i een kista, men aldrig hafft honom witterligit något toback ifrå Nårie, och 
at han hade i sommars twå stycken hästar ifrå Nårie, och toback hade han tillförenne, och 
widare kunde intet därtill göras, efftersom han sielff delator och angifware warit. Swän 
begiärer dilation at kunna opsökia sin fångzman till nästa laga tingh. 
 Nämden öfwerlade och considererade saken sållunda att dee intet kunna sakfälla Swän 
Olson för olåfl. tobackshandell, af skiähl at sådant godz som beslagit är, är halfpressadt, af 
små rullor, och aldrig kommer eller kommit ifrå Nårie öfwer fiällen till Jemptellandh, men 
hoos köpmännen wid Kåpparberget finnas dee hopetahls i bodarne och på dess lukor. Om nu 
sådant warit confiscerat och sedan stämplat, eller lack dijth druppit, är okunnigt, och 
omöijelligit för een bondhe deth at kunna förstå och wetta, och voterade samptel. at honom 
gifwes dilation at opspana sin fångzman till nästa laga ting, och skaffa bewijs och attest ifrå 
Phalun at sådant tobak där fins och funnitz till kiöps, eller een [fol. 109r] sådan rulla af qualitet 
och quantitet med heel och orubbat stämpell skaffa och wijsa. 
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7. Corporal Jöran Bergh, Carll Erson, Hanss Erson och Peder Erson i Sijde tilltaltes hafwa 
försummat tredie storböndagz predijkan? Resp. at dee warit på andre sijdan om siön på 
Blekaskogen at taga granbark, och om torsdagzafftonen kommit tilbaka till sin båth, stående 
mitt emoth Dille, och för storm skull intet om afftonen kunde komma öf:r siön, och om 
morgonen effter dristadt sig åstad, och kommande uth på siön, kullkastades båten och alla 
kommo i siön och med wågorne kommo halfdöda till landz till hafde eldstad, där dee legat in 
till afftonen, och intet förmådt gå till Kårgierd eller Hackås kyrkia, och efftersom dee hema i 
Sijde sacknades och befarades farit illa, och lijkawäll sedt een ståckeldh på andre sijdan om 
siön, hafwa dragonerne Johan Turing och Anders Kiempe med camperingzbåten rodt öfwer 
efter dem. Johan Turingh berättade, corporalens swärmoder hustro Maria Jonsdåtter warit om 
honom bekymbradt, efftersom han intet kom heem till predijkan, och sedt röök på andre 
sijdan af siön neder wid strandan, och dy bedit honom och Kiempen roo dijth med campe-
ringzbåthen, det dee och giorde, och kommande dijth funno deras hafde båth liggia dels 
sönderslagen i strandan, och karllarne lågo halfdöda för ståckellden, dem dee heemförde. 
Kiempen är intet tilstädes, och hela bylaget wetta så tilgångit wara. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom intygat är, at corporal Jöran Bergh, Carll, Hanss och Peder Erichssönner intet 
kunnat komma öfwer siön till tredie storböndagz predijkan, medelst då warande stårmwäder, 
och båthen däraf kullslagen, och dee med lijfsfara kommit till landz, och intet förmådt sielfwa 
hielpa sigh där ifrån, och intet kommit för än andra med een stoor båth om afftonen dem där 
ifrån hulpit, och altså hafft laga förfall, och des medelst frij för stoorböndagzbrått. 
 
8. Bengt Thomson i Båhlåsen beswärade sig öfwer corporal Erich Roos, dragonerne Johan 
Turing, Oluff Skräddare och Jöran Hägg för dhet dee förledne sommar fiskiadt [fol. 109v] uti 
hans afradzlandh Glucken, och hans noth sönderslijtit, och enär Sunwijs, Bårgen och Larss 
Biörn, som hafft låff där meta, dijt kommit, war notan wäll opsatt, men tillijka medh repen 
wåth? Resp. corporal Roos, sig warit där i neijgden och metadt i små bäckar och älfwar, men 
inthet i något afradzlandhz fiskiewatn, och där ifrån till Stoorsiön at få kiöpa sig fisk: nekan-
des aldelles sig hafwa brukadt hans noth. Johan Turing uhrsechtar sig på samma sätt. 
 Larss Biörn och Sunwijs berätta sig om een torsdag komma till fiskiestufwan, och då war 
Rosen och Turingen där, item Oluff Skräddare och Jöran Hägg, och desse gått der ifrån och 
warit bårtha till andra fredaghen, och funno ingen, men dagen förr sedt Rosens och Turingens 
hästar, och söndagen däreffter kom Oluff Anderson i Helliebacken dijth till stufwan, och 
dagen förr hafwa dee funnit nothan och reepen iempte näten warit wåta. Actor, at nothan war 
illa faren, och kan snart sönder slijtas af dem som intet wetta warpen och okunnige äre. 
Corporal Roos nekar som förr sig nothen brukadt, och kunna Biörn och Sunwijs deth wäll 
giordt och wilia skylla een annan therföre, huartill dee \och/ neka. Oluff Skräddare och 
Häggen berätta sig strax Sunwijs och Biörn ankommit där ifrån sig begifwit, och då war intet 
funnit notan warit wåth, men Rosen och Turingen warit där åtta dagar effter. Och som 
berättades hafft icke mera än till [ett lispund] huartera. Dee säija sig intet meera fått i dee 8 
dagar än dee för sig kokat. Biörn föregaf, dem i dee dagarne inthet ånglat opp i älfwerne? 
Resp. att dee warit i Rinbrunsälfwen, sedan i Stooråhn och sidst i Rifraåhn, och dee folgdt 
utföre till fiskiarestugan och sedan heemåth, och Larss och Sunwijs fått tree fierdingar fisk? 
Resp. att den tredie icke war full. 
 Effter noga betenckiande considererades saken i anledning aff 25 cap. Byggn.b. L.L. at 
corporal Roos och Johan Turing skohle med sielf sins edhe betyga sig intet hafwa brukadt 
Bengt Tommesons och Oluf Andersons noth och näth, och fast mindre den sönderrijfwit, 
hwilket corporalen sade sigh kunna tryggel. giöra, den [fol. 110r] han inför rätten præsterade, 
och actores begierte intet någon edh af Johan Turingh, efftersom dee uti allt ett föllie warit, 
hwarmed dee derföre otilltallte blifwa. 
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9. Oluff Jonson i Åhlstad och Nääs sochn angaf hurusom han hafwer kiöpt gamla gården i 
Funäs och Myskie sochn af Funäs grannarne, och efftersom han der ifrån är afsagd och måst 
taga affträde der ifrån, begierer han tilträdet därtill om möijel. wore, huar och icke, begierer 
han sine penningar, nembl. 45 r.d:r igen af Funäsmännen, men som nu är, äro både penningar-
ne och hemmannet bårtta, och icke blifwa wijster till Oluff Carlson, med huilken han intet 
köpslagat om hemmannet, utan nödgat dhet samma affträda, och enär han Peder Olson till-
sagdt, dhet han skulle giöra wist afskedh med Oluff Carlson därom, swaradt sig skohla der-
före swara, och med Oluff Carllson allenast accorderat om åboet eller melioration? Resp. att 
dee hållit sitt köp och honom hwarken utsagt eller nödgat der ifrån. Actor, at tålfman Erich 
Anderson i Miäla honom effter befallningzmans zedell och ordres uthsagdt, och at han sedan 
warit till befallningzman i Öfwerbyen därom, och fått stackut besked, som Carll Jönson i 
Funäs åhörde. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Peder Mårtenson, Peder Olufson och Carll Jönson i Funäs hafwa såldt Nybyggiet 
eller Gamallgården till Oluff Jonson ifrå Åhlstad för 45 r.d:r eller 67 d:r 16 öre s.m:t, och 
honom till datum därmed intet hemula kunnat, och han altså måst träda der ifrån; altförden-
skuldh finner rätten skälligt att dee som hans rätta fångzmän äre, skole aff honom upburne 67 
d:r 16 öre s.m:t utan längre drögzmåhl restituera och betahla, och effter 12 cap. Jordabalken 
L.L. böta dee för ohemult sälliande 3 m:k och söke dee Oluff Carllson, som därtill ordsak 
warit och bracht Oloff Jonson ifrån dheras köp, som dee bäst kunna och gitta. 
 
10. Jon Olufson i Nambne prætenderade giorde melioration på Swartås bowall af ägaren 
Erich Pederson i Swensåsen 4 r.d:r eller 6 d:r s.m:t, och Erich böd honom 3 d:r s.m:t, 
[fol. 110v] och actor sade sig intet kunna giörat under 4 ½ d:r s.m:t, och förlijktes sållunda att 
Erich Pederson skall gifwa honom Jon Olufson 4 d:r s.m:t till Kindersmässa 1696, och 
igentaga utgifne penningar för bowallen, som hoos lensman satte warit, och han förr weder-
sakadt, emedan han inthet kunde få något för åboet, som och inför rätten skiedde, huarom dee 
handsloges. 
 
11. Peder Anderson i Mattnäs tilltallte sin granne Jöran Esbiörson ibidem om ett litet äng 
som kallas Swedh, som han sig tillängnadt, huilket han då han bebodde Jörans nu hafwande 
hemman köpt af Hans Anderson för 3/4 tunna korn, hwars hemman han nu beboor, och söker 
deth under förra bostad igen? Resp. at han wäll hördt samma ängestycke innom deras techt 
hördt Peder Andersons förman till, och at Jörans förman dhet ena åhret han brukade hem-
mannet innehafft, och alt till förledhne åhr deth oklandradt hafft, och actor säger sig därom 
påmint, och 1694 dhet och cederat, men 1695 wellat dhet hafwa till förra bohlstad, och han är 
den som deth kiöpt ifrå sitt nu hafwande, och håller sig närmast wara deth igenfå, emedan 
som han intet deth sållde tillijka med hemmanet, utan deth som af ålder der under legat. 
Gunmund Olson i Mattnäs berättar sig minnas enär Peder samma stycke aff Hanss Anderson 
kiöpte, och såg honom lefwerera i kornladudören 1/2 tunna korn. Jöns Person i Ångrohn 
hafwer och sin deel i samma äng, och betyger att Hanss Anderson afrödiat een skogzbacka för 
sitt förland och oplagat till äng, och deth såldt till Pär Anderson, som åbodde Jörans hemman.  
 Nämdens betenkiande är at Peder Anderson, som bytte sig där ifrån till sitt nu hafwande 
med Oluff Hanson, och samma ängesstycke intet tog undan, han har och warit med enär Oluff 
sållde deth åth Jon Anderson, och äfwen då Jon dhet sållde till Jöran Essbiörnson, och altså 
bör han emoth ängesstycket gifwa Jöran, som deth utan förord så wäll köpt som andre 
pertinentier, som pröfwes wara skiedt 1672 eller 1673, då och dyrtijd war, 1/2 tunna korn. 
 Enhälligt votum. 
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 Såsom ängesstycket Swedan uti Peder Andersons och Jöran Essbiörnsons i Mattnäs och 
Jöns Pederssons i [fol. 111r] Ångrohn techt och gierda befinnes wara oprödiat på Päder Ander-
sons hemmans â part ägor, så bör deth och, effter Kongl. Maij:ts jordeplacater om skattskyll-
digh jordz dehlning de annis 1673 och 1677, läggias till förra bohlstad igen, och aldenstundh 
Peder Anderson deth intet undan tagit enär han bytte hemmannet medh Oluff Hanson, och 
icke eller förordat eller påtallat enär senare köpen blifwit giorde, då Päder Anderson altidh 
warit tillstädes; altså pröfwar nämden skälligt at Peder Anderson bör låta Jöran Essbiörnson 
emoth samma ängesstycke bekomma 1/2 tunna godt korn, efftersom å den tijden pröfwes och 
waritt dyr tijdh. 
 
12. Oluff Hällieson i Åbåsen hafwer låtit opföra sin granne Anders Jönson ib:m på stemb-
ningzlistan för något afhändt höö nu i höst, hwareffter nu undersöktes, och befans honom 
wara rest till Nårie, och ingen stembning fått, och hans hustru föregifwer sig willia förswara 
sin man derföre, som intet tillåtas kan, efftersom han intet stemder är, och det är angifwit för 
een tyffsaak; altså måtte därmed bero till nästa laga tingh. 
 
13. Chrestopher Erson i Fäste gaff wid handen hurusom han sin sahl. föräldrar uti deras lijfs-
tijdh af barndomen tient och uti feijgdeåhren förswarat och uppehållit gården, och på twå åhr 
intagit sin yngste broder Anders Erson på hemmannet, och deth uti ett mathlagh och arbetzlag 
brukadt, som längre intet låter sig giöra, och kan intet tåhla twenne särskilte åboer förmedelst 
ring[a] slått der under: anhållandes at få uthlösa Anders Erson där uti? Resp. att han gifftat 
sigh i Nårie, och af sin broder Chrestopher heemkallat at bruka halfwa hemmannet, deth han 
will bewijsa med een attest af den 22 huius, gifwen aff Oluff Månson i Billstad och Erich 
Jönson i Håff: lydandes att dee hafwa hördt af Chrestopher Erson at han wellat hafft heem sin 
broder Anders at bruka halfwa hemmannet, dhet dee wille med sin edh bestå, hwartill nekas, 
och föregifwer sig bedt honom komma heem at taga sin lösa arff, och enär han heemkom, 
frågades effter löst follk, och på deth han intet skulle derföre ansees, tog han honom i 
[fol. 111v] brödh med sigh, som han och wähl behöfde, eftersom han då brukade twenne hem-
man, och Anders Erson till och på sin lössn gifwit 30 dahl. s.m:t 1692 in februario, hwilka 
länsman Swän Herkullson 1695 påsketijden uti Sanna tagit och lembnadt åth Chrestopher där 
han låg på sin nattsäng, och kunde intet annat giöra än dem förwara till lagl. uthslag, dhet 
länsman bijfaller, och säger bröderne ordkastades därom, och Chrestopher bedit Anders skaf-
fa sig penningar, det han giorde, som på förskrefne sätt lefwerertes och emothtoges. Fyra brö-
der äre om hemmannet af 6 tunl. och accorderat fins at huar broders lått skulle lösas med 40 
d:r 16 öre s.m:t à 18 r.d:r tunlandet. Och så många har Oluff Erson fått, nembl. aff Chrestop-
her 30 d:r och aff Anders 10 d:r 16: –, som därpå utgifne skrifft och quittens d. 5 aprilis 1694 
uthwijser: beropandes Chrestopher sig på långlige giorde tienst på fadershemmannet, och 
Anders der emoth intet. Anders, at han uthom bytet derföre något niuttit, huartill nekas, utan 
deth som nötz war emoth deth Anders fått med sigh till Nårie. Anders Erson föregaff sig 
medelst hans kallelse rubbadt sitt boo i Nårie, därest han god lägenheet hade, och kommit nog 
till skada och kåstnadt? Rp. att han rubbat sitt bo förr än han war tenckt komma hijth heem? 
Hwartill han eij neka kunde: föregifwandes sig deth måst giöra, efftersom han huarken löst 
eller fast här ifrå bekomma kunde. Hwar emoth exciperades at han war heem näst för han sig 
gifftat, och af löösörerne fått 5 tunnor korn och 13 dahl. s.m:t, som kunde åstad bringas? 
Resp. att han fått 4 tunnor korn och inga penningar, men 1692 åhrs byteslängd wijser, honom 
fått 5 tunnor och lössn för tillfallne boskap. Anders Erson sträfwar intet effter hemmannet: 
säijandes werlden wara widh nog, men tycker sig wara förnär skiedt, i deth han intet strax fått 
sitt uth. Men Chrestopher, at han hafft stoort beswär at conservera hemmannet i krijgztijden, 
och aldrig förnekadt honom sin arfsrätt, och till den änden kalladt honom heem, och på deth 
han intet skulle tagas till löösdrifware, tagit honom med sigh på hemmannet. 
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 Länsman Swän Herkulleson berättar, Erich Jönsson [fol. 112r] i Håff förklaradt sin attest, 
at därmedh intet kan widare förståtz än Chrestopher tagit honom in till sigh, men icke till 
någon framgeent besittningh. 
 Under öfwerläggiande till dombs inkommo parterne och föregofwo sig sålledes wara för-
lijkte, nembl. att Chrestopher Erichson skall utlösa sin broder Anders Erichson af fadershem-
mannet i Fäste medh 54 r.d:r à 6 m:k s.m:t, och halfparten däraf innan åtta dagar bekomma, 
som är 40 dahl. 16 öre s.m:t, och den andra ½-ten till Kindersmesso 1696, och 1/2 tunna korn 
detta åhret och 1/2 tunna nästkommande åhr 1696: förståendes där under dee 40 d:r 16 öre 
s.m:t som Anders Erichson på hemmannetz lösn till broderen Oluff Erson uthgifwit, och den 
som af dem på denne giorde förlijkning tallar eller klandrar, skall till dee fattige gifwa en 
tunna korn, och förlijkningen och lösn lijkawäll stå orubbat och wara ständig, hwarom dee 
inför rätten handsloges, och uthlåfwade å beggie sijdor hålla och effterkomma. 
 
14. Nillss Peerson i Funäs kärade till Larss Swänson i Miäla för deth han warit fullmechtig 
1690 at sökia hans sahl. broders Swän Pedersons förtient knechtlöön i Tydskland, och begier-
er antingen fullmachten igen eller betahlningen, som han wid heemkombsten låfwadt? Resp. 
at saken är 1691 på tinget afdömdt, och af öfwerstens resolution d. 30 junj 1691 fins at för-
äldrarne ingen prætension hade at giöra på sine barns innestående löner. Där under är anno-
terat, det saken warit framme på tinget in octobri 1691, och dess protocoll icke wid handen är. 
Actor förmenar lijkawäll Larss fått uth sin broders löön. Uti hans faders Peder Swensons 
supplique till h. gen.maioren och gouverneuren h. Carl Gustaf Frölich är infördt at beklagel-
ligit är at sådanne ringa saker wid häradztinget icke blifwa afgiorde, och dy till ransakning 
remitterat d. 23 feb. 1695, huilken nu præsenterades. 
 Såwida saken fins wara agerat på tinget in octobri 1691, och deth åhretz protocoll icke 
wijd handen är, icke eller något extractum uthfodrat; altså kan därtill denne gången intet 
giöras, och där h. gen.maiorens och gouv:s [fol. 112v] resolution warit upgifwen, hade proto-
collet kunnat wara wid handen, och åligger Nillss Pederson till nästa tingh inhempta 1691 
åhrs däröfwer giorde sluth. 
 
15. Dragon Johan Anderson beswärade sig öfwer sin faderbroders Peder Johansons änkia 
hustro Anna Halfwarsdotter i så måtto att han söker inbörda sin sahl. faders odallshemman i 
Pärsåsen af 2 1/12 tunland: warandes twenne bröder, Anders och Peder, och 5 systrar, Anna, 
Kerstin, Brita, Lucia och Anna, alla förlengst mangifne [bortgifta], och brukade någon tijd 
halfwa hemmannet hwar, och war Peder Johanson soldath, och enär han hörde utcommen-
deringen 1674 skulle skiee, rymdt till Nårie, och där wistades till dess freden bleff, och actoris 
fader brukade hela hemmannet uti ofredztijden, och effter hans dödh brukade hans moder 
hemmanet. Enär han sedan freden slötz heemkom, tog han emoth hela hemmannet, och så gått 
som trängde uth broorsänkan och barnen, och det brukadt i 14 åhr, och effter hans dödh 
änkian i twå åhr 2/3 och swäntienaren 1/3 däraf brukadt och fördärfwa både huus och häng-
nadt: begiärandes komma till sin faders hemman, efftersom hans fader hafwer begynt utlösa 
sin systers Kerstins anpart, som hennes mans Carll Nillsons zedell lyder, att 4 ½ d:r s.m:t äre 
på jordepenningarne lefwererte 1674, och till Luciæ man Jöns Jonson i Ångrohn 1 d:r 16 öre 
s.m:t utan quittens, som Jöns Pederson i Ångrohn betyger sant wara. 
 Hwar emoth inwändes som föllier, att han blef först soldath 1674 om wåren, och enär 
marchen skulle Olai tijd skee till Tyskland, rymde han till Nårie, och enär freden bleff 1679 
kommit tilbaka, och dess änkia säger honom hafft capitens welb. Carl Rutenkrantz frijbreeff 
derföre, det han förledne winther tagit i förwar, deth hon wäll kan igenfå: föregifwandes sin 
man Peer Johanson utlöst Jöns Anderson i Wigge, som hafwer systran Britta till hustru, medh 
7 ½ d:r s.m:t, och till Kerstins man Carll Nillson 4 d:r 16 öre s.m:t. Item till Oluff Pederson, 
som hafwer systran Anna den äldre till hustru, för ett pantsatt ängh 7 ½ d:r, som Anders 
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Johanson utsatt, [fol. 113r] och detta effter ett upsattz. Anna den yngre hafwer dragon Jon 
Gabrielson Krook till man, och hafwer utlöst gamla Annas deel med 7 ½ d:r s.m:t af dess man 
Oluff Peerson effter quittens d. 15 aprilis 1695. Peder Johansons änkia hafwer med honom 
fem barn i lijfwet. Jon Gabrielson berättar actoris fader Anders Johanson emothtagit Annas 
den äldre löösören, och till försäkring satt sin jordepart i hemmannet och dem icke betallt, 
hwartill sonen nekar, och säger deth af ingen sanning bestå. 
 Änkian ingaf capiten Carll Rutenkrantz attest af d. 31 october sidstleden, at hennes man 
rymdt 1674, och 1681 ertappat, och capiten 1681 för honom karll inställt. Änkian berättar, 
capiten tagne breeff sagt sig sönderrifwit, och att han fick een häst derföre: wettandes intet 
hwem capiten för honom inställt. Enär dee nårske 1677 föllo in här i landet, har han dem 
skiutzat till Mörsill och sedan tilbaka åth Nårie. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Anders Johanson icke allenast war äldre brodren, utan och fadershemmannet un-
der sidstledne feijgde uppehållit och conserverat, och Peder Johanson a:o 1674, då regementet 
utcommenderades ifrå krigz- och knechttiensten, rymdt öfwer till Nårie, och där wistadtz så 
längie krijget påstodh, och dåch dee nårske 1677 skiutzat öfwer fiället hijth åth; altså finner 
rätten skälligt att Anders Johansons barn äre närmare till besittia Pedersåhshemmannet af 2 ½ 
tunland, än den förrymde Peder Johansons barn, hwarmed hemmannet efter intygandet kan 
och blifwa bättre häfdadt: warandes altså Anders Johansons barn skyldige at uthlösa Peder 
Johansons barn, och af gamle syskonen hela hemmannet inbörda, efftersom det eij kan klyf-
was och deelas. 
 
16. Oluff Hanson i Lägde beswärade sigh öfwer Chrestopher Erson i Fäste, beggie Håfsmän, 
och alla Billstad grannar sampt Erich Olsson i Salom för deth dee intet hålla skiffteshaga om 
Gillstad ödesgodz: hafwandes han upstängdt till halfparten på östre sijdan om Lägdesgården, 
och begierer det interessenterne må obligeras däreffter hwar sin andeel hålla hägn? Resp. 
Fäste hafwer aldrig där hafft någon haga eller gärdzlegård, och Billstad äger näst intill 
[fol. 113v] Lägde, hafwandes Lägde hemman ingen deel i Gillstad, utan â part närmast till dess 
åkerhaga, och kallas Lägdan. Actor berättar sin faarfader opstängdt hagan allena och dee 
andra intet därom bedit, som förfallen är, och han till ½-ten ophagat at slippa deras boskaps 
trådh. Billstadh föregifwa sig hwarken wåhr eller höst sin boskap där hafwa, och dy giöra 
honom ingen skada, hwartill actor beiakar, men Fäste och Håff hafwa där sin boskap. Men 
alla af ållder på öfre och nårre sijdan till skogs hafft och hafwa sine hagastycke, och mera 
willia swaranderne intet wetta af, och bemelte äng under sine hemmans skatt bruka. Salom 
hafwer aldrigh där någon boskap, och Håff någon gång om hösten. 
 Nämdens voterande. 
 Såsom Oluff Hanson i Lägde merndels all sin slått inwid Gillstad hafwer, och Billstad 
innehafwa för afradh 1/3 af Gillstad ödesböle, Chrestopher Erson i Fäste, Erich Olsson i 
Salom och Håfsmännen hwar sitt stycke under sine hemmans skatt, och altså kunna sin i 
kårtan tijdh afslå och inberga. Men Oluff Hanson behöfwer till sin slått hela slåttandan, som 
och på deth han må kunna på sina skattägor wara för deras åwärkan och fätråd endtledigat och 
frij, upsatt halfwa skiffteshagan emellan sin â part äng och deras på östre sijdan; hwarföre, 
som lag säger och biuder at hwar bör effter sin anpart hägn hålla, finner rätten skälligt at 
Billstad, Chrestopher Erson i Fäste, Erich Olson i Salom och Håff böre äfwen så på öfre och 
nårre sijdan effter hwar sin andel sine stycken alla tilhopa på östre och nedre sijdan ophaga, 
halfparten emoth Oluff Hanson, men grindan håller Oluff Hanson allena. 
 
17. Dragon Jöran Pederson Hägg prætenderade lösn aff sin faders hemman af 2 tunland i 
Häggen af Gunmund Peerson, som deth utom börden sig tilhandladt uti hans unga åhr? Resp. 
at han deth utom börden kiöpt d. 27 april a:o 1681 för 90 dahl. s.m:t och därmed lagligen 
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procederat, och 1684 därpå wunnit lagha fångzbreeff, som uppwijstes. Actor, at han mäst 
förtryter deth han blifwer krafd för 10 ½ r.d:r, som Henrich Jonsons barn i Hällne hafwa at 
fodra för ett nyland, [fol. 114r] dee hafft i pant, och Gunmundh igentagit? Resp. att han fått 
igen nylandet och för penningarne uthlåfwat interesse, och för några åhr deth betallt, och 
kunnat alt betalla om Henrichz arfwa sin emellan därpå dehlning giordt. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom Gunmund Pederson hafwer af Peder Jonson i Häggen a:o 1681 köpt dess hemman 
af 2 tunlandh för 90 dahl. s.m:t och därmedh lagligen procederat, och a:o 1684 därpå wunnit 
laga fångz- och dombreff; altså kan dess sons Jöran Pederson Häggs därpå giorde inspråk och 
klander intet där uti gälla, utan Gunmund Pederson blijr med sitt laga fångh conserverat och 
bijbehållen, och där emot obligerat och plichtigh förnöija Henrich Jonsons arfwa i Hälne 
deras fodran af 10 ½ r.d:r för ett nyland, dee af hemmannet till underpant och försäkring hafft, 
så at Peder Jonsons barn icke må derföre blifwa tilltallte och krafde. 
 
18. Oluf Gunnarson i Häggen prætenderade på sin hustrus Gölu Henrichzdåtters wegnar des 
faders odall i Persåhs hemmannet, som Peder Johansons änkia hustru Anna Halfwarsdotter 
och dragon Jon Gabrielson Krook besittia, hwilket hemman bröderne Johan, Henrich och 
Peder Jönssönner egdt hafwa? Resp. Jon Gabrielson, att förlijkning är för siu åhr sedan emel-
lan Peder Johanson och actoris hustrubroder Peder Henrichson giord, hwilken Erich Anderson 
i Miäla bijwistadt och kan betyga, som berättar förlijkningen för 6 eller 7 åhr sedan skiee uti 
Siuls i Hällne och Jöns Nillsons i Swedie närwaru, sållunda att Peder Johanson skulle gifwa 
Henrichs och Peder Jonsons sönner tilhopa 12 d:r s.m:t, påminnandes sigh icke wäll om sam-
ma förlijkning blef inprotocollerat på tinget som höltz om hösten efter, men Joon Gabrielson 
påstår deth på höstetinget däreffter skiee. Hwarom nämden icke wäll kunna sig erindra, men 
hålla före at deth intet inprotocollerat bleff, som dåch intet disputeres. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som intygadt är at emellan Peder Johanson och Peder Henrichson för 6 eller 7 
åhr sedan är afftallat uti gode mäns närwaru at Peder Johanson skulle uthlösa sina faarbröders 
Henrich och Peder Jönssönners barn af Pederåhs hemmannet med 12 d:r s.m:t, och Oluff 
Gunnarsons hustru Gölu är Henrichs dåtter; [fol. 114v] altså förblifwer rätten därwidh, och 
Pederåhs hemmanet tilkommer Johan Jönsons barn och arfwa, och den som deth besittiandes 
warder, bör besagde uthfästadhe 12 dahl. s.m:t till ber:de Peders och Henrichs arfwa ärläggia 
och betalla. 
 
19. Anna Matzdotter fodrade af sin faderbroders Larss Gulichsons änkia hustro Karin Peders-
dåtter i Hofwermo sin faders arff i löst och fast i Hofwermo, deth lösa hon af fulmechtigen 
sahl. Larss Jonson i Ångrohn emothtagit, efter byteslängdens innehåld af den 17 martij 1671. 
Jemwäl och dess arff efter faderbroderen Peder Gullichson, och ganska litet däraff ifrå sig 
lefwereradt: warandes altså rätta arfftagare till halfwa Hofwermo hemmanet. Huartill swara-
des och inwändes som föllier, at Larss Gullichson hafwer med hennes fulmechtige Larss Jön-
son om des arff efter inventariumetz innehåld förlijkt d. 6 aprilis a:o 1673, utgifwa in alles 
derföre 20 r.d:r och därpå betallt 8 r.d:r och dee resterande 12 r.d:r skulle lefwereras på 
Löfångers marknadt 1674, och till försäkring satt all sin lösa ägendom för 20 r.d:r, och sedan 
10 r.d:r betallt, huilket capiten Carl Rutenkrantz och munsterskrifwaren Peder Börgeson veri-
ficerat. Sedan upwijstes Annas styffaders Tore Pedersons på Ytherön i Nårie quittens, daterat 
Hofwermo den 10 martij 1683, at hafwa bekommit 8 r.d:r och een kåpa, och försäkring till 
Löfångers marknadt at bekomma een tunna malt, och för utlåfwade 20 r.d:r aldeles wara qwitt 
och frij: förståendes enär malttunnan blijr lefwereradt, som Salomon Nillson i Årrgården skall 
lefwereradt, och Anna säger wäll sin styffader fått een tunna malt i Nårie och den heemfördt, 
men intet sagt huarrest och för huad han den fått. 
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 Med prætention effter Peder Gullichson, som dödde barnlöös, är så beskaffat at enär han 
blef uthcommenderat, satte han twenne köör hoos Luci Jönsdåtter i Kiöfra, och så snart han 
spordes dödh, togh Larss Gullichson dem emoth, som hustru Karin tilstår. Och såsom Peder 
sådde halfwa gården, sålde han åhrswäxsten till Siuhl Pederson i Hällne och Jöns Nillsson i 
Swedie, som skoro och bärgade i huus, men Larss effter Peders dödh deth till sigh tagit, och 
skall gifwit dem sine utlagde penningar, neml. 5 r.d:r och betallning för därmedh [fol. 115r] 
hafde omak. Jöran i Kiöfra berättar sig köpa af Päder Gullichson ett stoo för 5 eller 6 dahl. 
s.m:t, som han betalt på ett  [skålpund] lijn när, deth Tore på Annas wegnar fått, det hustru 
Karin och berättar, och Anna at han hade heem ett L  [hovrättens renovation: lispundh] lijn. 
Hustru Anna Hansdotter, som war Peders förstånderska, berättar honom alt sitt förytra och 
bårtsättia, föruthan träkärill och sådant, och at hon på sin löhn bekom twå st. gietter och een 
koo, deth hustru Karin besannar: wettandes intet widare underrättelse därom giöra. Hustru 
Karin, Larss Gullichsons, berättar Mattz Gullichson på 20 åhrs tijdh intet sökt effter sin arff, 
utan wistatz i Nårie, där emoth fins at arfskiffte efter Gullich Olsson warit hållit den 17 martij 
1671, och förlijkning om Anna Mattzdåtters tillfallne arff i det lösa är skiedt den 5 aprilis 
1673, och 1683 hafwer hennes styffader Tore på Yteröhn giorde förlijkning quitterat. 
 Till Anna Mattzdåtters förmyndare förordnades hennes fränder Jöns Pederson i Ångrohn 
och Chrestopher Erson i Fäste, effter lagh om hennes bästa wara sårgfälligh. Larss Gullich-
sons änkia hustru Karin Pedersdåtter upwijste Jacob Kiehlsons quittens af d. 29 maj 1672 på 
sin hustrus Karin Gullichsdåtters lösa och fasta ägendom effter sin fader Gullich Olufson och 
Angnes Larsdåtter i Hofwermo, det hon af Larss Gullichson och Peder Gullichson bekommit 
till nöije, men intet summan nämdt. 
 Enhälligt votum. 
 Angående Anna Mattzdotters tillfallne löösören effter sin sahl. fader Mattz Gullichson; så 
befinnes deth wara af fullmechtigen sahl. Larss Jonson i Ångrohn emothtagne och bårtaccor-
derade, och updragne Larss Gullichson för 20 r.d:r den 5 aprilis a:o 1673, och af Annas styf-
fader Tohre Peerson på Yteröön uti Nårie quitterade d. 10 martij a:o 1683, så när som een 
tunna mallt, som skulle på Löfångers marknadt blifwa betallt, huilken Sallomon Nillson i Årr-
gården hafwer effter intygandet lefwereradt, och Anna berättar sin styffader den tijden hafft 
heem een tunna mallt; altfördenskull blifwer Larss Gullichsons arfwingar frije och otilltalte 
för Anna Mattzdåtters prætension för tillfallne löösören effter fadren Mattz Gullichson. 
 Sedan huad widhkommer Annas arff efter faderbroderen Peer Gulichson; [fol. 115v] så 
befinnes effter honom warit twenne köör, dem Larss Gullichson af hustru Lucia i Kiöfra till 
sig tagit, och den ena tillfallit Anna, som af Lars Gullichsons arfwingar måtte betallas med 4 
d:r s.m:t. 2do, böhr henne halfparten af deth som Siuhl Pederson i Hällne och Jöns Nillson i 
Swedie utlåfwadt gifwa för Peder Gullichsons halfwa utsäde 1674 i Hofwermo, deth Larss sig 
tillängnadt, som ähr 2 ½ r.d:r eller 3 d:r 24 öre s.m:t. Och 3tio, böhr hon niutha ½-ten af Peder 
Gullichsons bohagz saker och redskap, som han till halfwa hemmannetz häfdande kan hafft 
och lemnadt uti ett för allt 2 dahl. s.m:t. 
 Sidst betreffande hennes arff i deth fasta uti Hofwermo hemmannet af 4 tunlandh som 
prætenderes till halfwa deelen. Men såsom fadersystran sahl. hustru Karin Gullichsdåtter fins 
wara af Larss Gullichson och Peder Gullichson för sitt fasta till fullo nöije betallt d. 29 maj 
1672, och Anna arfwer ½-ten af Peder Gullichsons giorde lösn, som in alles war 1/7, huaraf 
Peder löst ½-ten, och utaf samma halfpart tillfaller Anna ½-ten, som är 1/14 af Hofwermo 
hemmannet, hwaraf föllier at Larss Gullichsons arfwa äga 1/7 meer i hemmannet än Anna 
Mattzdåtter. Och såsom hemmannet består af 4 tunland och fins wara af så goda adperti-
nentier, låtter och lunder, at twenne åboer kunna där sig nära; altså finner rätten enigt med 
Kongl. Maij:ts nådigste resolution till samptel. rijkzsens allmoge a:o 1680 och dess 30 § at 
reservera och bijbehålla Anna Mattzdåtter wijdh dess arfftellige tillfallne andeel i Hofwermo 
hemmanet, och icke skylldig wara derföre taga lösn af sine medarfwa. 
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20. Anno 1694 på höstetinget angafs Månss Hansson hafwa drijfwit landzkiöp, och ursäch-
tadt sig därmed at hans hafde huusbonde comminister h. Daniel Offerdalinus honom commit-
terat och befallt först at reesa till Nårie at kiöpa sill, och sedan till Helssingeland, samma sill 
at förytra, så 1692 som 1693, och saken kunde inthet afdömmas förr än h. Daniel skulle inför 
rätten giöra sitt betygande derutinnan, som sålledes inför rätten skiedde, nembl. att han, 
Månss Hansson, kom 1689 i hans tienst, och till löhn ärbödz spanmåhl, [fol. 116r] den han 
wedersakadt, och därmed blifwit honom skylldigh 2 ½ åhrs löön, och altså 1692 affärdat 
honom med ett lass till Nårie at kiöpa sill före, och widh återkomsten, den at förytra, skickadt 
honom till Hellsingelland, där han sillan skulle uthbårgat, och 1692 fiorton dagar för 
Michaelis fått låf deth opkräfia, och widh återkomsten Allhälgonatijdh gått i tienst hoos Nills 
Olufson i Östnår, och h. Daniell lembnadt honom emothtagne 4 tunnor sill, och deth han 
kunnat derföre bekommit till hans 4 åhrs löön à 20 dahl. k:rm:t, ehuruwäll han tenkt med 
samma handell någon gewinst at niuta, och meera kunde denne gången intet därtill giöras, 
men å näste ting skall saken med doom afhielpas. 
 
21. H. leutnant Vallentin Wirk prætenderade undher sitt skattehemman i Hälliebacken sitt 
hemans andehl af afradzlandet Wallskafftet och där under sorterande fäboställe, som af ållder 
skall warit? Resp. Johan Olufson i Botåsen, att dee därom 1691 warit förlijkte at niuta half-
parten hwardera, huilket h. leutnanten tillstår sigh hafwa giordt, men finner sitt hemman 
därmed icke kan wara behållit eller eenligit med Kongl. Maij:ts jordeplacater, och icke kunna 
niuta 1/4 eller mindre än han, efftersom han där sin boskap hafwer och wallen opgiöder. 
Johan Olson, att han deth tillijka med hemmannet kiöpt efter köpebrefwetz lydellse af d. 20 
jan. 1680? H. leut:n, att deth sträfwar emoth Kongl. Maij:ts resolution. Aff 1666 åhrs afradz-
book fins, leutnantens antecessor på Hälliebacks hemmannet Nills Swenson hafwa sin deel uti 
Wahlskaffts afradzlandh, och han deth försåldt till h. Eliam Oldberg d. 21 martij 1673 för 5 
r.d:r courant sölf.m:t. Johan Olson prætenderade refusion för där nederlagde arbete med 
huusbyggnadt och hängnande och fäbowallens utwidgande? Resp. att han söker allenast igen 
dee huus som där wore då hans förman Nills Swänson wallen sålde till h. Elias, och dee andra 
kan han wäl bruka under det stycke han sedan kiöpt, och unnar honom den lötegången, det 
han förmodar sina bolagare och lära giöra. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll Johan Olufson i Bothåsen hafwer [fol. 116v] Wallskafftz fäbowall och lötegång, 
som är chronones afradzlandh, tillijka med hemmannet i Bothåsen sig tilhandlat d. 20 januari 
1680, och deth där under warit köpt d. 21 martij 1673 för 5 r.d:r, så fins lijkawäll deth samma 
hört under h. leutnantz Vallentin Wirks skattehemman i Hälliebacken, som Nills Swänson 
tillförenne åbodt, och 1666 åhrs afradzbook uthwijser, huarföre dömmes besagde fäboställe 
effter Kongl. Maij:ts 1673 och 1677 åhrs jordeplacater under förra bostad i Hälliebacken, och 
effter Kongl. Maij:ts nådigste förklaring där öfwer d. 10 martij 1685 emoth lösn för 7 dahl. 16 
öre s.m:t, huartill kommer at det förr än högstbem:te 1673 åhrs placat utgafs war skiedt, och 
ingen nytta i första åhren däraff kunnat hafft, och som inga flera huus af Johan Olufson där 
upsatte äre än dee som nödige och tarfwelige äre, så pröfwes i lijka måtto skähligt att dee böre 
efter mätismanna ordom betallas och lösas. 
 Emoth denne doom appellerade h. leutnanten under wähllåfl. lagmansrätten. 
 
22. Peder Biörsson i Bräcken och Sunne sochn på sin sons Päder Pedersons wegnar, som till 
hustru hafwer sahl. Nills Pedersons dåtter Märit i Hackåsen, huars moder hustru Kerstin Jons-
dåtter egde hemmannet i Hackåsen, och Märit tillijka med sin syster Lissbeta Nillsdåtter 
bemelte Hakåsen ärfdt, men faderen sedan deth lijkawäll bebodt och trädt i annat gifftermål 
med hustru Kerstin Jonsdåtter, och med henne afladt ett barn, och sedan dödde Nills Peerson, 
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och wid arfskifftet effter honom skole bytesmännen giordt sådan förordning, at modren eller 
senare hustrun skulle hemmannet besittia och bruka till dess Nillss Pedersons enda barn med 
senare hustrun skulle komma till sina laga åhr, och döttrarne efter rätta odalsman eller rätta 
ägare, Nills Pedersons förra hustru Kerstin Jonsdåtter, blifwa hindrade därifrån, som redan 
skiedt är uti tree åhr, och hemmannet af senare hustrun, som därtill obördig är, uti tree åhr, 
som sagt är, brukadt wordet, och oachtadt Nills Pedersons tahl och willia till sin måg Påhl 
Swänson i Hwättiom, at intet giöra något förslagh och inspråk effter hans dagar, [fol. 117r] at 
komma till hemmannet i Hackåsen och trängia sin hustrusyster och dess man där ifrån. Ena 
bytesman Jon Pederson förklarade sig sålledes, dhet ordsaken war att modren skulle besittia 
hemmannet i sin dåtters omyndige åhr, at fadren giordt förslagh at hans senare hustrus son 
medh förra man skulle befria och giffta sig med hans dåtter Märit och sålledes kunde senare 
hustrun och dess barn blifwa sittiande på gården, tillijka med sonen och rätta arfwingen till 
gården, Märit, som skulle blifwa hans hustru. Och i det anseende lades något till yngsta bar-
netz upföde, hwartill Märitz ombudzman Nillss Anderson i Hahra beiakadt, som deth nu til-
står på rätta förmyndarens Peder Bråddesons wegnar i Imnäs, som sedan genom döden af-
gången är. 
 Peder Biörson på sin sons Peder Pedersons wegnar tilböd gifwa hans swåger Påhl Swän-
son för sin hustrus halfpart i Hackås hemmannet 60 dahl. s.m:t, och swara till halfparten af 
den rättigheeten deras halfsyster Kerstin Nillsdåtter kan tillerklaradt blifwa, och Påhl låfwade 
och på samma sätt utlösa sin swåger Peder Pederson, och om icke annars gäller kasta lått, 
hwem som lösn taga skall, hwartill Peder Biörson icke wille sig förstå: föregifwandes at Påhl 
hafwer sin faders gård at besittia, och blef bemött på samma sätt, dåch är Påhls fader död och 
Påhl bonde, men Peders fader är i sin wällmacht och sielf brukar sitt hemman. 
 Jon Pederson i Åsan berättar sig höra Nillss Pederson säija till Påhl at han intet wille 
tilbiuda at trängia uth Märit enär hon gifft blijr med hans styffson, och han sagdt, om så 
blifwer, will han deth intet giöra. 
 Nillss Pederson skall hafwa på sin sotesäng och yttersta förordnadt at sin yngre dåtter 
skulle besittia hemmannet, som Bengt Tommeson i Bålåsen och Jon Tommeson i Hackåsen 
och fleera hördt hafwa. 
 Bengt Tommeson i Båhlåsen betyger, Nillss Pederson på sitt ythersta sända efter honom, 
då han begick Herrans heliga nattwardh, och sedan deth war beställt, kallade han sahl. Oluff 
Olufson i Hwättiom och honom till sin säng, och badh Påhl Swänson intet stå effter gården på 
sin hustrues wegnar, utan låta sin yngre dåtter Märit den behålla, efftersom han hemman förr 
hafwer, dhet Påhl utlåfwade, och 1 ½ dygn däreffter dödde Nillss Pederson, och at h:r 
[fol. 117v] pastor h. Hanss Drake stod där bredewid och lärer samma ord hördt och bewittna 
kan. 
 Oluff Erson i Hwättiom berättar, effter sahl. Oluff Olufsons tahl förledne sommar på sin 
sotesäng, hwartill han kalladt warit af Peder Pederson, att Nillss Pederson ropt åth Påhl och 
bedit honom intet wara för sträng emoth dee andra, efftersom han mäst bekommit och niuttit, 
och meera påminner han sig intet af honom därom höra. 
 Jon Tomson i Hackåsen berättar sig höra Nillss Peerson säija till Påhl, sedan han begått 
Herrans nattward, at han intet wille wara för sträng med dem som yngre äre, och trängia dem 
ifrå gården, efftersom han hemman och boningh förr hafwer, och at han intet hörde huad Påhl 
därtill swarade. 
 Enhälligt votum. 
 Ändåch Peder Biörsson på sin sons Peder Pedersons wegnar sökt at kunna bewijsa dhet 
hans swärfader sahl. Nillss Pederson på sitt yttersta med sin mågh Påfwell Swänson det aff-
tahl skulle giordt, at han ingen prætention på sin hustrus wegnar om besittningzrätten på 
Hackåsens hemman skulle giöra och hafwa, utan sin hustrus rätt däruti updraga sin hustru-
syster Märit Nillsdotter; så fins därtill lijkawäll intet fulla skiähl och sådanne bewijs, som 



 126  

 

Påhl kunna därtill öfwertyga och binda, och han därtill icke eller kan öfwertallas, så lembnas 
deth i sitt wärde. Och efftersom Påhls hustru Lissbetha och Peders hustru Märit äre samsys-
kon och rätta arfwingar till Hackåsen, och Sweriges lag i synnerheet ingenthera förmohn och 
præference tillerklarar uti lösn och inbördande, och ingenthera will taga lösn, och hemmannet 
af 1 ¾ tunland icke kan klyfwas; altså finner rätten skälligt att låttkastning om lössn och 
inbördande måtte skee, och den som låtten faller uppå skall gifwa den andra för afträde 60 
dahl. s.m:t och swara till halfften af den rättigheet som deras halfsyster Kerstin Nillsdåtter kan 
lagligen tillerklaradt blifwa, som dee hwarannan inför rätten och erbudit hafwa. 
 
23. Carll Olufson i Byhn tilltallte Oluff Olson i Wigge för en pantslått, Bukwigge benämnd, 
som hans moderfader Månss [fol. 118r] Pederson bårtsatt för een häst om 4 ½ r.d:r, som skall 
wara skiedt för 40 eller 50 åhr sedan, som klåckaren i Myskie s:n Jöns Jönson skall kunna 
betyga? Resp. att han eij annat weeth, än deth under hans heman af ålder der under lydt och 
legat hafwer. Hans swärfader Erich Jönson och hans fader för honom deth under hemmannet 
hafft. Actor föregifwer sig därpå hafwa många gamla breeff, dem han till wåhrtinget will 
afcopiera låta och insinuera, och Oluff Olsson beropar sig på Oluff Swenson i Wigge, en 
gammal man som sin deel i Bukwigge hafwer, och lärer wetta huru många interessenter där 
med rätta böhr wara; altså opskiutes därmed till näste tingh. 
 
24. Oluff Olufson krafde Carll Olufson för 1/4 tunna sill han skulle för några åhr sedan ifrån 
Nårie åth honom föra heem, och han icke igenfått? Resp. at han emothtogh i Nårie aff honom 
1/2 tunna sill at föra heem för halfwa penningar, och den consummerat, efftersom han den 
icke igenfodrat, och nu låfwadt honom gifwa een halff tunna sill igen, huarmed Oluf Olufson 
war nögder. 
 
25. Carll Olufson beswärade sigh öfwer Jon Olufson i Byen och Bergh sochn för deth han 
widh fäbowallen i Allåsen, som kallas Nybodan, en hans källardör sigh tillängnadt? Resp. att 
han för 8 eller 9 åhr sedan på sin wall ib:m opsatt een badstufwa om hösten, och hant icke 
göra dören färdigh, och dy tagit een gammal dör där liggiande, och ritat för dören at boskapen 
icke skulle komma där in, och om winteren een ny dör dijt giordt, och satt den gambla uti 
swahlan, och för twå åhr sedan gick hans fähuusdör sönder, och pijgan tagit stående gamla 
dör i badstuguswahlan och satt för fähuset, och enär han deth wetta fått, een annan dör dijt 
göra låtit, och den gambla sattes i swahlan igen, som af boskapen söndertrampat blifwit, och 
at Carll har icke warit i fäboderne på 20 åhr, och han sade deth icke wara meer än 12 åhr. 
Förledne winther hafwa dee råkadtz widh Myskie kyrkia een söndagh, då Jon skall kalladt 
honom liugare, och sagt honom stiähla sigh ifrå tingen en gång effter annan, wilket Larss 
Olson i Fiösåsen och fleera hördt. Hwartill Jon Olson nekar. Larss Olson förhördes [fol. 118v] 
och berättade sig mellan predijkningarne höra Jon Olson kräfia Carll Olufson, och han 
swaradt sig wara förlijckt om 1/2 r.d:r, och han nekadt, och sagt honom slängia sig undan een 
och annan gångh, och får han intet sin betalning, måtte han sökia fogden, och meera hörde 
han intet: wettandes ingen dhet meera höra. Actor, at Larss Swänson i Miähla hörde och Jon 
Olsons smädetahl, som berättar sig gå dem förbij enär dee talltes medh utom kyrkian, och 
intet meera hörde än at Jon Olson sadhe till Carll at han war en liugare, hwartill han nekar. 
 Nämden hade i betenkiande om Larss Swänson skulle tillåtas gå lagh, efftersom han een 
gång låthit aflysa, sig gifwit till kyrkian 12 öre s.m:t, och beslagen därmedh at han icke i 
ståcken inlagdt meer än 1/2 öre k.m:t, och derföre stått kyrkioplicht, och deriempte gifwa till 
kyrkian 1 dahl. s.m:t, och dessutan warit misstenckt sig intet ställt sig wähl i Trunheem enär 
där brann, och han der ifrån hembligen sigh begifwit hijt i landet, tillijka medh Peder Jönson i 
Joxåsen, och är altså icke tilltroende. 
 Enhälligt votum. 
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 Aldenstund Jon Olufson i Byen och Bergh sochn hafwer allenast een gammall dör widh 
fäbowallen i Ahlåsen tagit, som där löös legat och Carll Olufson tilhört, och först den ritat och 
förloradt satt wid sin då upsatte nya badstuga, och sedan enär hans fähuusdör gått sönder 
hafwer hans piga den samma tagit och brukadt i den söndrigas ställe till dess han deth fått 
wetta, och een ny dör därtill giöra låthit, och den gamla satt i badstuguswahlan, som af bo-
skapen söndertrampadt blifwit. Altså finner rätten det intet widare straffwärdigt wara än at 
Jon Olson skaffar honom een så god dör igen, som Carlls warit, då han honom brukadt. 
 Huad widkommer at han honom skall kalladt liugare, så fins där icke fulla skiähl och 
bewijs till, derföre kan han intet till bötter fällas. 
 
26. Ångrohns tree grannar och kyrkbolet beswärade sigh öfwer Peder Pederson och Mårten 
Olufson i Lansom för deth dee intet hålla sina stycken af skiffteshagan [fol. 119r] på sin bydz 
sijda, och dee inga wallbarn om somrarne hafwa, och deras boskap altså giöra dem på deras 
ängiar stoor skada? Resp. Mårten Olufson, att dee intet neka till hafde stycken af ållder, men 
meera willia dee inthet sig påtaga, och at Långswedh af twå grannar tilförenne sina stycken 
där hafft, och intet haga, efftersom Jöns Pederson aff Swän i Långswed någon slått fått. Jöns 
Peerson, at deth war een liten lapp, igengått med skogh, den han med låff uthuggit och brändt, 
och kan där få een börda höö, och at Mårten intet stängdt någon haga på 18 åhrs tijdh, utan 
kan några buskar påhuggit, som till een skiffteshaga byar emellan inthet förslår. Men Swän 
Erson i Lansom hafwer sin deel färdig och laghgill: wettandes hwar och een sitt stycke, som 
af ålder warit, hwartill dee obligeres widh laga botum. Och såwida Långswedh hafwa och sin 
slått där i neijgden, åligger och dem sin skylldigheet fulgiöra, hwarom icke må dee wara 
förtenchte därföre lagligen swara. 
 
27. Furier Jonas Friman i Kienderåsen beswärade sig öfwer Larss Olsson i Fiösåsen för deth 
hans boskap åhrligen förtrampa hans Kafallmyra och ängh, at han somblige åhr ingen nytta 
däraf hafft? Resp. at hans boskap tillijka med hans egen kunna wäll hwarom annan på beggies 
betha, effter beggies ängiar liggia tilsammans sijdelångt. Actor, at hans boskap betha där intet, 
och icke å den tracten komma, men nämden, som där kunnige äre, berätta att dee liggia så till 
at Kienderås boskap komma och dijth. Furiern tilspordes om han låtit besee tagne skada af 
hans boskap, och om dee där fundne äre, dhet han sade sig hafwa giordt, och intet deth 
angifwit om han honom icke för slagzmåhl stämbna låtit, och ingen syhn därpå hafft. 
 Resol. Såsom furieren Jonas Friman intet kan bewijsa deth Larss Olufsons boskap i 
Fiösåsen hafwa på hans ängh och slått giordt skada och förtrampadt, så kan rätten intet finna 
honom till något i det målet bråtzligh. 
 
28. Kånan Ingeborgh Pedersdåtter kärade till furiern Jonas [fol. 119v] Friman för deth han intet 
wellat hielpa något till sin oächta sons uppehälle, som nu på sitt 11:te åhr är, och icke dhet 
ringaste till hielp bekommit af honom: hafwandes hon bäggie sina fötter affröst [förfrusit], 
och masar på sina knähn? Resp. att han är wäll dömdh till at wara dess barns fader, eftersom 
han intet kunde skaffa sigh wäriesmän, och derföre bött, men håller sig oskylldig, och derföre 
intet till piltens opföde contribuerat eller med godt samwete giöra kan, dåch will ansa henne 
som annat allmosehion och således understödia. 
 Aldenstundh Ingeborgh Pedersdåtter hafwer öfwer sin tijdh och skylldigheet försörgdt sitt 
oächta barn med furiern Jonas Friman uti siu åhrs tijd; altså dömmes han efter 18 cap. 
Erfdabalken L.L. nödtårftelligen kläda och underhålla sin son, till dess han kan sielff förtiena 
sigh kläder och föda. 
 
29. Ingeborg Pedersdåtter fodrade sin arff af sin syster Brita effter byteslängdan 1689 uprät-
tadt, bestående af 1/4 koo för 30 öre, uti een jernharfwa 12 öre och uti een kåpparkittel 8 öre, 
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facit 1: 18 öre s.m:t? Resp. hennes man dragon Thun, at hon skiötte henne i 16 weckors tijd 
då hon siuk låg, och hon låfwade cedera sin 1/4 uti kohn? Ingeborg beklagar hennes elacka 
skiötning: tackandes godt follk som sände math till henne, men hon fått intet däraf, och måtte 
offta för hennes skuld både swälta och frysa, och altså sin dehl i kohn intet bårtgifwit. Dragon 
Anders Thun låfwade betalla hennes fodran med 1: 18 öre s.m:t. 
 
30. Oluff Billström i Billstad och Peder Olufson i Nächsta betyga Jöns Henrichson i Hällne 
hafwa förlijckt Erich Erson i Byen för een båth dee tagit, honom tilhörig, enär dee skulle på 
wägabygningen förledne höst, som förderfwadt bleff, och dee låfwadt honom derföre gifwa 3 
dahl. s.m:t. 
 
31. Oluff Jöransons i Giärde prætension af sin broder Jöran Jöranson för någon gäld på 
fadershemmannet Gärde och Jörans dito på Oluff Jöranson och Hanss Jöranson för eftersatt 
byggning på fadershemmannet i dee åhr dee det brukadt, är sålledes förlijkt att Jöran Jöranson 
skall behålla fadershemmannet i Gierde för 120 d:r s.m:t, [fol. 120r] och däraf betalla ett åhrs 
innestående chronones utlagor, och dee öfrige delas emellan sex bröder och een syster på 6 
åhrs tijd at clareras, och Jöran till modren hwart åhr i dess lijfstijd gifwa foder till een koo, 
och een sådd mähling åker, som förlijkningen af den 2 nov. 1695 utwijser, och Jöran upbiuder 
hemmannet förste gången. 
 
32. Dragon Johan Rosing prætenderade på sin hustrus Segrid Olufsdåtters wegnar börda-
lösning på 1/2 tunland af Peder Mårtensons hemman i Funäs, som skall wara hans swär-
moders faders odall? Resp. at han därom med hans swärmoder hustro Brita Månsdåtter och 
hans hustrubroder Carll Olufson är förlijkt, efter deras skrifft af den 19 october 1694, som 
lyder at Peder Mårtenson dem gifwit för deras odallsrätt på 1/2 tunland af hemmannet à 2 
tunland 6 dahl. s.m:t. Sedan, at han hemmannet den 18 octobris 1694 lagligen wunnit: begä-
randes därmed blij conserverat, eftersom det skedde på alla syskonens wegnar. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom dragons Johan Rosingz swärmoder hustru Brita Månsdåtter och hans hustrobroder 
Carll Olson på sin och sina syskons wegnar hafwa cederat sin förmente odalsrätt på 1/2 tun-
land uti Peder Mårtensons hemman i Funäs, sedan han deth medelst laga doom wunnit 
hafwer; altså förblifwer rätten med där öfwer giorde förlijkning och utgifne doom. 
 
33. Oluff Gunnarson i Häggen beswärade sig öfwer dragon Jon Jonson Båck, som honom 
skall om juhlaffton 1694 i sin egen stufwa öfwerfallit och tagit för halsen och fördt emoth 
wäggen, och bäggies deras hustrur skildt dem ifrån hwarandra, och hulpes åth at hafwa 
honom uth på dören och dören tillslöto, och han sedan bultadt på wäggen med een skufmeda 
[verktyg för torvtäkt?], och sedan gått till grangårdarne. I medler tijd har actor gått uth at taga 
sin kyrksläda, och då kom Jon Båck och hade med sigh Gunmund och Ewert i Häggen, och 
stötte honom för munnen, at handen blef full med blodh, och männen skillde dem åth, och 
Gunmund folgdt Jon Båck in i hans stufwa och warnadt honom den affton intet [fol. 120v] gå in 
i Båckens stufwa. Men så snart dee wore bårtgångne kom han andre gången igen med een 
bahr knijf i handan, säijandes sig skolle see hans blodh om afftonen, och beggies hustrur 
styrdt till deth bästa, at ingen skada skedde, och altså nödgatz begifwa sigh heman ifrån till 
Månsåsen i Sunne sochn, och deth för leutnanten Erich Lille angaf, och enär Jon förmerkte 
honom wara på wägen, sprungit efter och kunde eij see huad han i handom hade, men i 
stufwan hade han knijfwen, och gaff sig undan honom widh badstugan, och kom altså at föllia 
sin broder Nills Gunnarson heem. 
 Hwar emoth Jon Båck exciperade sållunda, at Oluff Gunnarson kommit om juhlaffton in i 
hans stufwa, och han gifwit honom een gång dricka, och wid utgående bedit honom komma 
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till sigh, så skulle han gifwa honom något till bästa igen, det han giorde, och Olufs hustru gått 
uth, och af Jons hustru inbuden, och beklagadt sig wara af sin man illa handteradt, och strax 
efter [gick] Oluff uth till hans stufwa, och sprungit tilbaka och slagit dören i låås, så at hans 
hustru intet slapp in, och hon bedit honom släppa sig in, det han giorde, och fattat i hennes 
halss och buckadt under bordet, och Jon Båck säger sigh hafwa förmant Oluff sig intet så 
ställa, och ihugkomma ingångne högtijd, och fått elacha ordh till swar, och kallat honom 
skiellm, och hans hustru täwa och hora, och därmed gått uth och i Byen efter tålfman Gun-
mund Peerson, och han tagit Ewärdt med sigh och folgdz heem, och funno Oluff på gården 
stående, då han stött honom för bröstet och tagit hans hatt af honom, och så kommit i hoop, 
och af männen blifwit åtskillde, och Gunmund och Ewerdt folgdt honom in, och enär dee gått 
heem, gått till Oluff at få sin hatt igen, då han rifwit hans skinlijff och skiortha sönder, och då 
mistadt sin mysa, som skiedde uti hans broders Nillss Gunnarsons närwaru ifrå Tåssbergh i 
Mattmar sochn, och därmed gått uth, och Oluff och Nills kommit uth med, och Oluff sagdt sig 
skolla gå till leut:n och brukadt fuhl mund, och derföre gått effter [honom till bastugan, och 
blifwit skuffadt in emoth hagan,] och därmed gått tilbaka, men ingen knijff hafft i handen, eij 
eller talltes då om hans länte mathsäck, utan medan han war till Nåries, krafdes [fol. 121r] hans 
hustru, och at grannarne wetta at han förlijkas illa med sin hustru. Actor, at han slog igen eena 
sin stufwudör, på det dragon Johan Girss, som begierte blij där öfwer natten och icke fick låff 
dertill, icke skulle gå dijth in och läggia sigh. 
 Tålffman Gunmund Peerson berättar, Jon Bäck komma till sigh om juhlaffton och säija 
Oluff Gunnarson wara galen och bedit honom föllia sig dijth, det han och giordhe, tillijka med 
sin granne Ewerdt och drag. Simon Kijhl och Anders Hollm, och kommandes på gården kom 
Oluff uth och hade spändt skacklorne för sin släda, och sade sig skola köra till capiten och 
klaga på Båcken, och därmed gått i stallen at taga uth sin häst, och han bedit honom sig intet 
hasta, och han lijkawäll tagit hästen uth, och med det samma kommo dee i hoop: seendes intet 
hwem som först rusade på den andre, och at Kijhlen och Holmen dem åthskillde, och 
Gunmund och Ewert folgdt Jon in i hans stugu, och förmant honom den affton intet gå till 
Oluff, at sinnet kan gå af honom, och därmed gått heem igen, och drag. förr uth, som dee dåch 
hinte på wägen. En stundh däreffter har Jon återkommit och klagat sig och wijst at Oluf 
sönder- och afrijfwit een hans skiorth[e]arm, och sagdt röfware [hovrättens renovation: Oluf 
wara] bårtreest. Oluff tilstår sig hafwa tagit hans hatt och mössa med sigh till leut:n. Gun-
mund Peerson betygar sig see Oluff taga upp Båckens hatt och kastan i sin släda. 
 Dee hafwa sins emillan förlijktz, som dee tilstå, och icke därom hwar annan sökt, men 
lensman saken undertagit. 
 Oluf Gunnarson uppwijste comministri h. Nills Sundels attest at han bijwistat gudz-
tiensten om juhledagen i Marby, och h. Per Ranklöfs at han om 4:de dag juhl warit i Mattmars 
kyrkia. Oluff föregifwer ingen predijkan om andre och tredie dagen warit, och med högsta 
grannar hållit böön hemma. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll Oluff Gunnarson hafwer hårdt angifwit dragon Jon Båck, som skulle han 
honom ofrediger giordt, så kan han honom deth icke öfwerbewijsa, och af ransakningen 
befins att dee beggie otillbörl. sig ställt och förhållit, och där ibland bruttit juhlfreden; huar-
före dömas dee bäggie efter gammal praxin till hwar sina 40 m:k. [fol. 121v]  
 
34. Länsman Swän Herkulleson beswärade sigh öfwer dragon Johan Nillson Ramstad för 
deth han intet hållit giorde contract at tiena honom ifrå påska till Michaelis 1695 annan hwar 
wecka för 3 dahl. s.m:t, och strax gifwit honom tree caroliner, och allenast inställt sigh och 
arbetadt i tree weckor, och i börian aff sädzandan sig absenterat, och han med möda fått leija 
een i hans ställe, som kåstadt meera än dubbelt? Resp. at accordet war som angifwit är, och 
han fått tree caroliner, och allenast arbetadt i tree weckor, och första twenne wåhranddagarne 
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hulpit sin wärdinna plöija, och dee öfrige weckorne arbetadt, och sedan låtit sig leija dage-
tahls, och åth sina crettur dels arbetadt. 
 Nämden öfwerlade saken och eenhälleligen voterade det böra considereras som en annan 
som förluppit sin åhrstienst. 
 Såsom dragon Johan Ramstad hafwer fästatt och låfwadt tiena lensman Swän Herkulle-
son ifrån påska till Michaelis innewarande åhr 1695 annan hwar wecka och därpå strax up-
burit 3 caroliner, som är 1 d:r 28 öre s.m:t, och allenast arbetadt i tree weckor och sig absen-
terat enär hans tienst i andtijmorne mäst warit nödigth; altså finner rätten skälligt at Johan 
Ramstad efter 5:e § i Kongl. Maij:ts 1686 åhrs legohionsstadga, skall utfästade löön 3 d:r 
s.m:t till lensman Swän Herkulleson betalla. 
 \Sedan domen war fattadt inkommo parterne och wore så förlijkte uti h. leutnantz Wirks 
närwaru, at Ramstadz wärdinna hustru Gölu Biörsdåtter skall S:t Thomæ tijdh lefwerera tree 
caroliner/ och Ramstad nästkommande sommar arbeta hoos lensman i 14 dagar, och där det 
icke hålles, skall saken stå öppen. 
 
35. Ziergeant Erich Järlingh prætenderade under sitt boställe i Gogzåsen, chronones hemman, 
dess hafde andehl uthi qwarnstället uti Backåhn, tillijka medh Carll Nillsons hemman i 
Åbbåsen och een hans granne i Gågzåsen, Bengt Pederson, hafwandes tillförenne warit twen-
ne qwarnar uti ett huus, och den ena hört Gågzåsen och den andra Åbbåsen till, och sedan 
deth war förfallit, hulpitz åth at byggia ett huus å nyo, deth dee tillijka med Oluff Jonson i 
Kiempedalen giordt, som föregifwer sina förfäder af ållder hafft qwarnställe i hoop med Carll 
Nillsons hemman, hwilket Carll Nillson wille det han skulle bewijsa, och tilstår giorde rela-
tion om Gågzåhs och Åbbåsens qwarnställe. [fol. 122r]  
 Enhälligt votum. 
 Såsom ziergeantz boställe i Gogzåsen och hans granne Bengt Pederson i Gågzåsen af 
ållder warit berättigade uti halfwa qwarnstället i Backåhn med Carll Nillsons hemman i 
Åbåsen, och fordom hafft huar sin qwarn uti ett huus, och sedan deth blef förfallit för några 
åhr sedan ett å nyo tillijka med Kempedahlen opsatt, och kåstnadt därpå giordt, och ingen sagt 
cronhemmannet till, och så snart Gågzåserne betalla halfwa qwarnsteenarne, så äre dee och 
rådande öfwer halfwa qwarnstället och dess bruk. 
 
36. Länsman Swän Herkulleson hafwer medelst utspridde tahl 1694 om hösten, att en stört-
tadt giet skulle wara dragen inför ziergeanten Erick Jerlingz stugudör uti dess logemente hoos 
Peder Henrichson i Åsan, och at hans hustro Anna Nillsdåtter i bröllopet hoos Peder Jönson i 
Åsen Allhälgonatijdh 1694 skall olåfligen afhändt något brödh, och derföre alla interessen-
terne stemma låtit, sig där öfwer förklara, då ziergeanten Järling berättade sigh wara i bröllop 
hoos Peder Jönson i Åsen, och wärden med fleera om nattan folgdt honom heem i quarteret, 
och kommande i förstugan i mörkret kändt något där liggia i wägen för siergeantz dören, och 
deth stött där ifrån och folgdt ziergeanten in, och genast gått der ifrån, och sergeanten lagt sig. 
Om morgonen enär hans hustru skulle gå uth, funnit een störtat gieth liggia inwid dören, och 
det sagt för sin wärd Peder Henrichson, som sade deth wara orätt giordt, och han gieten där 
ifrån tagit och uthkastat, och enär siergeanten skulle gå till bröllopsgården mötat sin wärdz 
son Jon Pederson, som berättade om giethen, och han i gästabudzlaget intet wellat därom 
talla, men Peer Henrichson begynte talet, och han allenast swarat deth wara een fuhl och oför-
swahrlig gärning, och meera talltes intet därom: wettandes intet hwem deth mon hafwa giordt. 
Pär Henrichsons piga Märitt Andersdåtter berättar en gieth störtat nattan emoth söndagen och 
gästabudzdagen, och den uthdragit och kastadt uti een stall, och den sedan aldrig såg eller 
sedt, och sålledes kastat af wägen, och at ingen deth såg meera än systran Ragnill, som och 
där tiente, och at dör war för stalldören, dhen dee igentäpt. [fol. 122v]  
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 Ziergeanten berättar sig hafwa hördt deth några drängiar om afftonen warit i fähuset hoos 
Peer Henrichson, och kastadt gieten sin emillan, men ingen sagusman hafwer, icke eller weet 
han hwilka eller hwem det giordt. Pijgorne Märit och Rangnell föregifwa inga drängiar om 
afftonen warit i fähuset, och enär dee hade stilt boskapen, gått till bröllopsgården, och der 
ifrån kommande, lagt sig i stufwan. Drängen Mårthen nekar sig den störte geten sedt, och fast 
mindre handterat och dijthlagdt: kunnandes med lijflig edh betyga sig det hwarken giordt eller 
wetta hwem deth giordt. 
 Dragon Nills Zachrisson Backman hafwer warit i bröllopet med, och föregifwer sig intet 
wettat af någon geth för än derom talltes andra gästabudzdagen, och utlåter sig med godt sam-
wette kunna gå lagh, sigh icke hafwa kastadt gieten dijt eller wetta hwem deth giordt hafwer. 
 Drängen Nills Peerson ifrå Österåsen förhördes och därom, som och nekar alldeles därtill, 
säijandes sig intet warit med dem som wore i Pär Henrichzgården det dygnet geten blifwit 
buren i siergeantens förstufwa. 
 Dragon Bengt Biörkman examinerades, och föregaff sig intet meera däraf wetta, än han 
hörde tallas därom i bröllopsgården, men intet weth hwem som det hafwer giordt, det han 
säger sig kunna med edh hålla. 
 Jon Olufson i Backen föregifwer sig warit med i bröllopet i Åsen, men intet weth af 
geten, och den tijden den skall dijthlagd wara, legat i sin nattsäng: kunnandes med edh betyga 
sig intet wetta hwem det giordt hafwer. 
 Ziergeanten Järling beklagar det hans wisthuusdör blifwit tredie gästabudzmorgonen op-
hafd, deth hans hustru Anna Nillsdåtter, då hon om dagen skulle taga där något miöhl, blifwit 
warse, och kallat uth sin man och wijst honom hurusom deras miöhl war kastadt kring om 
wäggiarne, och kiöttet kring om gålfwet, men dören warit igenlest. 
 Dragonerne Nills Backman och Bengt Biörkman, bonden Jon Olson i Backen och dräng-
en Nills Person i Österåsen, iemwäll och gårdzdrängen Mårten Pederson [fol. 123r] bekänna sig 
hafwa där warit för några misstankar skuld, at siergeantens hustru skulle afhändt något bröd i 
gästabudzgården, och i sin bod bracht, som är pass ett musqwethskått emellan gårdarne, och 
tagit een nyckell uti ett låfft der bredewidh, och oplest dören, men Märit och Rangnell warit i 
bodan först, som deth tilstå, och bekänna sig folgdt sin mathmoder Peder Henrichs sonahustru 
Kerstin Olufsdåtter, och hon bedit dem taga nyckellen upp i låfftet, och dem dijt folgdt, och 
maatmodren bedit Märit uplesa dören, deth hon giorde, och sågo där rågbröd liggia, och sedan 
dören igenlest, och satt nyckelln i sitt förra rum. 
 Ofwannemde dragoner och bönder berätta, Jon Perss hustru sagt sigh sedt gästabudzbröd 
i ziergeantens bod, och bedit dem taga nyckellen upp i dränglåfftetz dör, deth dee giordt och 
upp- och igenlest ziergeantens bodhdör, och allenast sedt brödh, och intet något rördt. 
 Siergeanten beropar sig på tålfman Jon Person i Åsen och Anders Jonson i Backen, at dee 
sedt huru hans mathpertzedlar warit handterade. 
 Jon Peerson berättar sig föllia siergeanten och Anders Jonson till låfftet och såg liggiande 
tundt brödh på gålfwet wara nog sundert, och at miöhl war såsom sådt kring om gålfwet och 
på hillorne, och kiöttstycken kring om gålfwet kastade, skrålåset war brächt och bögdt något 
och dören medh, men icke sönder, och sedan gått i bröllopsgården, och effter måhltijden klap-
pat liudh, och påmint hurusom siergeantens wisterhuus war handterat, och ett aas för hans 
stufwudör kastadt, då alla där warande drängiar sagt sig warit i siergeantens bod och funnit 
een hoop med brödh ifrå bröllopsgården, dhet dee dädan tagit och lagt uti een kårgh, som 
frambars, och gästabudzqwinnorne, som bröd i sin förning dijt hafft, kände igen hwar och en 
sitt, och brödet förwarades, som är i behåld och framwijstes, och fans wara af åthskilligt slagh 
härillbröd, limpor och halfwa kakor och stycken, med några små stycken af tårr fogelbröst, 
hwilket allt dee tilstå sig hafwa giort, men intet rördt hans miöl, kiött och brödh. 
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 Ziergeanten, at på een tunbåtn stod skrifwit med krijtha, Herren [fol. 123v] hern gaff. Jon 
Peerson berättar på båtn stå Herrn, och icke wäl kunde synas det meera, hwar wid inghen 
wille kännas. 
 Ziergeantens hustru Anna Nillsdåtter berättar sig uppwijste bröd intet tagit eller afhändt, 
och fast mindre heembrackt, och tackar Gud som henne ifrå sådan odygd bewaradt, då Jon 
Olsson i Backen sade sig wäll kunna bewijsa henne därtill skylldig wara: säijandes sigh see 
henne om måndagen widh gästebudzbordet een och annan gång taga bröd af bordet och hafft 
undher bordet och giömdt i sin opsatte kiortell, hwilket många hustrur sedt, såsom Zachris 
Bråddesons Kerstin Jonsdotter, Peder Nillsons hustru i Åsen Marin Sunwisdotter, änkian 
hustru Brita Olssdåtter i Åsen och fleera som där woro tillijka med hela gästabudzlaget. 
 Hustru Kerstin, Jon Pedersons, berättar sig blij tillijka med pijgan Märit warse att 
siergeantens hustru bar bröd ifrå gästabudzgården, och dy sina pigor tagit med sigh upp till 
ziergeantens wisterhuus, och tagit een nyckell uti där näst warande dör och frestadt på hans 
wisterhuusdör, och den uplest, men intet förr wettat deth han därtill kunnat brukas, dåch at det 
war gamallt skrålåås, och alle sådanne kunna lättelligen optagas, och allenast såg efter gästa-
budzbröd, men intet kött låg kring om gålfwet heller miöhl spilt eller kastat kring om gålff 
och wäggiar, deth pijgorne Märit och Rangnell och berätta: seendes henne om måndagen taga 
brödh och förwara i sin opsatte kiortell, och gått heem, hwartill hustro Anna nekar. Hustru 
Kerstin säger sig därom tallt sedan i bröllopsgården. 
 Hustru Kerstin Jonsdåtter hafwer warit redqwinna och all förning emothtagit, och kände 
hwart brödstycke, och sade hwar ifrån deth kommit war, men icke limporne. Hon berättar sig 
see ziergeantens hustru en och annan gång taga bröd och i skiörthe förwara, och hennes son 
Nills Backman war een som burit brödet tilbaka, men hon sade sig intet wetta enär dee gått 
åstad. 
 Hustru Marinna berättar sig see henne offta taga bröd och giöma i sin opsatte kiortell. 
[fol. 124r]  
 Hustro Brita i Åsan, att hon såg henne hafwa opsatt kiortell, och då hon gått henne förbij, 
kändt henne däruti hafft brödh, och igenkände ett stycke som hon med sig dijth bracht. 
 Hustro Kerstin Swänsdåtter i Backen, at hon såg henne een gång taga kakubröd af bordet 
och förwahra i sin opsatte kiortell. 
 Hustro Anna Ersdotter, Peder Henrichsons, at hon hade satt op kiortellen rundt om sig, 
och enär hon gått henne förbij, kändt at hon däruti hade bröd. 
 Hustro Anna Månsdåtter i Åbbåsen, at hon een och annan gång såg henne taga bröd-
stycken och uti sin opwekne kiortell förwara. 
 Hustru Kerstin Jonsdåtter ifrå Hackåsen sammalledes. 
 Zergeanten exciperade emoth deras berättelser, eftersom dee äre såwida hans afwundz-
wittne som dee willia hålla med sine sönner, mågar och swågrar som hans huus ophafft, och 
hafwa det sielf dijthburit om det där warit, twifwels utan för deth han dem för inkastade störte 
gieth misstenkt och i gemen tiltallt. 
 Larss Peerson i Åsan, som brudgume och wärd war, berättar sig intet wetta af at några af 
hans gäster ransakat zergeantens wisthuus, och fast mindre deth befallt eller deth af dem 
begiärt. 
 Jon Olson, Mårten Peerson, Nillss Backman, Nillss Peerson, Bengt Biörkman tilstå sig 
ransakadt ziergeantens wisthuus, och af wärden intet därom bedin eller tillsagd, och begiära 
dilation at igensökia sielfwa uphofsman. Nills Backman föregifwer bruden eller unghustrun 
bedit dem taga brödet tilbaka och gifwa åth dee fattige. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som Jon Olufson, Mårten Pederson, Nillss Backman, Nillss Pederson och Bengt 
Biörkman hafwa warit så obetenkte och kitzlige, och utan wärdens Larss Pedersons minne 
och willia ransakadt ziergeantens Erich Järlingz wisterhuus, och intet lagl. därmed efter 13 
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cap. Tyffmålabalken L.L. umgått hafwa, och sållunda kunnat upwijste bröd af ondsko och 
argheet dijth burit, eller sagt sig deth där funnit. Och [fol. 124v] eftersom till alla saker som 
angå eens ähra och lijff bör wara sohlklara skiähl och bewijs, som uti detta måhl fela, såsom 
först, at dee oombedne och ocommitterade giordt sig till målsägare och executorer, och sedan 
till delatores och angifware, och willia bewijsat med några qwinfollk af deras egna, dels för-
äldrar, dels syskon och dels swågerskap som sig icke lagh lijkmätigt giöra låter, och emedan 
som intygat är at ziergeantens wisterhuus är illa hanteradt och mathen kring om gålff och 
wäggiar kastadt, och inga andra där warit än opnemde personer, så hade fuller rätten fogh at 
dömma dem som sålledes emot lag hafwa procederat derföre at böta. Men såwida dee för-
mena saken kunna blifwa oplyst och uphofsman kunnigh, så gifwes dem dilation och dag 
dertill, till nästkommande ordinarie ting. Angående zergeantens Järlingz klagan om en störtat 
och dödh geth eller aas wordet om nattan under bröllopsdagarne uti hans förstuga in för hans 
stugudör kastadt, honom till skimpf och wanheeder, och någon af bröllopslaget kan fuller der-
före misstenkas. Men såsom till een sådan skamfull och såsom oährlig giärning fulla skiähl 
behöfwes och zergeanten ingen i synnerheet deth kan tillwijta och fast mindre tilläggia eller 
bewijsa; altså låter rätten därmed för denne gången beroo. 
 
37. Jon Olufson upbödh tredie gången Anders Jonsons hemman i Hanssgården med dess lösa 
ägendom till sytningzlöön. 
 
38. Sallomon Nillson upbödh förste gången sin faders Nillss Hansons löösören i Årrgården 
till sythningzlöön, som bestijger till 32 d:r 6 öre 22 p:g:r s.m:t efter skrifftens innehåld den 4 
novemb. innewarande åhr, och deth oklandradt. 
 
39. Jon Jönson upbödh andre gången sin halfsysters hustru Brita Jönsdåtters odallshemman i 
Mattnäs by à 2 tunl. för 75 d:r s.m:t, näste bördemän till lösn, utan klander. 
 
40. Till föllie af h. generalmaiorens och gouverneurens h. Carl Gustaf Frölichz resolution af 
den 28 juni 1695 inprotocollerades så mycket af sahl. capitens Anders [fol. 125r] Harders skat-
tehemman i Billstad och Hackås sochn, som kan swara emoth sahl. befallningzmans Roshemi 
änkias prætention af honom för deth han för odall såldt nedre Bodahl i Brunflod sochn, som 
är opfördt för crone, till dess ransakat och determinerat blifwer, antingen deth med rätta är 
skatte eller crone. 
 
41. Peer Olufson upbiuder förste gången fadershemmannet i Backe och Tohrgården, som han 
inbördat af sine syskon med 69 d:r : 17: 10 10/11 p:g:r s.m:t efter köpeskrifften d. 20 maij a:o 
1690, och deth utan klander. 
 
42. I lijka måtto upbödh Peer Olsson sine swågrars Zachris Bråddessons i Backen och Påhl 
Haraldsons i Stoorsiön [!] förlijkningzskrifft, daterat d. 1 juli 1695, om deras hustrusysters 
Anna Jonsdåtters tillfallne arff, som dee honom testamenterat at niuta både i löst och fast efter 
hennes dödedagar, och sålledes sin arfsprætension honom lembnat, hwilket han bårtgifwit till 
sin fosterdåtter Cherstin Bengtsdåtter, at niuta samma willkor till godha, som förste gången 
oklandradt skedde. 
 
43. Skattehemmannet i Skede och Hackås sochn à 4 tunl. som Hans Kongl. Maij:tt köpt till 
leutnantz boställe för 120 d:r 16 öre s.m:t, under Bergz compagnie, och Hanss Larson dhet 
utom börden kiöpt och åbodt hafwer, upbödz förste gången näste bördemän till lösn, utan 
klander. 
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44. I lika måtto läth Kongl. Maij:tt upbiuda förste gången Erich Andersons skattehemman i 
Sijde och Owijkens s:n à 2 1/12 tunlandh, som till leutnantz bostelle undher Owijkens com-
pagnie anordnat är, emoth ett iemgådt chronehemman i Häggen à 2 tunl., i Owijkens sochn 
belägit, utan något mellanlagh, som dee nu för tijden stå och äre, som köpeskrifften af d. 2 
novemb. 1695 uthwijser, och utan klander skedt, näste bördemän till lösn. 
 
45. Sammalledes läth Kongl. Maij:tt upbiuda förste gången skattehemmannet i Mattnäs by 
och Myskie sochn à 2 tunl. som Jöran Esbiörnson sig tilhandlat utom börden för 63 d:r s.m:t 
till feltwäbels bostelle under [fol. 125v] Owijkens compagnie, efter köpeskrifften af d. 2 nov. 
1695, hwilket utan klander skedde. 
 
46. Äfwen i lijka måtto läth Hans Kongl. Maij:tt insinuera een köpeskrifft af den 2 november 
1695 på skattehemmannet i Pärsåsen i Myskie sochn i Owijkens pastorat, af 3 ½ tunlandh, 
som Jon Anderson åbodt och utom börden kiöpt hafwer, huilket Kongl. Maij:tt i nåder köpt 
till rustmestar boställe under Owijks compagnie för 79 d:r s.m:t, och nu upbödz förste gången, 
nästom frändom eller bördemannom till lösn, utan klander. 
 
47. Oluff Erson upbödh förste gången sahl. h. Werners skattehemman i Östnår och Hackås 
sochn à 6 tunlandh, tillijka med halfwa Bleka slåttegodz, huilket han kiöpt af dess son Adam 
Werner för 106 r.d:r à 6 m:k s.m:t, efter köpeskrifftens innehåld, daterat Onsahla i Brunflodh 
sochn den 20 october 1694: warandes han därtill bördig, och altså utan klander skedde. 
 
48. Hanss Nillsons sterbhuus och arfwingar i Skåttgården låta inprotocollera dess liquiderade 
fodran af fadren Nills Hanson i Årrgården på 133 d:r 20 öre s.m:t, som underskrifwen räkning 
af d. 14 martij a:o 1691 utwijser. 
 
 
 
 

Ting den 2–6 mars 1696 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 392r–413r, RA. Komplet-
tering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:17a, fol. 23r–39r, ÖLA. 
 
Anno 1696 den 2, 3, 4, 5 och 6 martij höltz laga ting medh allmogen aff Owijkens tinglag, 
och desse såtho i nämden. 
 Erich Anderson i Swänsåsen Sunwijs Mårtenson i Kåhlgierd 
  Peder Olufson i Nächstadh  Gunmund Peerson i Häggen 
 Chrestopher Erson i Fäste  Peder Jonson i Wästnår 
 Olof Jönson i Älfwen  Bengt Tomson i Båhlåsen 
 Jöns Jönson i Miähla  Peer Olufson i Backe 
 Oluff Jöranson i Giärde  –   –   – 
 
1. Dato aflade Oluff Jöranson sin nämdemans edh å book. 
 
2. Samma dag uplästes Kongl. Maij:tz förr specificerade placater. 
 
3. Oluff Hällieson i Åbåsen kärade till sin granne Anders Jönson ib:m för dhet han förledne 
höstas afhändt för honom een båla höö utur en hans lada i Bohlåsbacken, och hans hustru 
Karin Pedersdåtter honom där funnit medh bördan, och fölgdt heem, och han henne förlijkt 
medh en halff carolin, på det hon icke skulle uppenbaradt, hwilken hon ifrån sig satt hoos 
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ländzman Swän Herkulleson? Rp. att dhet är intet sant, och aldrig afhändt något höö, och fast 
mindre henne någon förlijkning budit eller gifwit. Actor, att Matz Hanson i Wijken och Carll i 
Åbbåsen förledne höst skulle stembna Anders Jönson derföre, då han war bårtrester, och hans 
hustru Anna [fol. 392v] Pädersdåtter till dem sagt sigh hafwa bedit honom gå dijth och taga 
höö, hwilka äre till Nårie förreste. Actoris hustru ligger i barnsäng, och kan intet komma 
honom at stå till mundz. 
 Enhälligt votum. 
 Alldenstundh Anders Jönson i Åbbåsen aldeles nekar sig hafwa afhändt något höö för 
Oluff Hällieson ib:m utur hans lada widh Bohlåsbacken, och hans hustru Karin Pedersdåtter, 
som honom med bördan skall funnit, och fått en halff carolin eller 10 öre s.m:t till förlijkning, 
icke kan komma honom till mundz at öfwertygat, eij eller äre Mattz Hanson i Wijken och 
Carll i Åbåsen tilstädes, som berättas hafwa hördt af Anders Jönsons hustru Anna Päders-
dåtter säijas dhet han skall bedit honom deth giöra; altså måtte saken beroo till nästa ordinarie 
ting, då bemellte personer skole confronteras och stå hwar annan till mundz, och sedan skall 
definitif doom föllia. 
 
4. Peder Mårthenson, Päder Olufson och Carll Jönson i Funäs kärade till Oluff Carlson ib:m 
om gamla gårdzhemmannet at blij handhafd med ingångne köp därom? Resp. at han med dem 
köpslagat om 30 r.d:r à 6 mark s.m:t, och bekommit 29 r.d:r dito. Hwartill swarades att en 
r.d:r innehöltz till dess köpebrefwet skulle blifwa giordt, och eftersom han det intet läth giöra, 
blef r:d:rn stående obetallt? Resp. att förordat war, där dee skulle hemmanet sällia, skulle han 
wara närmast för så många penningar deth igenlösa, hwartill Päder Olufson nekar, och före-
gifwer intet förord blifwa giord, som Erich Anderson i Miäla [fol. 393r] och Peder Bengtson i 
Gågzåsen åhördt, och Peder Bengtson är nu döder, och Erich rest till Nårie. Peder Bengtsons 
son Bengt förmenar, Oluff Carlson af sin sahl. fader hördt at förordet war giordt, hwartill han 
nekar, och berättar sig det aldrig af sin fader hördt säijas. Actores begära åthminstone så 
många penningar för hemmannet som Oluff Jonson i Åhlstad dem gifwit, och dee måst resti-
tuera? Resp. att förordet war, om dee dhet skulle sällia, att han skulle wara närmast dhet för 
samma wärde igenlösa, hwartill som tillförenne nekas, och han föregifwer Peder Bengtsons 
änkia af sin sahl. man det hafwa hördt, och at Erich Anderson då icke warit tilstädes. 
 Änkian hustru Brita Månsdåtter, efter åthwarning, berättade sig offta af sin sahl. man 
hörde säijas, enär han satte Oluff Carllson till landbonde och sythningzman på sit heman i 
Gågzåsen, och blef påmint at han deth intet skulle göra, och dess medelst blifwa husswill, att 
Oluff Carllson intet hårdare köp skulle om gamla gården giordt, än han får deth igen emoth 
upburne penningar. Hwar emoth Peder Olufson exciperade att dhet war aldrig giordt eller 
sagt, utan hon af afwund det berättadt, som hon gårdagen i sochnstufwan sagt, och Pär Oluf-
son i Nächstad hördt och wittna kan, hwilken berättar henne sagt att Funäsbönderne giordt 
henne orätt, och gifwer dem intet till, och önskar det Oluff Carllson må få komma till hem-
mannet? Hustru Brita föregifwer sig talt om Carll i Funäs, och intet om Oluff Carlsons 
trätebröder, eij eller sagt sig hafwa ondt till dem, men Pädher i [fol. 393v] Nächstad säger 
henne så talat som han berättadt, som gamle Pähr i Nächstad och Larss sochnstuguman åhör-
de, och hon nekar. 
 Actor, att Erich Anderson i Miäla dagen efter, enär köpeskrifften skulle giöras, hördt 
kiöpet wara utan förord giordt, och Oluff Carlson stuckit sig undan, hwartill han nekar, och 
Peder Olufson utlåter sigh kunna göra edh, at köpet skedde utan förord, och Oluff Carlson 
sade sig willia wara nögd om han den eden will och kan gånga: säijandes sig eden kunna 
giöra, att dhet skedde med omtalde förord, men actor sade sig icke kunna förtro honom eden, 
eftersom han i sitt samwethe är säker och trygg, att intet förord giordes, och där deth warit, 
hade icke hemmanet blifwit såldt till een annan. Oluff Carlson itererade och heemsköth 
honom eden, och han påstodh sig den kunna säkert göra. Oluff Carlson är ständig medh edens 
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heemskiutande, till Peder Olufson, och han säger sig den medh godt samwete giöra kunna, 
som han och inför rätten giorde. 
 Emedan som Peder Olufson heemskutne edh af Oluff Carlson, att intet förordat war enär 
gamelgården af honom köptes, det han, om den skulle sällias, därtill närmast wara, för så 
många penningar han derföre upburit, nu inför rätten præsterat och giordt; altså är Oluff 
Carlsons inwändning och besittning på gamla gården uthaf orätt berättelse härkommen; hwar-
före finner rätten skähligt att bijbehålla Peder Olufson med dess interessenter i Funäs wid 
deras giorde köp medh Oluff Carlson om nybygget och gamla gården ib:m, och det [fol. 394r] 
tilträda å rättan fardagh, och han igentaga insatte penningar hoos ländzman Swän Herkuleson, 
och enär köpzedelen blifwer skrifwen, bör han och niuta återstående richsdahl:r. 
 
5. Häradzskrifwaren Lars Sundbergh fodrade af Päder Olufson i Östnår 50 dahl. kopp.mynt 
för een häst, som han för befallningzman Jonas Wargh a:o 1684 till herr Månss Rogstadium 
uti Nårrbo såldt, och gifwit hans obligation af den 10 octobris 1684 på 50 d:r k:rm:t till 
befalningzman Wargh i betahlning för hästen, efter transporten den 16 augusti a:o 1691, test. 
[bevittnad av] lieut. Herman Tijdeman, och han den updragit häradzskrifwaren Sundberg d. 
4:de januari 1692, och Peder Olufson af herr Måns sedan lijkawäl upburit och fått ett L  
[lispund] lijn för 4 dahl. k:rm:t, en gamal häst för 10 dahl. k:rm:t och genom Peder Pederson i 
Höge och Liussdahls sochn 18 dahl. k:rm:t, och genom Oluf Olufson i Bilstadh fått igen sam-
ma häst för hans wanart skuldh, räknadt för 30 dahl. k:rm:t, hwarföre will h. Måns intet 
honorera sin obligation, som hans breeff af d. 22 martij a:o 1693 innehåller och wijsar? Resp. 
att han sålde hästen för 50 dahl. k:rm:t till prästen, och befallningzman tog hans obligation i 
betahlning, men lijkawäll hafwer een bonde i Delsbo, som han war skyldig 4 dahl. k:rm:t för 
ett förlåth, hoos h. Måns tagit 4 dahl. k:rm:t, och icke af omtalde 18 dahl. mera fått än sex 
dahl. k:rm:t af framledne Hanss Hanson i Lägden, som han skall tagit af bem:te Peder 
Pederson. Sedan, att Oluff Olufson i Bilstadh intet budit honom hästen at igenlösa för 30 
dahler [fol. 394v] kopp.mynt, och at han hästen på heemwägen bårtbytt med Erich Muhr. 
Actor, att såwida han opburit penningarne af prästen, sedan han transporterat obligation till 
Wargen, och dess medelst han den icke inlöst, och altså obetalt, söker han med rätta sin 
fångzman? [Rp.] att han will betala dee 4 dahl. och 6 dahl. k:rm:t, men intet meera, och at 
gamble hästen togz icke för någon betahlning, och fast mindre för 10 dahl. k:rm:t. Han war 
utgamal kamp, och tenchte honom skulle årka bära heem hans sadel, men årkade intet längre 
gå än een mijhl: föregifwandes sig hästen sällia för befallningzman, och rest twå gånger där-
efter, och fått ingen betahlning och wedergällning, och där han fått hästen igen, den måst 
lefwerera till befallningzman igen, som honom ägde. Peder Olufson war icke tilstädes på 
tingsplatzen widh första upropet, utan söktes i prästegården. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll Päder Olufson i Östnår hafwer a:o 1684 såldt, för då warande befallningzman 
Jonas Wargh, een hans häst för 50 dahl. k:rm:t till kyrkioherden i Nårbo och Helsingeland, 
wyrdig h. Måns Rogstadium, och hans därpå gifne obligation af den 10 octobris bemelte åhr 
1684, transporterat honom till betahlning d. 16 augusti 1691, och Jonas Wargh den samma 
öfwerdragit häradzskrifwaren well:d Lars Sundbergh den 4 jan. 1692, så hafwer Peder Oluf-
son lijkawäll där uppå af h. Måns niuttit 4 dahl. k:rm:tt till een bonde i Delsbo, som han 
skyldig warit, och h. Måns sedermeera till honom på samma hästeköp och obligation, med 
Peder Pederson i [fol. 395r] Höge och Liusdahl sochn, skickadt 18 dahl. k:rm:t, som hans breff 
af den 22 martij 1693 uthwijser, där uthi och förmäles hurusom han sedan hafwer hästen 
medh Oluff Oluffson i Billstad bårtbytt, att Peder Olufson medelst giorde byte skulle honom 
igenfå för 30 dahl. k:rm:t, och h:r Måns altså icke will honorera sin utgifne obligation på 
besagde 50 dahl. k:rm:t. Och ändåch Peder Olufson föregifwer sig intet meera af ofwannämde 
18 dahl. handfångit, än sex dahl. k:rm:t genom framledne Hanss Hansson i Lägden; så finner 
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lijkawäll rätten att Wargen, medelst hans ingreep därutinnan, är stängd ifrån sin betahlning, 
och utan laga process intet därtill komma kan, och altså pröfwar skähligt att Peder Olufson 
bör wara hans fångzman, och med h. Måns Rogstadio saken utföra, och inom fyra månader 
besagde 50 dahl. k:rm:t betahla, och där han af Wargen, för hafde omak med hans beställ-
ningar, något medh skiähl hafwer att prætendera, kan han det lagligen göra och uthföra, och 
för det han wijdh upropet icke på tingzplatzen war tilstädes, saker till en dahl. s:rm:t, efter 
Kongl. Maij:ts stadga och process de anno 1695. 
 
6. Lieutnant Vallentin Wirk på sina interessenters wegnar uti afradzlandet i Fiälle, under 
sine wissa rå och röör belägit, kärade till Erich Jönson i Älfwen och Sunwijs Jöranson i Hal-
lom, att dee göra honom och dem intrång och åwärkan där uti, med älgz- och bäfwerwånor, 
begärandes blifwa handhafde wijdh afradzbrefwet och des utsatte märkien, af den 9 octobris 
a:o 1667? Resp:t, att dee [fol. 395v] wetta sig deth icke hafwa öfwerträdt, utan efter gamal häfd 
sin rättigheet där bredewidh brukadt, som skall kunna genom ägandesyhn bewijsas. Actor 
begiärte att deras breff måtte fram- och upwijsas? Rp. att gambla breef lära finnas, och dee 
efter gamall häfd gått. 
 Den 4 upwijste Erich Jönson några gambla pergamentzbreff, hwaraf ingen rättelse fins, 
och allenast uti ett breff de a:o 1680, att twenne jordeparter äre sållde till Österelfwen, med 
dess underliggiande fiskiewatn, och Erich Jönson föregifwer intet annat fiskie under hem-
mannet wara, än uti Flåsiön, som intet begripes innom afradzlandetz prætenderade råmärken, 
hwartill lieutnanten bejakar. Erich Jönson tilstår sig juhltijden fångit een älgh sunnan för 
ythersta Ahrokiernan, som är uthom prætenderade råskillnadh, men actor, att det är innom 
afradzlandetz rätta rågång, och Erich nekar och begiärer ägandesyhn därpå. Lieutnanten itere-
rade om bäfwerbruket, och at han fått een stoor och en liten bäfwer, och Jon Anderson på 
Åsen köpt aff honom bägge skinnen och bägge gälden? Resp. att han gildrat utanför gambla 
bäfwerhuset, och fått twenne bäfrar, och skinnen och ena gället såldt till Jon Anderson, och 
den mindre hade intet dugligt giell: wettandes intet annat än dhet, som förr, skulle wara 
tillåtheligit. Bengt i Båhlåsen, som där är kunnig, betygar dem wara tagne innom leut:ns 
afradzlandz rå, och at bäfwerhuset är innanföre belägit. Erich Jönson, att Elfwen där hafft 
bäfwerwåhn? Resp. att dhet kunnat skiedt förr än [fol. 396r] andra taxan och afradh antagit, 
som bijfölls. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom h. leutnanten Vallentin Wirk med sine interessenter uti afradzlandet i Fiälle, efter 
breff af d. 9 octob. a:o 1667, prætenderer att Erich Jönson i Älfwen och Sunwis Jöranson i 
Hallom skola ett älgzdiur innom dess specificerade rå och märkien fångit och sigh tillängnadt, 
och dee föregifwa sig efter gamall häfd deth med gilder fått sunnan för Ahråkiernan, som är 
utom afradzlandetz råskillnadt, och deth med ägandesyhn will bewijsa, som efter 26 cap. 
Byggningab:n L.L. tillåtes i laga tijdh skee, och älgzhudan stånde i medler tijdh i qwarstad. 
Hwad bäfwerwånan widkommer, så fins att det är innom afradzlandetz märkien skiedt, och 
efter 20 cap. Bygg.b. L.L. falla där fångne twenne bäfrar till interessenterne, efter det prijs och 
wärde som skinnen äre sållde före, och halfwa giellet, eftersom pastor niuter dess andra 
halfwa deel, och för hwardera saker till tree marck till treskiptes. 
 
7. Leutnant Vallentin Wirk upwijste ett sam och förlijkning med sin granne Oluff Anderson 
i Hälliebacken, om Oluf Hemmingzlägdan, som dee hafft åhrskipte på, men som någondera 
torde hafwa tillfälle och lägenheet lägdan förbättra, och den andra intet wille eller kunde, så 
hafwa dee giordt fulkombligit bythe, att h. leut:n under sitt heman behåller den wästra, och 
Oluff Anderson den östra dehlen, efter wissa märkien: hållandes tääshagan halfparten hwar, 
som deras contract af d. 21 februarii [fol. 396v] sidstleden uthwijser: warandes bäggie 
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hemannen skatte; altså in maiorem fidem, eftersom länssman Swän Herkuleson, fullmechtig 
giordh af Oluff Anderson, deth tilstår, inprotocollerades deras förening at stadig förblifwa. 
 
8. Oluff Chrestopherson i Sölfbacken stämdh genom Erich Anderson i Swänsåsen fiorton 
dagar för tinget på Mårten Olufsons wegnar i Lansom, för det han köpt ett hans stod, och intet 
betallt, utan tilbaka lefwererat, och Oluff rest till Nårie, och ingen fullmechtig constituerat: 
hängiandes saken sålunda tilsammans; att han strax efter Allhälgon sidstleden betingat och 
kiöpt af honom ett stod för 6 ¾ dahl. sölfwermynt at betahla så snart han een resa giordt till 
Nårie. Och eftersom han twenne reesor till Nårie och een till Helsingeland giordt, och intet 
hållit sin låfwen och stodet betallt, hafwer han blifwit förordsakadt det igentaga, och nu fodrar 
betahlning för dhet han deth brukat och uthkiördt, men ingen hördt på deras köp. Tålffman 
Erich Anderson, som Oluf citerat, berättar, honom sagt sig hafwa wittnen, att Mårten gifwit 
honom dilation till hösten, hwartill nekas. Actor, och at han stoet förkiördt och sprängdt 
[kört/drivit hårt], som hans granne Peder Pederson i Lansom och Oluff Ersons dräng i 
Sölfbacken Peder Larson skola kunna bewittna: warandhes ingendera tillstädes, eij eller stodet 
at kunna besees. 
 Samptel. votum. 
 Aldenstundh Oluff Chrestopherson i Sölfbacken intyges wara lagligen stämd af Mårten 
Olufson i Lansom [fol. 397r] för ett stod han tagit till kiöps, och deth icke på föresagdan tijdh 
skall betallt hafwa, och han lijkawäll utan fullmechtig förrest till Nårie, så böther han derföre 
efter 33 cap. Tingmålabalken tree mark till treskiptes, och Oluff Chrestopherson för tålfman 
Erich Anderson berättadt sig hafwa fått dagh och dilation till hösten, det at betahla, och 
Mårten dhet igentagit, som förkiördt och sprängdt skall wara, som hans granne Peder Peder-
son i Lansom och Pedher Larson i Sölfbacken skola kunna betyga, som icke tilstädes äre, icke 
eller stodet; altså kan saken icke definitive afdömmas, utan dermedh måtte beroo till näste 
tingh, då parterne och wittnen böra wara tilstädes. 
 
9. Ziergeant Nills Brant kärade till Peder Jonson i Wästnår om ett fäboställe widh Liåbodar-
ne, som för gamalt skall hördt under hans anslagne boställe i Sölfbacken: begiärandes deth 
under förra bohlstad igen? Resp. att deth wäl hördt under Sölfbacken, men i danskes tijd, tijo 
åhr pass för än landet kom under Swerigie, hans fader deth kiöpt, eller hans lilla och ringa 
byggnadt, för 2 r.d:r, det han minnes, och i dee danskes tijd det böxlat och a:o 1666 med dee 
andre interessenterne uthfästadt wiss afradh, och den åhrligen giordt: upwijsandes h. genera-
lens och gouverneurens h. Carl Sparres breff därpå af d. 3 septembris a:o 1667. Actor bekla-
gar, sitt boställe wara af så ringa slått och wilkor, att han intet kan därpå föda een häst, och 
inga fäbodar där under hafwer. Päder Jonson föregifwer sig intet meera kunna därtill swara, 
[fol. 397v] och taga sig något däraff, eftersom han hemmannet ifrå sig sagt, och Anders Jonson 
deth brukar, som icke hemma stadder är, eller citerader, utan alt sedan i höstas warit i Nårie. 
För några åhr sedan, pass 4 el. 5, skall därom wara agerat, och Peder Jonson föregifwer sig 
conserverat blifwa därwidh, men intet extract begiärt och hafwer, deth nämden och sig på-
minner. 
 Enhälligt votum. 
 Ehuruwäll ett fäboställe under Liåbodernes afradzland hafwer förlengst hördt under zier-
geant boställe af Owijkens compagnie i Sölfbacken, som Anders Jönson i Wästnår under sitt 
hemman, efter afradzbrefwet af den 3 sept:r 1667, innehafwer, och han intet derföre stämder 
eller tilstädes är, och hans förman Peder Jonson berättar, för några åhr sedan därom wara 
agerat och dömdt, och intet extract däröfwer hafwer; altså kan rätten, till föllie af 15 cap. 
Jordabalken L.L. och rättegångzordinantiens 2:de §, intet uti hans frånwaru, och at saken 
warit tillförenne afdömdt, däruti döma. 
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10. Carll Olufson i Byhn itererade sin prætention på ett pantegodz och dehl i Buckwigge, 
bestående af twenne lägder och ett ängie som Oluf Olufson i Wigge innehafwer, upwijsandes 
Carll et gamallt pergamentzbreff af anno domini M.D.C.II [1602] af innehåld att Oluff Peer-
son i Klöfsiö hafwer upburit af sin frändom på sine syskons wegnar, Rawall och Henrich 
Erichssönner i Wigge, 5 m:k och 1 m:k i godh willia för sin jordh i Wigge, och des moder 
[fol. 398r] tilförenne därpå upburit 15 m:k, och dy afhändt det sig och sina syskon, så utom 
som innom gårdz till odals ägendom, hwaröfwer Oluff Olufson på höstetinget sig förklarat, 
och föregifwit hans förfäder deth innehafft för honom, och actor beropar sig på Jöns Jönson i 
Miähla, till sina 80 åhr gamall, och at Oluff är genom lensman i Berg citerat hijth till tinget: 
sökiandes bewijsa medh hustru Gölu Carlsdotters intygande ifrån Långswedh, som berättar, 
Peder Anderson Hattmakare warit till henne och begiert dhet hon wille låta Carll Olufson 
wetta, deth Oluff Olufson intet comparerer honom till swars här på tinget, utan på Bergz laga 
ting, hwaraf slutes, det han måtte citerat wara. 
 Uti hwilket anseende, saken togz i betenckiande, till huad forum och tingzplatz den höra 
böör, och beslötz att saken hörer till Bergz ting, där jorden är belägen, och kiöpet pröfwes 
wara giordt och swaranden är boende, och deth i krafft af 24 cap. Tingmålabalken. 
 
11. Oluff Jöranson i Giärde hafwer citerat sin halfbrodher Jöran Jöranson i Gierde för någon 
giäld, och han rest till Nårie och sig absenterat. Derföre effterfrågades om han lagligen och i 
rättan tijdh är stämder, och befans honom wara icke citerat förr än den 22 feb., tijo dagar för 
tinget; altså kan därtill denne gången intet göras. 
 
12. Oluff Jöranson i Giärde beswärade sigh öfwer Elias Jönson i Sanne för skiälsordh, och 
hafwer honom derföre lagligen citera låtit, hwilket Chrestopher i Fäste och Peder Olufson i 
Nächstad betyga sant wara, och at det skiedde [fol. 398v] fiorton dagar förr uth, men Elias 
Jönson rest till Nårie, och är ännu icke heemkommen. Actor upwijste Chrestopher Ersons i 
Fäste och Peder Olufsons i Nächstad attest af den 28 januari 1696, dhet Elias Jönson in 
octobri sidstleden på een ägandesyn uti Sanne by sagt, Oluff Jöranson war intet annat än een 
prackare, och medh prackerie far han. Item een attest af berörde dato uthaf Erich Nillson i 
Sanne, Peder Jakobson ryttare, Erich Anderson i Gierde och Jon Månson Enhorn, att Elias 
Jönson kommit ifrå een syn gående, där dee hållit på at timbra, och sagt till dem, wäll är Eder 
som få stå på Edert arbete, och intet hafwa beställa med gietfittkarllarne: säijandes och 
önskandes sig hafwa hafft honom bårt bakom een buska. Som icke tilstädes äre. Item een 
attest af Hakås sochn på Oluff Jöransons wähl förhållande af den 23 feb. sidstleden. 
Chrestopher i Fäste och Peder Olufson i Nächstad aflade sin wittnesedh. 
 Chrestopher Erson, att Elias Jönson sade att Oluf Jöranson war een prackare, och med 
prackerie altid farit. 
 Peder Olufson, att han kalladt Oluf Jöranson prackare och med prackerie far han. Item at 
han är een slarff och intet beskedh är med honom, det lensman Swän Herkuleson och hörde, 
och han bedit honom med sådant innehålla, det lensman påminner sig giöra och höra. 
 Enhälligt votum. 
 Emedan som intygat är, det Elias Jönson i Sanne är lagligen citerat worden, och edeligen 
är betygat honom [fol. 399r] kalladt Oluff Jöranson i Gierde prackare, så dömmes han lijkawäll 
frånwarande, till underdånigst föllie aff Kongl. Maij:tz stadga och process de a:o 1695, och 
fins saker efter 20 cap. Tingmålabalken därföre till tree m:k till treskiptes. Och eftersom dee 
personer som attesterat Elias hafwa kalladt Oluff Jöranson ibland giethfittkarlarne, icke äre 
tilstädes att edelligen afhöras, så uphöres medh dömmande därutinnan till nästa ordinarie 
tingh. 
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13. Oluff Jonson i Swänsåsen hafwer citerat hustru Karin Pedersdåtter i Hofwermo för sex 
ort eller 6 dahl. 24 öre k:rm:t som restera på ett hästekiöp, och hon icke widh opropandet 
tilstädes är, eller sig infunnit, och widh inkommande dagen effter intet laga förfall kunde 
wijsa, dy efter Kongl. Maij:ts stadga och process 1695 och des 2:e § saker till en dahl. s.m:t. 
 Parterne äre sedan så förlijkte att hustru Karin låfwar summan af 6 dahl. 24 öre k.m:t 
fulgiöra, och så snart sonen kommer heem ifrån Nårie lefwerera twå dahl. 8 öre k.m:t, och 
nästkommande höst betala resten, hwarmedh Oluff Jonson war nögder. 
 
14. Swän Olufson i Giärde pålades å sidstledne hösteting att skaffa sin fångzman till angifne 
toback, af dragon Hanss Frisk på detta ting, iemwäll och ifrån Phalun skaffa attestatum at 
sådant toback där fins till kiöps eller een sådan rulla som beslagen är, och nu är hwarken actor 
eller swaranden tilstädes. Actor tienar hoos [fol. 399v] h. öfwersten h. Carl Hårdh på Frössö 
kongzgård, och swaranden förrest till Nårie, och lembnadt hoos lensman Swän Herkulleson 
een attest af Daniel Ekerman, daterat i Hedemora den 30 januari 1696, att han till Jöns 
Swänson i Hällne såldt tree pund toback af 14 rullor, som är af Carlchronas tobakzspinnerie, 
och Swän låtit upwijsa een rulla däraff, som nämden pröfwar wara af samma slag som 
beslagit är. Item een zedell sine dato gifwen aff L. [?] Bergström, att Swäns son Larss twå 
rullor smålandztobak kiöpt af honom. Sochnskrifwaren Bremer berättar, Bergström wara een 
borgare wid Phalun. Nämden kan intet annat förstå, än upwijste rulla är och af samma slagh 
med den beslagne, och af lijka stämpell, dåch på den ena een chrona dessutan, men alla tree af 
lijka wicht. Angifwaren Hanss Frisk afsade sig ifrå action förledne hösteting. 
 Resol.  
 Emädan som Swän Olufsons ingifne attester intet af stadtzmagistraten i Fahlun eller 
någon bekändh ståndzpersohn äre gifne, så kunna dee icke ärkännas wara giltige, att rätten 
kan fundera någon dom därpå; altderföre pålägges Swän Olufson till höstetinget skaffa 
antingen stadzmagistratens eller tullinspectorens attestatum at sådant toback är richtigt, och 
intet af förbudne tobaket, eftersom af stämplarne på opwijste rullor, ingen säkerheet kan tagas 
och haffwas. 
 
15. Ziergeantens Erich Järlingz anhängige sak på förledne hösteting om hans wisterhuus 
visiterande utan skählig [fol. 400r] ordsak, som han påstår, och swaranderne begiärte dilation 
att opspana sielfwa uphofsman, som aggreerades, och altså upropades dee, och ingen af dem 
war meera tilstädes än Jon Olufson i Backen, och Mårten Peerson, Nillss Bachman, Nills 
Pederson och Bengt Biörkman förreste till Nårie: berättandes Jon Olufson att dhet intet skiedt, 
om icke tålffman Jon Pederson på Åsen dem bedit deth giöra. Ländzman Swän Herkuleson 
berättar sig honom tilsagt och citerat Jon Pederson till answar genom Pedher Olufson och 
Oluff Simonson i Backen, dhet Päder Olufson tilstår, och han låtit sochnskrifwaren Bremer 
skrifwa een zedell, och sig ursächtadt därmedh intet hafwa beställa, och ingen underrättelse 
wijdare därom än han refererat på höstetinget. Jon Olufson itererer att deth intet skiedt, om 
icke Jon Pederson warit, det han på höstetinget intet kom att säija: warandes dee bäggie i när 
swågerskap. Zergeanten beklagar att han för deras utheblifwande måst göra stoor kåstnadt, 
och lijda i denne swåra tijden oförskylt. 
 Samptel. votum. 
 Ändåch rätten efter sin skylldigheet gierna wellat afhielpa med definitif dom, ziergean-
tens Erich Järlingz action om hans wisterhuus ophafwande och visiterande, och dess sakers 
illa handterande, så kan dhet lijkawäll denne gången icke skee, emedan som Jon Olufson i 
Backen angifwit och påstår, Jon Pederson i Åsen uphofsman därtill wara, och han tillijka 
medh Jon Olufsons camerather och föllie där uti, nembligen Mårten Peerson, Nills Bachman, 
Nills Pederson och Bengt Biörkman äre lagl:n [fol. 400v] stämde, och sig absenterat; altså 
dömmes dee efter 33 cap. Tingmålabalken at böta hwar sina tree marck till treskifftes, och å 
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nästskeende ordinarie ting i saken comparera, och afwachta, effter fulländat action, rättens ut-
slag och doom i saken. 
 
16. Jönss Swänson i Sanna och Hackås sochn beswärade sig öfwer hans brodershustrus Brita 
Jönsdåtters arfwingar, för det dee hafwa ryttarmonteringen sig allena tillängnadt, oachtadt 
enär hans broder och hennes man Chrestopher Swänson dödde, ingen arfdehlning skedde, fast 
än dee wore barnlösa, och at han kiöpt hemmannet af 3 ½ tunlandh förr än han kom i 
ächtenskap medh Britha Jönsdåtter, nembl. a:o 1665 d. 23 januari för 2/3 gifwit 108 r.d:r, och 
sedermeera för 1/3 50 ½ r.d:r, så att summa utgifwit är 158 ½ r.d:r, och a:o 1667 d. 12 
octobris wunnit der å doom och fastebreff, som laga fångzbrefwet med meera uthwijser, och 
hustru Brithas arfftagare lijkawäll giordt sig deelachtig uti det fasta, hwartill dee intet äre 
berättigade, och med rustningen hafwa dee handterat och efter behag, och däraf honom intet 
låtit något bekomma, där dåch han bordt, om den skattas för löösören hafwa 2/3 däraf, eller 
den behålla såsom inventarium wijdh rustningzhemmanet, efftersom rustningen är kiöpt för 
bestådde uthlagor, och i fall något därpå felades eller i krijg aldeles mistades, och inga medell 
funnos den at ersättia medh, så skulle ju hemmannet därtill anwändas? Resp. att [fol. 401r] 
arfskifftet är öfwer ägendomen hållit uti ländzmans Swän Herkulesons och tålffmans Sunwijs 
Mårtensons i Kåhlgiärde närwaru d. 28 martij a:o 1695 medh alla arftagarnes ja och willia, 
och att Jöns Swänson därtill samtycht, och sitt namb och bomärkie under längden satt, det 
länsman och tålffman och hafwa giordt, och berätta så å alla sijdor wara samtycht och sluttit, 
och at Chrestopher Swänson kiöpte wäl hemmannet förr än han kom medh Britha i ächten-
skap, som pröfwas kan, skall deras bröllop warit 1670 pass, men icke war alt då betallt, utan 
han tagit penningar till läns af en och annan, som under ächtenskapet skall wara betallt, hwar-
till nekas och föregifwes att han penningarne uthbårgat och icke tagit till läns, och at han intet 
samtycht medh godh willia till deras giorde bythe, utan måtte nöija sig med deth dee giorde 
till dess han finge sökia lagzsens bijståndh, och Erich Jonson Muhr tog han därföre ann at 
bruka halfwa hemmanet ett åhr, som om dess ägor war kunnigh, men intet at blifwa half 
rusthållare, eller såldt honom munteringen, och skall h. generalmaioren och gouverneuren på 
indehlningen uti Brunflodh intet låtit Erich Jonson införa för rusthållare. 
 Hustru Britas arfwa förmena, breff och bewijs lära i Sanna finnas, at hemmannet icke war 
betallt enär Chrestopher trädde i ächtenskap, hwartill Jöns Swenson nekar, men corporal 
Peder Sandberg påstår att ett uppsattz måtte där finnas, och männen än läfwa som försträck-
ningen giordt. Erich Muhrs [fol. 401v] fullmechtigh, sochnskrifwaren Hanss Bremer, begiärer 
hans uthlagde penningar, efftersom han är utsagd, och Jöns intet will hålla sitt accordh? 
Respondebat Jöns, att han inge penningar af honom tagit, och dee som dem tagit må skaffa 
honom dem igen, och dee föregifwa sig dem fått effter beiakan, och at hemmannet wärdera-
des för 200 d:r s.m:t och rustningen för 100 dahl. dito, och dee sin trediedeel för monteringen 
bekommo, som Erich Muhr löste, hwaraf Jöns intet will wetta, och påstår dem intet hafwa 
någon rätt till hemmannet. Ett contract af den 29 martij 1695 upwijstes, lydandes att Jöns 
Swänson antagit Erich Muhr att bruka halfwa hemmannet, efftersom han uti rustningen och 
hemmannet lagt 100 dahl. s.m:t och swara uti allt som påkomma kan. Men Jönss säger dem 
skrifwit efter behag, och huru skulle han gifwa bårt sin deel och rätt, och wore dee många om 
honom, och han war som uti ett swärmande gietingzbo, och om något ordh fälltes, war pennan 
tilredz. 
 Jöns Swänson beklagade att hustru Britas arfwa uti hans frånwaru, strax efter hennes 
dödh, dijth warit och öfwersedt för sig sielfwa huad där fans, och han tree eller fyra weckor 
efteråth fått dödzbrefwet till Klöfsiö, och att en penninghkatta där warit medh widhängd 
signete, som intet är framkommit, och at twå snörlijff, ett grönt raskförkläde, 2:ne qwinfolks 
myssor och twå ahlnar slessing där warit, och twå dahl. s.m:t felar på augmentzpenningarne, 
och intet på bytet kommit? Resp. [fol. 402r] att een myssa af ringa wärde hafwer hennes 
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broders dåtter Brita, som där tiente, tagit, och intet omtaltes. En myssa af swart plyss hafwer 
hennes systerdåtter Kerstin Pedersdåtter med Carll Jönsons och fleras låff fått för bythet, och 
förr än Jöns kommit, och dee föregifwa, på bytet därom hafwa tallt, och Jönses hustru een 
myssa och muff där emoth fått, men Jöns föregifwer, henne dhet fått för hafde omak wid 
bythet, hwartill nekas. Bytesmännen påminna sig, intet därom wara talt i deras närwaru: 
nekandes sig wetta af bäggie snörlijfwen och raskförklädet, då actor berättade, ett snörlijff 
wara hoos Erich Nillson i Sanna, som hans hustru hafft på sig, och ett snörlijf och förkläde 
måtte wara i Funäs, och Carll Jönson bekändt, förklädet wara hoos sig, därtill han först 
nekade, dåch omsider tillstodh, men af snörlijfwet weet han intet. Corporal Sandberg berättar 
sig willia lösa een halssdukzlärefft af slesing à 2 ahlnar, men mitt i bredden afskurit, och han 
fått deth till skiänckz, hwartill Jöns nekar; säijandes sigh icke kunna gifwa bårt dhet han intet 
wiste af eller sedt. Bythesmännen kunna sigh dhet intet påminna, och Carll Jönson, som då 
war siuk, säger sammaledes. Sillan angående, så hafwer Carls son Oluff, som tiente i Sanna, 
låtit Peder Mårtenson i Funäs få för 9 dahl. utan någons tilståndh, och een halff tunna hafwer 
een dahlakarll tagit, och lefwereradt 9 dahl., föregifwandes sig därtill låf hafft af Erich 
[fol. 402v] Nillson i Sanna, och penningarne till dehlningz kommit. Augmentzpenningarne 
skole wara 7 d:r s.m:t, och allenast 5 dahl. lefwererte, och 2 dahl. tagne till banco, hwarom 
corporal Anders Wulff kan giöra räkenskap. 
 Hustru Britas arfwa ingåfwo een specification på deth dee Jöns obytt lembnade, såsom en 
halff tunna sallt? Resp. att dhet som war qwart efter bythet öddes upp på där warande elacha 
höö, på allas boskap, och på sillan war allenast 1 ½ hwarff uti halfftunnan qwar. Jernharfwan 
och jernstören iempte kiörredskapen slijk han war, tilstår han blifwa frijwilliogt lembnade, 
men emoth stora öhlträ, säger han dem andra kärill fått. Ingen duhn utan litet fiäder war uti 
een tunna, och inga oxar utan bythe fått. Af byteslängden fins twenne där warit, och bytesmän 
berätta, boskapen blifwa delat och låtten kastades därpå, och Jöns fått oxarne. 
 Jöns Swänson, att medh contante medell icke heller gått richtigt, och omsijder igenfunnit 
17 caroliner uthi een korntunna, efter länsmans många påminnelser och åthwarningar, och 
som Erich Muhr berättadt, wore några caroliner bårta, som han wiste hustru Brita äga, näst 
förr än han reste till Nårie, och hustru Britha skall sagt sig hafwa i beredskap 14 dahl. s.m:t, 
som hon war skyldig på köpte monteringh till Håkan Nilson Gröning, och Jöns förmenar dem 
legat uti saknade penningekattan, hwilka lijkawäll som annan gäld aff oskipto betaltes. Till at 
observera är, att enär mannen [fol. 403r] dödde, skiedde intet bythe på löösören, utan Jöns 
Swänson afstilltes med een discretion at låta änkian i sin lijfztijdh alt behålla. 
 Enhälligt votum. 
 Aldenstundh framledne Chrestopher Swänson hafwer köpt och sig tillhandlat skattehem-
mannet i Sanna och Hackås sochn af 3 ½ tunlandh för 158 ½ r.d:r a:o 1665, och därmedh 
lagligen procederat, att han den 12 octobris a:o 1667 därpå wunnit dom- och fastebreff, huar 
uti förmähles att penningarne wore richtigt betallte, som sielfwa dom- och laga fångzbrefwet 
aff den 12 octobris a:o 1667 utförligen innehåller och dicterer, och han sedermera gifwit sig i 
ächtenskap med sahl. hustru Britha Jönsdåtter; och såsom hustrun eij gifftes i mannens fasta 
efter 5:te cap. Gifftmålab:n L.L., och besagde hemman icke är sängeköp, som 29 cap. Jorda-
balken L.L. talar, och Chrestophers broder och rätta arfwinge Jöns Swänson nekar aldeles sig 
samtycht hafwa at hans broders hustrus arfwa skola blifwa deelachtige af hans fasta, utan 
måst till laga utförande låta dem hafwa sin willia; altså finner rätten skähligt, i krafft och 
förmågo af berörde capitell, at tillerklara Jöns Swänson wara allena berättigadt till sin sahl. 
broders lagkiöpte fasta och hemman i Sanna. 
 Beträffande ryttarerustningen och monteringen på hemmannet, så föllier den samma sielf-
wa rustningzhemmannet, såsom annan löös ägendom, som hon merndeels af mannens qwar-
låtenskap, som odelt warit, löst och betallt hafwer, och dhet öfrige af det hon af hans hemman 
[fol. 403v] och odall kan sambladt hafwa, efter laga wärderingh, at lösas af hans medarfwingar 



 143  

 

efter hwars och eens hafwande rätt och andeel där uti, och dhet till underdånigst föllie af 
Kongl. Maij:tz nådige resolution d. 28 septembris a:o 1694: tillfallandes hustru Britas arf-
tagare 1/3 däraf, som betalas efter skieende wärderingh af wederböranderne uti någons aff 
cavallerie compagnietz officerares närwaru, hwaraff föllier att Erich Jonson Muhr, som i 
anseende till munteringen låtit hustru Britas arfftagare bekomma 100 dahl. s.m:t, bör sökia 
dem om betahlningen, såsom sine rätta fångzmän, men efter skieende laga wärderingh, som 
sagt är, kommer Jöns Swänson at betahla till offtbem:te hustru Brithas arfwa 1/3 däraff, och 
2/3 tillfaller honom däraf, såsom annan löös ägendom efter lagh. 
 Angående at hennes arfwa strax effter des dödh hafwa tagit disposition öfwer dess qwar-
låtenskap, honom owitterligit, och uti hans frånwaru, som icke strax fått wetta henne dödh 
wara, några pertzedlar sig tillägnadt, och widh sielfwa arfskiftet intet angifwit, och därtill 
medh hafwer Erich Muhr berättadt att änkian hafft penningar, och där iempte 14 dahl. s.m:t at 
betahla återstående rest af kiöpte monteringh, som intet funnos, och omsijder efter många 
åthwarningar på aflägit och misstenckt ställe såsom igenfunnit allenast 17 caroliner: warandes 
een kattskinpungh medh ett signete, än bårtha, hwartill icke nekas kan, och hade fuller rätten 
fogh at dömma och [fol. 404r] definiera därutinnan, men håller lijkawäll säkrast wara, därmed 
uppehålla till dess Erich Jonson Muhr därom kan blifwa lagligen förhörder. 
 Sidst angående några pertzedlar som hustru Britas arfwa undanstuckit och tagit för 
arfskifftet, och deth då icke angifwit, huilka Jöns Swänson åtahlar, och däraf bewijser deras 
orichtigheet, och prætenderer sin andeel: warandes nögd med den dehlning som på framburne 
saker giordes; altså pröfwar rätten i lijka måtto skiähligt at hans medarfwa böra fram- och 
återbära ett snörlijff, twenne qwinfolkz myssor, ett raskförkläde och öfwerblefne slessing af 
tree ahlnar till sweepningen, och deth med sworne ede, om så begiäres, i anledning och krafft 
af 15 cap. Erfdabalken Landzlagen. 
 
17. H. leutnant Vallentin Wirk, i anseende till leutnantz boställe i Sijde, angaff hurusom 
färiemansstufwan står på bydzsens ägor, hwar omkring är åker och ängh uprödiat, och 
Sunwijs i Kårgierdh af färieman Jöran Träfoth förlengst sig hans bruk tilhandlat, och det een 
godh tijdh häfdat, och dels fördt af, som icke kan tåhlas? Resp. att han så giordt medh rättens 
consens 1681 eller 1682, och där han foder affördt, hafwer han giödning i ställe dijth kiördt. 
 Resol. att Sunwijs förbiudes något därifrån föra, och wid nästa ordinarie ting upwijsa 
hwars tilståndh han till ingångne köp på annans ägor kan hafwa, och ländzman förbiuder nu 
warande färieman Jon Siuhlson intet antaga några creatur om [fol. 404v] sommaren, som kunna 
giöra skada på bohlbyens ägor. 
 
18. Hustru Märit Jönsdåtter ifrån Salsåhn insinuerade h. generalmaiorens och landzhöff-
dingens h. Carl Gustaff Frölichs resolution af d. 22 feb. a:o 1695, att å tinget skall ransakas 
beskaffenheeten af hemmanet Fellingen 1 ⅙ tunland chrone, och halff röök, hwarmed be-
gyntes, och befans att Swän Olufson samma hemman af hustro Märit Jönsdåtter a:o 1691 an-
tagit och brukadt dess halfpart, och 1692, 1693, 1694 och 1695 hela hemmannet, och derföre 
efter quittentierne utlagorne betallt, och widh hans tillträde är syhn därpå hållen, och sedan 
intet, men 1695 är det lagt under lieutnantz boställe af Bergz compagnie Skede, och förra 
åboen berättar, leutnanten Herman Tideman det 1696 skola bruka, och såsom dhet bör synas 
honom tilhanda, så kan med hustru Märitz begiäran beroo till des synen blifwer nästkomman-
de sommar där hållen, och å laga hösteting öfwersedd, hwaraf skönias lärer, huad hustro 
Märit och hwad Swän för sina åhr bygdt hafwa. I medler tijdh åligger Swän, huad som nöd-
wendigt felar, med reparation och gärdzlegårdarnes förfärdigande, med flijth förrätta. 
 
19. Leutnant Herman Tideman beswärade sig på sin och sina grannars wegnar i Månstad uti 
Nääs s:n, öfwer Sanna bydz åboer i Hackås sochn, att dee inga wallbarn om sommaren med 



 144  

 

sin boskap hafwa, eij [fol. 405r] eller häffta sina hästar, och dee des medelst uthbeta och 
förtrampa deras ängiar, dem till obotlig skada; altså tillsäger länsman Swän Herkulesson dem 
att dee intet måge släppa sin boskap till skogz utan wallbarn, eij heller sine hästar oståckade, 
så rustningz- som deras dragare, wid laga both till giörande. 
 
20. Håldne husesyn den 14 october 1695 på chronhemmannet i Sanna af 2 ½ tunland, som 
Erich Tårgutson åbodt, och nu beboos af Jöns Olufsons änkia och dess sönner, skulle före-
tagas och afdömmas, men såsom hwarken modran eller sönerne äre tilstädes, som nödwändigt 
erachtas [finnes], medelst twistigheeter medh för detta häradzskrifwaren Carll Wargh och Jon 
Muhr: warandes häradzskrifwaren Lars Sundbergh tilstädes på Carl Wargz wegnar; altså kan 
därtill, uti deras frånwaru, inthet giöras. 
 
21. Dato företogz håldne husesyn den 25 septembris 1695 af lieutnantens edell och manhaff-
tig Erich Lille, och läns- och tålfmän, på ziergeantboställe af Hallens compagnie, Gågzåsen 
benämnd, 2 ½ tunlandh chrone, som Halfwar Pederson 1679 på friheet optagit, och caution-
ister derföre äre Mattz Hanson i Wijken och Bengt Pederson i Gågzåsen, och befans och 
afdömdes, till underdånigst föllie aff Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordning, som föllier. 
 Hwardagzstufwan 9 ½ aln lång och 10 ahl. bredh innom knutar, hwars syllor äre för-
derfwade och een ståck i långwäggen, och dråppachtigt barktaak oskurit, gålfwet [fol. 405v] 
dels odugligit, inga fönster, och nämden pröfwar dhen icke kunna giöras duglig med mindre 
den nedertages, och æstimeres eij ringare, med alt som därtill efter husesynen betarfwas, 
kunna skee medh förra innanrede än medh och för 16:  – : – 
 Giäststufwan mitt emoth, af nyo upsatt, 8 ½ aln lång 9 ½ aln bredh, och 7 hwarf hög, 
gålfwet dymblas med    – :   8: – 
 Ny spisell och 2:ne spield à ett håhl, som repareres med  – : 10: 16 
 Taket tächt med skurin bark som warar i många åhr, och hwarken barck- eller näfwer-
skog byen tilhörig fins. Syllorne bewaras med mullbenck af näfwer och ståckar. Fönstren äre 
reparerade, som ziergeanten betygar wara sedan giordt. Uti den gambla dörens ställe giöres 
een ny för     – : 10: 16 
 Förstugucammaren 3 ¼ ahl. lång och 4 ½ aln bredh, af samma timber som stufwan intill 
hwardagzstufwans gawellwägg. Båtn öfwer cammaren behöfwes intet, emedan den är öfwer 
förstufwan, och altså kan den brukas i cammaren. Camardören göres ny för  – : 10: 16 
 Förstugudören dito för    – : 10: 16 
 En liten stufwa söder på gården odugelig, hwarmed hemmannet icke kan graveras, 
eftersom twenne stufwor desutan äre, men där warande lilla bord, dör och iern reserveres pro 
inventario. Sammalledes  reserveres camar- och förstufwudörarne med dess gångiern, 3 döra-
haker och een haspa. Item stackuta döraiern och hakor på oduglige stegerhuset. 
 Wisterhuus är härberget öster på gården, 5 ½ aln i quadrat, med båtn och skulla öfwer, ett 
dugl. ståcklås [fol. 406r] och jerngräpa med långa gångiern och hakar, fins dugligit, enär dhet 
blifwer opwägit, och nederste hwarfwet insättes, och ett dråpp på taket botas, tillijka med een 
slijra [träslå] på täckian, som pröfwes kunna kåsta och göras medh    1: 16: – 
 Sädes- och miöhlbod nårr i gården 3 ½ aln lång och 5 ½ ahl. bredh, med ett skiuhl och 
båtn öfwer porten. Tree st. ståckar nederst förlorade, men elliest, och dee öfrige behåldne, 
med färdigt ståcklås. Bodan opwäges och ståckar insättes för 1 d:r, och taket med weden 
giöres nytt, som kan kåsta 2 d:r. Facit    3:  – : – 
 På hemblige huset odugligit tak, men dör och döraiern och hakor behållne, som repareres 
för och med    – : 21:   8 
 En badstuga ny, 5 ½ aln lång och 5 ¼ aln bredh, med twenne lafwar och een lijten ugn. 
Taket med bark och tårff, dör och jern med hakor färdig, som nämden erkänna wara på een 
badstuga beständigt. 



 145  

 

 En stall 6 ahl. i quadrat, wäggiarne duglige, allenast twå stycken ståckar satt sig i jorden, 
och dy opwäges huset och dee insättes för   – : 21:   8 
 Och det öfrige med taket, gålffkrubba, dör och jern med hakorne duglige. En höbod i 
samma knytning, och allenast een twärwägg till stallen, med förlorat dör utan jern, intet gålff, 
som dijthlägges med (och dhet öfrige dugeligit)  – : 16: – 
 Fähuset odugligit, och ett nytt är begynt, och æstimeres kunna förferdigas, med hwad 
som felas till wäggiar, taak, gålff och innanrede, tillijka med dör och iern därtill, för och medh 
    10:  – : – 
 Kornladun ny opsatt 11 ¼ ahl. lång och 9 ¼ ahl. bred, af halft [fol. 406v] nytt och halfft 
gamalt timber, med een loa och twenne gålff, barktaket dråppachtigt, eftersom barken oskurin 
är, och måtte med skurin bark repareres och göras färdigt för och medh   3:  – : – 
 Dör och jern med kasthaka färdigh. 
 Swinhuset 2 ahl. långt och 4 ahl bredt, duglige wäggiar, taket och dören med dess jern 
skaffas för    – : 16: – 
 Redskapshuus blifwer ett uthskått af gambla herberget söder på gården emoth kornladan, 
afbalkadt å begge sijdor, dören odugelig, som giöres medh  – :   6: – 
 Och sielfwa huset till foderbod, hwars wäggiar äre dugl., allenast tree stycken knutar 
uthsqwälte, som conserveres med bräder för 4 öre. Ena täckian odugelig, som giöres medh 6 
öre. Taket med skurin bark dråpplöst, dör och iern med hakar dugelige  – : 10: – 
 En g:l stall och een gamall bod tages intet i consideration för proportion af hemannetz 
storleek, dåch reserveres dörajern och ena hakan pro inventario. 
 Ett wedlijder repareres efter handen, emedan Kongl. husesynsordningen det intet 
nämbner, sammaledes källaren. 
 Ingen humblegård warit, och ingen humbla å den tracten wäxer. 
 Åkeren fins efter specification 25 ¼ mähling i godt bruuk, och efter tunlanden i beggie 
säden bör wara 30 mählingar felar altså 4 ¾ mähl. som i gambla odelsmannens Halfwar 
Pedersons tijdh, som och hemmannet på friheet optagit, skall wara igenlagdt, både östan för 
fähuset och östnord åth grangården, hwarföre åligger [fol. 407r] wederbörande cautionister 
bemälte 4 ¾ mähl. opresta och bringa i fult bruk, som æstimeres eij ringare kunna skee än à 6 
mark mählingen     7:   4: – 
 Odugelig gärdzlegård kring åkeren och lägderne, 449 famnar à 1 öre 14:   1: – 
 Swediemyrsladan odugel. En ny opsättes medh   1:  – : – 
 Skogen afrödies med 4 dagzarbeten à 10 ⅔ öre   1: 10: 16 
 Nyswedzängie afrödies med 4 dagzarbeten à 10 ⅔ öre   1: 10: 16 
 Högängiet afrödies medh 2 dagzwärken à 10 ⅔ öre  – : 21:   8 
 Önstaängiets ladutak och nederste hwarfwet odugl., repareres medh  – : 21:   8 
 Ängiet afhugges i fem dagar     1: 21:   8 
 Önsta myrängz ladutak och nederste hwarfwet oduglige, repareres för  – : 21:   8 
 Bergängesladan odugelig, bygges för    1:  – : – 
 Afrödies medh 8 dagzwärken à 10 ⅔ öre    2: 21:   8 
 Swartstrupsäng afrödies medh 2 dagzwärken à 10 ⅔ öre  – : 21:   8 
 Swartladuängsladan odugl. En ny opsättes medh   1:  – : – 
 Lillängzladans nederste hwarff och taak odugelige, som repareres medh  – : 21:   8 
 Fäbodar i Döhrs åbodar, men inga huus specificerade el. någon dijth warit på synen, och 
Bengt Peerson berättar, fähuset wara gamalt etz. och emedan som löfftesmännen hafwa där 
sammastädes sina fäbohuus, så måste dee inrymma ziergeanten nödige huus till hans boskap, 
till des syhn blijr hållen, och den afdömd blifwer. ________ 
    64: 13: – 
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 Nämden håller skäligt at löfftesmännerne böre innewarande åhr 1696 göra fähuset fär-
digt, och 1697 och 1698 deth öfrige, och Kongl. Maij:tt och chronan [fol. 407v] till säkerheet 
opbiudes skatträttigheeten af deras heman förste gången. 
 
22. Hålldne husesyn på ziergeantz boställe under Owijkens compagnie i Sölfbacken af ett 
tunlandh crone, som Jon Olufsons änkia åbodt, och nu brukas af Oluff Månson, hållen den 11 
october 1695 af ländz- och tålfmän uti förrijdarens Jonas Frimans närwaru, löfftesmän äre Jon 
Olufson i Swänsåsen och Anders Månson ibidem, företogz och afdömdes som föllier, nembl. 
 Hwardagzstufwan wäster i gården 8 ahl. lång 8 ¾ ahl. bred innom knutar, är till wäggiar 
och gålff dugelig. Bäggie långsyllorne och nårra twärsyllan odugellige, pröfwes kunna insät-
tias medh     2:  – : – 
 Skårsteen med twenne rökgångar, och felas ett jernspield, som köpes för 24 öre. Mur-
stången för 16 öre, jernstålpen för 16 öre, takweden 1/4 odugelig för 21 ⅓ öre. Skårsteen op-
muras högre ofwan taket och kalkslåes för 1 d:r   3: 13:   8 
 Afbalkade cammaren i förstufwan à 3 ahl. lång 4 ¾ ahl. bredh, är medh odugeligit gålff, 
tillijka med förstufwans, som giöres för    1:  – : – 
 Giäststufwan emoth hwardagzstufwan, är af Oluff Månson af nyo upsatt, 10 ¼ ahl. lång 
9 ¼ ahl. bredh innom knutar, är med färdigt innanrede. Å taket felar 1/3 näfwer, som dijt-
lägges för 21 ⅓ öre. Takweden 1/4 odugelig, och giörs dugelig – 16 öre. Jernstålpen skaffas 
och köpes för 16: –. Murstången dito för 16 öre. Skårsteen kalkslåes med 21 ⅓ öre.  
Facit     2: 10: 16 
 Herberget el. wisterhuset nårr i gården 8 ahl. långdt [fol. 408r] 4 ½ aln bredt innom knutar, 
är medh färdig dör och gångiern och ståcklås, wäggiar och gålff duglige, dåch een ståck i 
nårra wäggen fördärfwadt, men i knutarne behållen, dy insättias för 10 ⅔ öre. Taket 1/3 med 
bark och näfwer, och 2/3 näfwer felas, som dijtlägges – 21 öre. Sex takwedzträ odugelige för 
2 öre. Facit     1:   2: – 
 Ett härberge öster i gården till sädes- och miöhlbod à 4 ¼ ahl. i quadrat, är med goda 
wäggiar, och några knutar uthsqwälte på ett hörn, och tree st:n ståckar grest [glest] framman i, 
och takweden 1/4 odugeligh för     – : 14: – 
 Redskapshuset öster i gården 3 ¾ ahl. långt 5 ¾ ahl. bredt, dugelig till wäggiar och taak. 
 Wedlijdret fins nårr i gården med duglige wäggiar och tällningztaak. 
 Källarebodan söder i gården är dugelig till wäggiar, dåch nederste ståcken odugelig, som 
undersätties med 6 öre, twå st:n takwedsträ odugelige, och giöres med 1 öre  – :   7: – 
 Källaren med dess swahla och twå st. dörar och gångiern dugeligh, tillijka med taket. 
 Hembl.huset är dugl. enär dör giöres för och med  – :   6: – 
 Badstufwan östan gården 6 ahl. lång 5 ¾ ahl. bred innom knutar, är half rådande medh 
grannen Erich Jonson, å hwars tompt hon står. Een långståck i södra wäggen odugelig, 
takweden 1/4 odugl., lafwe och ugn ferdig med dör och gångiern. Effter Kongl. Maij:ts huse-
synsordning bör hwart hemman hafwa särskilt badstuga, altså bör een lijten här opsättias, som 
pröfwes kunna kåsta     4:  – : – 
 Stallen öster i gården 6 ½ aln lång 5 ¾ ahl. bred innom knutar, är med duglige wäggiar, 
krubba och gålff. [fol. 408v] Taket dugl., dyngstahn ofodrat, som skeer medh  – :   8: – 
 Foderbodan wijdh stallen 4 ½ aln lång 5 ¾ ahl. bred innom knutar, duglig, dören utan 
gångiern för    – :   3: – 
 Fähuset öster i gården 10 ½ aln långt 9 ½ aln bredt innom knutar, à 5 båsrum på hwar 
sijda och een fårekitta, är dugelig till wäggiar och skurit barcktaak, dåch bör dyngstahn fodras 
och bewaras    – : 12: – 
 Swijnhuset är 2 ahl. långt och dito bredt, är dugel., ingen taakwed öfwerlagdt – :   2: – 
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 Kornladan öster i gården 10 ½ aln lång 9 ½ aln bred innom knutar, med twå gålff och een 
loa. Taket allenast 1/4 medh näfwer, deth öfrige med skurin bark, och fem stycken takwedz-
trä odugel. som dijtlägges    – :   2: 12 
 Åkeren är wähl brukadt. 
 Humblegård af nyo anlagd till 80 stänger, som bör efter Kongl. förordning efter handen 
uthwidgas till 200 st:r. 
 147 famnar dugelig haga, med granband bunden. 
 110 dito med wijdeband à 1/2 öre    1: 23: – 
 Ängiesladurne. 
 Rijsmyrladan odugelig, som skall höra Swän i Lansom till med ängiet, och han har Siö-
ängiet, hwilket bythe lagligen skall wara uphäfwit, men ingen execution folgdt derpå. 
 Tufmyrrödningzladan, 1/3 odugl. taakwed för  – :   3: – 
 Afrödies med halfft dagzwärke   – :   5: 16 
 Hooprödningzladan oduglig à 1/4 lass   – : 16: – 
 Afrödies med ett dagzwärke    – : 10: 16 
 Stoorrödningzladan med duglige wäggiar, och brädhtaket 1/3 odugl. för  – :   6: – 
 [fol. 409r]  
 Siöladans ena twärståck odugl. och takweden 1/4 odugl.  – :   6: – 
 Hoopladan utanför åkeren, brädtaket 1/3 odugel.  – :   6: –  
    16: 26: 20 
 
 Dömmes innom åhretz förlåpp ehrsättiat warda medh löfftesmännernes tilhielp, wid laga 
botum. 
 
23. Oluff Olufsons heman i Fiösåsen i Owijken sochn à 2 ⅓ tunlandh chrone, som hustru 
Agnes änkia af öde 1680 på frihheet uptagit, och till förier bostelle under Owijkens com-
pagnie anslagit, är synt den 10 october 1695 af ländz- och tålffmän i zergeantens Nills 
Brandtz närwaru, hwilken öfwersågz, och dömdes lijkmätigt Kongl. Maij:tz 1681 åhrs huse-
synsordning, efter fundne beskaffenheet som föllier: warandes Peder Jonson i Wästnår och 
Erich Anderson i Miähla löfftesmän derföre. 
 Hwardagzstufwan nårr i gården 9 ¼ ahl. lång 9 ¾ ahl. bred innom knutar, är dugelig till 
wäggiar och taak med det öfriga innanrede, skårsteen ofwan taket kalkslåes för och medh 
     – : 24: – 
 Afbalkade cammaren i förstufwan 4 ahl. lång 4 ¾ ahl. bred, med enkell spisell, dåch i 
röökgång med stufwans, är alt dugeligit och färdigt med sielfwa förstugan. 
 Giäststufwan gient emoth hwardagzstufwan 9 ahl. lång 9 ¾ ahl. bredh innom knutar, är af 
nyo upsatt, spisell och bakugn med des jernredskap färdigt, och skårsteen kalkslåes ofwan 
taket med 16 öre. Tählningar till gålff äre optalde och inläggas för 1: 10: –. Taket allenast 
med bark och utan näfwer och gammal takwedh och utan fönster. Åboen Larss Olufson be-
tygar, taket wara sedan med näfwer och taakwed belagt, och fönstren köpte, som inhuggas 
och panelas för     1:  – : – 
 [fol. 409v]  
 Framcammaren ihoopknytt med stufwan, 4 ¼ aln lång 9 ¾ ahl. bredh. Gålfwet inlägges 
med 2 dahl. s.m:t och taket med näfwer och ny takwed belagt effter synen, ståcklåås för 
dören, twå st. fönster oinsatte, 4 rutor sunder à 1 öre, och paneelningen 12 öre   2: 16: – 
 Herberget wäster i gården till wisterhuus 9 ½ aln långt 7 ½ aln bredt innom knutar, med 
ståcklås, är med duglige wäggiar och gålff, och tällningztaket 2/3 dugel. och 1/3 odugligt för 
21 ⅓ öre, och felade raffta dijthsatt, dör och gångiern dugelige  – : 21:   8 
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 Sädes- och miöhlbod à 7 ahl. lång 4 ½ aln bred, med een afdeelt låra, dör och gångiern 
med låset dugeligit, gålff och wäggiar duglige, allenast å wästre långwäggen een ståck å nedre 
hwarfwet odugl., som insättes med   – :   8: – 
 Stegerhuset 4 ½ aln långt och 4 ¼ aln bredt, duglige wäggiar med tählningztak, dör och 
gångiern med kasthaka. 
 Redskapshuset öster i gården 8 ahl. långt 6 ¾ ahl. bredt inom knutar, med uthskått öfwer 
porten 5 ahl. långt 6 ¾ ahl. bredt, är dugl. till tak, dör och gångiern, och nederste hwarfwet 
tages undan, och äre ändå 12 hwarf qwar, och dör ophugges och göres medh  – : 24: – 
 Porten giöres med jern för     1: 16: – 
 Wedlijdret nårran i gården är med dugl. brädtaak, wäggiarne merndels dugl. och tages 
icke widare i consideration. 
 Källarebodan wäster i gården 7 ½ aln lång 6 ¼ aln bred innom knutar, med duglig källare 
under och tällningzbåtn, och dugelig källareswala. Barktaket och takweden duglig: warandes 
3 st. raffter odugl. som repareres. 
 Hembl.huset söör i gården utan dör, som sedan giord är. [fol. 410r]  
 Badstufwan östernårr ifrån gården 7 ahl. lång 6 ¼ ahl. bredh innom knutar, färdig ugn 
och lafwa, dör och gångiern, och taket med bark och g:l takwedh, som belägges medh näfwer 
och ny taakwedh, som han heemfördt, och dijtlägges med  – : 16: – 
 Ett stall öster i gården 6 ¼ ahl. lång 9 ahl. bredh innom knutar, duglige wäggiar och nytt 
tählningztaak, dör och gångiern, dyngstahn är fodrat, och 5 stycken tällningar inlägges å gålf-
wet för    – : 16: – 
 Foderboden där bredewidh 4 ahl. lång 9 ahl. bredh innom knutar, dugl. wäggiar och taket 
2/3 med näfwer, och dör och gångiern, och 1/3 tak med näfwer belägges för  – : 12: – 
 Fähuset nårr i gården 14 ahl. långt 10 ¼ ahl. bredt innom knutar, à 9 båsrum å hwar sijda 
och fårekitta, skattas odugligit, och ett nytt opsättes för och medh 12:  – : – 
 Foderbodan till fähuset 8 ahl. lång 6 ¼ ahl. bred innom knutar, finnes till wäggiar duge-
lig, förutan een ståck af i een knuth, som skarfwas och insättes för 4 öre, och tree st. raffter 
göres med 3 öre    – :   7: – 
 Swijnhuset fins dugligit enär dören giöres ny, som giordt är. 
 Kornladan söder i gården 13 ahl. lång 12 ahl. bred innom knutar, med twenne gålff och 
dugelig loa. Twenne långståckar oduglige och een twärståck i wästra wäggen, een täckia och 
dråppskija oduglige, och bäggie rösten utsigne, måtte hafwas neder och repareras, som æsti-
meres kåsta in alles     8:  – : – 
 Åkeren till 20 ½ mähling är wäl brukadt, och äre wäl tree små gamla lägder uth widh 
bäcken, som warit åker, [fol. 410v] och igenlagde, efftersom där mycket fråstlänt war, och ringa 
slått, at intet meera kan gödas och hållas wid macht, än öppet är, dåch där nödigt kunde 
finnas, äre löfftesmännen och förra åboen obligerade det opbruka. 
 Ingen humblegård där warit eller wäxa kan, när under fiällen. 
 446 ½ famn dugelig gerdzlegård, och 494 dito med granbandh, och æstimeres 2/3 duglig 
till gärdzell och stöör, och 1/3 odugelig à 1 öre    5:   4: 16 
 Österskafallsladan à 3/4 lass oduglig, opsättes med  – : 24: – 
 Millanskafallsladan odugelig sylla, tillijka medh 1/3 af taket  – :   3: – 
 Wästreskafallsladan är till syllan och 1/3 af taket odugelig, repareras  – : 10: 16 
 Afrödies skogen med ett dagzwärke   – : 10: 16 
 Bäckesladan med dugl. wäggiar 1/3, och 2/3 dugl. taak, repareres medh  – : 12: – 
 Afrödies med twå dagzwärken   – : 21:   8 
 Qwarnrödningen oprödies med et dagzwärke  – : 10: 16 
 Wästerbäckängiet dito medh    – : 10: 16 
 Österbäckängzladans sylla och 1/3 af taket odugligit, repareres  – : 16: – 
 Skogen afrödies medh    – : 10: 16 
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 Långängesladan odugl. 1/2 lass, är af nyo upsatt. Afrödies medh  – : 21:   8 
 Kringelladan à 3 lass, är till wäggiar half dugligh, och måtte nedertagas och repareras 
medh    – : 12: – 
 Drohlsängsskogen afrödies medh   – : 16: – 
 Drohlsängesladan dugelig, förutan syllan och een [fol. 411r] wäggbandståck och ett röste 
odugligit, rijfwes och repareres medh   – : 21:   8 
 Måste afrödias medh    – : 16: – 
 Älfwesladuns tak odugl. tillijka med syllan  – : 16: – 
 Afrödies medh    – : 10: 16 
 Åkerängzladan 1/3 odugelig till wäggiar och taak. Åckerladan aldeles odugelig à 1 lass, 
Nämden hålla före at icke mera än een lada där behöffwes, och een ny i höstas upsatt, större 
än någon af dee förra. Fäbodar widh Fiösåhzboderne äre icke synte, dåch berättes där wara 
dugligit fähuus och stegerhuus och miölkkällare, och ett gamallt brukligit härberge. 
 Qwarn och qwarnhuus i Bilsåsbäcken, med brukeligit huus och gamallt taak. 
    ________ 
    41: 12:   8 
 Dömmes detta åhr upsättia fähuset och reparera stuffwan, som han låfwade giöra. 
 
24. Erich Jonsons hustru i Sölfbacken Anna Ersdotter angaff sig natten emoth den 2 huius 
utur een des bod mistadt till 3/4 tunna maldermiöhl, dhet hon om morgonen warse blifwit, 
först af deth boddöran stodh öppen, och sedan war miöhl spilt uthanföre: warandes ståcklåset 
opdirckadt och intet förderfwat: seendes af fallen sniö om nattan twenne mäns fählar och räkt 
dem till dragon Peder Jönsons Lustigz tårpställe i Swänsåsen, fram och tilbaka, och intet se-
dan därifrån, och dy begiärt ransakning, som efterlättz, och uti eller wid een dyngkas öfwer-
höldt, först af [fol. 411v] granrijs, och sedan med dyngia igenfunnit pass ½-ten uti twenne små 
säckiar, som länsman Swän Herkulson och tålffman Erich Anderson i Swänsåsen betyga sant 
wara, och enär dee deth funnit för honom berättadt, och han, liggiande i sängen, säijandes sig 
wara siuk, och bekände sig stöllden hafwa giordt för hunger skuldh, och måtte stijga upp, och 
gått uth förr åth, och sprang till skogz, som intet kunde ertappas, och än bårta är, utan hans 
son dragon Jöns Pederson Lustig, som i samma tårp wistas, togz medh, och nu nekar sig warit 
medh, och kan fuller förstå att hans fader det giordt, efftersom miöhl fans i dyngkasan: 
berättandes sig läggia om söndagzaffton, och fadren medh, och om morgonen enär han op 
stådt, låg fadren, och intet hördt honom om nattan wara uthe. Item, att hans broder Hanss, 
som är trumslagare, war och hemma den nattan. 
 Hanss bekänner, sin fader om nattan wäckia up sig, och bedia föllia för ro skuldh, men 
intet wille säija hwad ärende och hwart han sig ärnadt, och folgdz till Sölfbackan, och han gått 
till Erich Jonsons bodhdör och den uphafft: wettandes inthet på hwad sätt, och denne stått 
utanföre, och han kommit uth med twå stycken små säckar eller påsar, och dem burit heem, 
och dem giömdt, och denne gått in i stufwan: nekandes aldeles sig see honom mehra afhendt 
och burit. Hustro Anna, at han tagit een särk, och twifwels utan den fylt med miöhl, och een 
liten påsa stodh där medh, som inhyses kiäringen [fol. 412r] ägde, och bårtkom, men han nekar 
därtill, och at faderen sedan i måndagz intet warit hemma, och enär dee kommit heem hafwer 
Jöns frågadt fadren huarest han warit, och intet swar fått, och at fadren lagt säckiarne i een 
mees, men effter åthwarning och påminnelse, bekände han sigh den mindre påssan bära heem, 
och fadren den tagit, och modran sagt honom hafwa tagit särken, men intet miöhl där uti, och 
legat å samma rum där säckiarne lågo, men intet weet af den lilla påssan. Till rätta komne 
miöhlpåssar wäga tilhopa 3  [skålpund] 8 m:k spijsmiöhl à 1 dahl. s.m:t. 
 Dragon Peder Jönson Lustig är blefwen förledne natt uti een hölada igenfunnen, och för 
rätten framhafd, och effter tilfrågan tilstår sig nattan emoth sidstledne måndag hafwa stulit 
hoos Erich Jonson i Sölfbacken hoos honom igenfundne miöhl, och icke meer, förutan een 
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gammal lappadt särk, som han lagdt kring om sin ena skinsäck, eftersom då snööde, och een 
liten blaggarns påssa folgde medh enär han miöhlpåsen tagit up från gålfwet, som war tom, 
och näpligen något miöhl där uti warit: föregifwandes sig hafft sin son Hans, som är trumb-
slagare och är om sina 17 åhr gamall, och sagt at han skulle föllia sigh, och han wille tilsee at 
kunna få litet miöhl, och han folgdt medh och stådt utanför bodan, medan han med een sin 
kistnyckell låset upläste, och miöhlet afhände, och sedan burit den ena påssan heem, och han 
tagit den och förwarat och giömdt. Hanss kan icke fullelighen neka, sin fader säja sig willia gå 
at skaffa sigh lithet [fol. 412v] miöhl, och wille intet giärna föllia honom, men måtte giöradt. 
Gambla särken och g:a påssan besåges, och befans at intet miöhl där uti warit, och särken 
wärd 6 öre. 
 Enhälligt votum. 
 Såsom dragon Peder Jönson Lustig och hans son trumslagaren Hans Lustig, om sina 17 
åhr, hafwa folgdz åth och stuhlit hoos Erich Jonson i Sölfbacken 3  [skålpund] 8 m:k spijs-
miöhl, och det är wärderat à 1 dahl. s.m:t, som är 3: 12 4/5 öre, och een särk för 6 öre, och 
såwida miöhlet och särken är kommit till rätta, så sakfällas dee efter Kongl. Maij:ts straff-
ordning till tree gånger så mycket som tyfnaden war, och blifwer 10 d:r 30 öre at betala half-
parten war, eller plichta med kråppen derföre. 
 
25. Jon Jönson i Mattnäs opböd tredie gången hustru Britha Jonsdåtters moders odells-
hemman i Mattnäs och Myskie sochn af 2 tunland för 75 d:r s.m:t, uthan klander. 
 
26. Erich Jonson upbödh tredie gången Måns Erichsons hemman i Sölfbacken à 1 tunlandh 
för 30 dahl. s.m:t, hwilket dragon Erich Michelson Fallk kiöpt, som nu döder är, huars änkia 
Erich Jonson till hustru hafwer, som utan klander skedde. 
 
27. Oluff Erson ifrån Hwijnälfwen upbiuder andre gången Adam Werners hemman i Östnår 
med halfwa Bleka slåttegodz för 106 r.d:r à 6 m:k s.m:t, näste bördemän till lösn, utan 
klander. [fol. 413r]  
 
28. Päder Olufson upbiuder andre gången sin sahl. faders hemman i Back och Torgårdhen, 
som han löst och inbördat af sine syskon för 69 dahl. 17 öre 10 10/11 p:g:r s:rm:t, utan klander. 
 
29. I lijka måtto upbiuder Peder Olufson andre gången sine swågrars Zachris Bråddesons i 
Backen och Påhl Haraldsons i Stoorsiön förlijkningzskrifft om deras hustrurs systers Anna 
Jonsdåtters tillfallne arff, som dhe honom testamenterat, at niutha både i löst och fast, huilket 
han bårtgifwit till sin fasterdåtter Kerstin Bengtsdotter att niutha samma willkor till goda. 
 
30. Päder Jöranson insinuerade Erich Jonsons Ömans hustrus 1/3 i Taskbackhemmannet, som 
henne tillfallit är, aff 1 ½ tunlandh, och han försåldt på sin hustrus wegnar: belöpandes efter 
hemmannetz wärdering efter 20 r.d:r specie, på hennes deel 13 dahl. 10 öre 16 p:g:r s.m:t, 
hwilket sielfwa köpeskrifften den 7 februari 1696 uthwijser, och nu upbödz förste gången. 
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Ting den 2–5 november 1696 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 768r–797r, RA. Komplette-
ring från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:17b, fol. 307r–335v, ÖLA, som dock är defekt i början 
och slutet. 
 
Anno 1696 den 2, 3, 4, 5 november hölltz laga ting med allmogen aff Owijkens tinglag uti 
Owijkens sochnestufwa, närwarande cronones befallningzman wälbetrodde Lorens Bachman 
och fölljande häradz edsworne nämbd. 
 Jöran Persson i Kiöfra  Jöns Anderson i Hallom 
 Anders Påhlson i Jåxåsen  Christopher Erson i Fäste 
 Jon Persson i Åsen  Per Olofson i Näxte 
 Erich Anderson i Swänsåsen Oluff Jonsson i Giärde 
 Jöns Persson i Ångeråhn  Gudmon Persson i Hägge 
 Olof Erichsson i Bäckiom  Per Persson i Klockarbacken 
 
1. Aflystes efter wanligheeten tingzfrijdh, och derpå publicerades dee Kongl. breef och för-
ordningar som uti förra protocollen specificerade äro. 
 
2. Såsom det war bewijsligit att drängen Jöns Ollsson i Hällerne af en hastig påkommen 
swagheet, och icke af fyllerij, hade förleden midsommarsdag lijtet kastat upp i Owijkens kyr-
kia, altså kunde rätten honom icke med något straff beläggia, wijdare än han sielff uthfäste till 
kyrkian att gifwa 1 d:r söllf.m:t. 
 
3. Carl Jonsson i Sanna kärade till [fol. 768v] sin granne Erich Nillsson der sammastädes, 
såwäl som Erich Raalsson angående åthskillige ägor som dee af chronohemmanet han åbor 
skohla sig hafwa tillwälladt, förutan rååsteenars flyttiande jempte annat mehra dee hwar 
annan skylla före, och dheras inlagde skriffter uthwijsa; hwartill häradzrätten för denne 
gången icke wijdare kunde giöra, eftersom det långdt för detta så af högwälborne h:r 
landzhöfdingarne som af häradzrätten är wordet till prof och mätning af landtmätaren resolve-
radt emellan cronohemmanet, som Carl Jonsson åbor, och hans grannar, och der sedan skulle 
finnas att skattebönderne hafwa giort chronohemmanet förnär eller något af desse ägor sig till-
wällat, skohla dee förutan skadans ärsättiande för sådant med laga straff ansees. 
 
4. Såsom dragounerne Olof Mickellsson i Dahlåsen och Nills Hall i Qwitzle wederkiendes 
den stöldh dee förleden sommar har giordt hoos Jöns Persson och hust. Lucia i Ångroon, be-
stående af 2 f:r myssesmör à 30 öre s.m:t st., efter dee warit rätt fulla, [fol. 769r] och 5 kakor 
brööd à 1 öre st. sampt en gammal wallmarsråck à 6 öre. Dherföre pålades dee efter Kongl. 
straffordningen samma stöldh 3-dubbelt böta, och måhlsäganden sitt igiän. 
 
5. Emädan såsom drag. Simon Kijhl inför rätten förklarade att nämbdemannen wälförstån-
dig Gudmundh Persson i Häggen icke hade tillagdt hans hustru att hafwa hans kornskylar 
rappat [rövat], utan allenast för honom refererat hwad Lars i Båhlåsen derom hade för honom 
sagdt, dy kiändes och Gudmund Persson frij, och drag. Kijhl fritt lembnadt att sökia första 
sagesmannen, som är Lars Ollsson i Båhlåsen. 
 
6. Afsades att emädan den sågeqwarn, hwilken sahl. Udde Jönsson hade upsatt i Leersiö-
bäcken, stodo på Tunwågens oskiffto mark, hafwandes och h:r lieutnanten Tideman ett hem-
man i Tunwågen, Mattzgård benämnd, som honom till slott anslagit är under Månstadh rust-
håldh, det skulle för den skulld h:r lieutnanten proportionaliter der uti med Udde Jönssons 
enkia interessera, och effter [fol. 769v] goda mäns wärdering uthlöösa Hans Ollsson i Dödare, 
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Per Halfwarsson i Rogstad och Erich Jönsson i Hoff, effter dee dertill ingen rättigheet äga, så 
frampt dee eij befinnas redan för sitt nedlagde arbete hafwa giort sig betallte. 
 
7. Dhet söchte fuller chiergianten manhafftig Nills Brant utaf Anders Jönsson i Wästnår 
under sitt boställe i Söllfbacken att återwinna den deelen i Liååfäbodarne som Anders inne-
hafwer, efftersom dee skohla i forna tijder tijt legat, och han der utom inga fäbodar till bo-
stället äger. Doch emedan Anders Jönsson för sig upwiste generalens högwälb. h:r Carl Spar-
res försäkringzbreef d. 3 sept. 1667 för honom såwähl som flera andra bönder på Söllfbackens 
afradzlandh, dy kunde häradzrätten sig härmed intet befatta, utan lembnas chergianten härom 
i ödmiukheet att sökia h:r generalmaiorn och landzhöfdingen, under hwilken sådane qwæs-
tioner egentel. höra och lyda. I medler tijd förblifwer Anders i possession deraf. [fol. 770r] 
Öfwer den eng som chergianten fodrar af Jöns Persson i Ångroon, kunde häradzrätten nu icke 
döma, emädan swaranden eij woro i laga tijd citeradt. 
 
8. Afsades att Esbiörn i Sölfbacken skulle wijd Elias Erssons hemman i Båhlåsen låta up-
fodra det foder som blifwit wijd Båhlåsen, efter den säd han förleden sommar hade der till 
hälfften låtit såå, på det att hemmanetz åker så medelst må blifwa bibehållen. 
 
9. För Kongl. Maij:tz och cronan upbödes fölljande hemman: 
 1. Skedie i Hackåhs s:n om 4 tunland, kiöpt till lieutnantz boställe, 2 gången. 
 2. Persåsen i Myske s:n, kiöpt till rustmästare boställe, 2 gången. 
 3. Sijde i Owijkens s:n till att underläggia lieut. boställe, 2 g. 
 4. Matnääs i Myske s:n till fältwäbels boställe 2 g. Derwijd Jöns Dunder framsteeg, be-
giärandes som bördeman på sin hustrus wägnar det at inbörda, hwarom honom tillsades till 
nästa ting lagl. uthföra. 
 Alla desse lägenheeter betygades af nämbden wara gamla skatte och eij stubrättigheeter. 
 
10. Effter föregången laga stembning kärade [fol. 770v] Erich Nillsson i Sanne till dragoun 
Carl Jönsson för det owäsende och öfwerwåld som han med brodren Elias skohla honom 
förleden sommar, då han på sin eng slog, hafwa tillfogadt, beskyllandes honom för det han 
hade stuhlit och röfwat ägorne från chronohemmanet, och när han gifwit till swars att om han 
giort någon förnär, hade dee lag och rätt för sig, hwarpå Carl Jönsson skall i dee orden 
uthbrustit, att han gaf diefwulen hafwa honom för lag och rätt, och än wijdare fölgdt honom 
från den ena tegeskifftet till den andra, så att Erich Nillson eij annat wäntat sig än lijflöös. 
 Carl Jönsson förklarade sig härpå, att emädan Erich Nillsson hade åthskillige ägor, så i 
åker som engh, undan chronohemmanet sig tillwällat, så hade Carl påstådt det Erich skulle 
dem godwilligdt från sig gifwa, hwar under några ord dem emellan hafwa kunnat falla, men 
så har Erich Nillsson der emot uthroopat honom och hans broder Elias för hundar, och att dee 
som andra skogzhundar eij skulle skiälla på honom. 
 Till wittnes beropade sig käranden Erich Rafwalsson och ryttaren Jonas Enhorn, emot 
hwilka Carl Jönsson exciperade [fol. 771r] att dee woro hans widerdelomän, och för sin deel 
påkallade Carl till wittnes Agnes Erssdotter och dragoun Pähr Fällman, hwilka aflade eden, 
refererandes Agnes, att Carl och Elias Jonssönner med Erich Nillson hadhe hafft fahrligit 
owäsende, skyllandes dee Erich för det att han hade stuhlit och röfwat ägorne från chrono-
hemmanet, der emot Erich bedit dem icke som andra skogzhundar skiälla på honom, utan 
hade de lag och rätt för sig, men Carl hade gifwit dhen, den och den, som söchte honom wijd 
lag och rätt, nembligen diefwulen. Det samma wittnade och ländzman och Carl hade tillstådt, 
när ländzman en tijd der efter war der på syn. Dragoun Pehr Fellman giorde samma relation 
med Agnes Erssdotter, men dee expressioner om lag och rätt hade han intet hördt. Parterne 
hade wijdare intet att påminna, derföre resolverades. 
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 Såsom under det owäsende som förleden sommar på engen förelupit har, emellan Erich 
Nillsson i Sanne och Carl sampt Elias Jönssönner i Sanne, [fol. 771v] af föregående ransakning 
intygadt är att dee hwar annan med otijdig mun hafwa öfwerfallit, hafwandes Carl Jönsson 
skylladt Erich Nillsson för det han stuhlit [och] röfwat ägor från chronohemmanet, och Erich 
Nillsson der emoot kalladt Carl och brodern Elias skogzhundar, dy skohla de hwar för sig för 
sådane i hastigheet under deras träta uthgutne skiäldzord efter det 20 och 43 cap. Ting.b. 
bööta hwardera sina 2 gånger 3 m:k s.m:t, så och Carl Nillsson för swordom efter d. 3 § uti 
Kongl. Maij:tz stadga om eder plichta med 5 d:r s.m:t eller och sitta 2 söndagar i stocken, 
blifwandes dee för det öfrige förmante, som grannar i all sämia och enigheet tillsammans att 
leefwa. 
 
11. Nämbdemannen wälförståndig Oloff Jöransson i Giärde beswärade sig öfwer Elias 
Jönsson i Sanne och Hackåhs s:n, huruledes han förleden sommar skall uti åthskillige pers-
soners närwaro uthroopadt honom och hans slächt för geetfittekarlar, ehuruwähl han intet 
annat wille förmoda, än det han och [fol. 772r] hans förfäder för honom skohla som ährlige 
män sig ställt och förehållit, hwar öfwer han och inlade en attest af Hackåhs försambling, 
daterat d. 23 feb. sidstleden, begiärandes att Elias för ett sådant förkleenligit taal, som till hans 
och hans förfäders wanheder Elias har uthspridt, han behörigen måtte straffas. Elias wille 
neeka att hans ord sådane warit som förmält är, utan skall det warit ett gammalt taal, att Olof 
Jöranssons förfäder skohla hafft giöra med en geet, hwarom han till äfwentyrs lär hafwa talt 
med någon, men aldrig det samma honom tillagdt. Oloff Jöranson beropade sig till wittne 
Erich Ralson i Sanna och ryttaren Per Lindberg med Erich Andersson i Gerde och ryttaren 
Jonas Enhorn, af hwilka de 2:ne senare aflade sin wittneseed, och betygade hwar för sig att då 
ländzman och tollfmännen woro på syn i Sanna, då hade Elias Jönsson när han kom tillbakas 
sagdt till dem, som alla 4 stodo på en byggning och timbrade, wähl Eder karlar, som fåå ståå 
och arbeta, [fol. 772v] och intet hafwa att giöra med geetefittkarlarne. Oloff Jöransson refere-
rade wijdare att utaf sin fader han hade hördt, det för 2 à 3 mansåldrar sedan skall en geet 
blifwit af wargarne rifwen baktill, och då hade en kärring sömat i hoop det samma, hwar utaf 
en hoop obetäncksamme menniskior tagit sig tillfälle att sådant förwijta slächten, och för 
sådant hade en man i hans faders tijd bött 40 m:k, då der iempte skall swårt wijte blifwit 
utsatt, om någon mehra skulle sådant omröra, hwilket Erich Ollsson i Sahlom och Anders 
Ollsson i Giärde, begge gamla män, besannade, wijtet undantagandes. För hwilka orsaker 
skull Oloff Jöransson påstod att efter Elias sig fördristat emot laga ågången domb, ett sådant 
pasquill [förtal] uthsprijda, och honom Oloff Jöranson och dess slächt till heeder skiämma, att 
han måtte behörigen afstraffas, och nu ett wijte uthsatt blifwa, som kan lända honom, hans 
barn och efterkommande till beskydd och förswar [fol. 773r] emoot hwarjehanda smädemun-
nars ohemuhle förtahl. 
 Resolutio. 
 Alldenstund Elias Jönsson har sig fördristat uti 4 perssoners närwaro offenteligen att 
skylla och uthroopa Olof Jöransson och hans slächt , salva venia [ursäkta språkbruket], för 
geetfittekarlar, och således uprijfwa det som förlängst är afgiordt, och dee utaf häradzrätten 
äre befrijade före, hwarmed han Olof Jöransson och dess familie till heder och existimation 
[anseende] har angrijpit, fördenskull skall han derföre efter det 20 cap. Ting.b. böta 40 m:k 
s.m:t, och till att här efter hämma och afhålla all widare tahlan och qwahl härpå, blifwer det 
10 d:r s.m:ts wijte satt för den som sig fördristar Oloff Jöransson, hans förfäder eller barn 
detta skiältzordet att tillägia eller förekasta. 
 
12. Afsades att såsom utaf 2:ne edelige wittnen, nembl:n Erich Raalsson i Sanna och Pehr 
Sundberg, det intygadt är, det Elias Jönsson under wägen ifrån kyrkian den andra stoora 
[fol. 773v] böndagen hade med swordom och trätor öfwerfallit nämbdemannen Olof Jöransson i 
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Giärde, det skulle han Elias Jönsson för sådant, i förmågo af d. 3 § i Kongl. Maij:tz stadga om 
eder och swordom, böta 5 d:r s.m:t eller sittia 2 söndagar i stocken. 
 
13. Det berättade enkian hustru Kierstin i Moo och Hallens s:n hurusom hennes sahl. man 
skall uti warande echtenskap med sin förra sahl. hustru, hennes odellhemman Hackåsen 
merendeels ifrån giäld hafwer inlöst, och dertill icke allenast anwändt hwad han förwärfwa 
kunnat, utan och dertill lagdt sitt egitt odall 82 d:r s.m:t, för hwilken orsaak han och den 
förordning hafwer giort, att hon medh den späda dottren, som i warande echtenskap med 
honom Nills Persson hon hade afladt, skulle blifwa wijd hemmanet qwar sittiandes till dess 
samma dotter skulle något till åhren komma, hwilket dock mågarne Påhl Swänsson och Per 
Persson icke hafwa efterkommit, utan henne med barnet der ifrån drijfwit, willjandes en gång 
icke låta henne [fol. 774r] åthniuta dess arfzpart, så för dee 82 d:r s.m:t odell, som för dee 12 
r.d:r och 2 tunnor korn till Agnes Jonsdotter i Leiden, efter quittenc[e]t d. 11 octob. 1688, så 
och 30 d.r s.m:t för en inlöst slottegodz, sampt 15 d:r s.m:t till Oloff Ollsson i Hwattiom, alt 
gammal skuld som härflyter af hemmanet, påståendes der uti rättens handrächning. Hwar 
emoot swaranderne icke wille tillstå att dheras sahl. swärfader hade något af sitt odell lagdt uti 
hemmanetz lössen. Allenast hwad dee 30 d:r s.m:t angår, för hwilka en äng inlöst är, deraf 
wille de låta hustru Kierstins dotter få dess andeel 6 ⅔ d:r s.m:t. Sedan om de 12 r.d:r till hust. 
Agnis i Leigden och 2 tunnor korn, det lembnade de i rättens ompröfwande, hwad de skiäh-
ligdt finna, men till de 15 d:r för Oloff i Wattiom, neka de aldeles. 
 Resolutio. 
 Anbelangande hustru Kierstins omyndige dotters andeel uti dee 30 d:r s.m:t, så blifwer 
den efter swarandernes begifwande 6 ⅔ d:r s.m:t, uti dee 18 d:r s.m:t till hust. Agnis i Leide 
och 6 d:r s.m:t för 2 t:r [fol. 774v] korn, är 24 d:r s.m:t, förblifwer och dottrens andell efter 
fadren 5 d:r 11 ⅓ öre s.m:t, som swaranderne straxt böra uthbetahla, men med dee 15 d:r till 
Olof i Hwattiom, så och 42 d:r s.m:t som af Nills Perssons odall skall wara inlagdt, kunna 
swaranderne icke graveras för än bättre skiähl frambtees. 
 
14. Förlijktes corporalen Carl Lindh och Peder i Lanssom om en häst, som Per har brukat, det 
Per derföre skall gifwa en span korn och stembningzpenningarne betahla. 
 
15. För hust. Anna Halfwarsdotters, sahl. Per Johanssons på Åsen, omyndige barn sattes till 
förmyndare Per Persson i Lanssom och Carl Nillsson i Hallom, hwilka af den befintel. egen-
domen gifwa efter handen uth till modren hwad som pröfwas upgå till dee små barnens under-
håld. 
 
16. Såsom Per Ollsson i Persåsen och Per Andersson i Maatnääs hade hwardera hittat en 
ellgzhuud, af odiur [fol. 775r] illa rifwen och mäst förderfwade, så att den förra eij skattades 
högre än 24 öre s.m:t och [den] senare 20 öre s.m:t, och ingen war som samma huudar 
kiändes wijd, att dee uti dheras giller woro slagne, dy slötz att i förmågo af det 32 cap. Ting.b. 
L.L. 2/3 af desse hudars wärde skulle komma Konungen till, och 1/3 part dem som hitte. 
 
17. Alldenstund Swän Ollsson i Giärde icke har till föllje af häradzrättens domb d. 5 martij 
sidstl. öfwer det tobak han är angifwen före, har införskaffat magistratens eller tullinspectorns 
attest i Fahlun, dy blef det nu sub poena præclusi [fritt tolkat: sista chansen innan straff 
faller], honom till nästa ting pålagdt. 
 
19. [!] Alldenstund Anders Jönsson i Åbåsen ännu stadigdt nekade till den stöldh han med nå-
got höö stiälande beskylles hafwa föröfwat uti Oloff Hälljessons lada, och wid sidsta ting 
blifwit ransakadt [fol. 775v] öfwer, warandes tiufwen icke hoos honom i handom taken, utan 
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med leden till honom ledt, altså såsom i en mörk saak skiötz detta i föllje af det 7 cap. Tiuf.b. 
L.L. till nämbden, eftersom Anders tillförene woro med stölld beträdd, och kunde derföre icke 
admitteras till eden, hwilka honom befrijade. 
 
20. Samma dag lät capiteinen wälb:ne herr Carl Rutencrantz genom munsterskrifwaren 
senieur And. Salin andraga det intrång som honom, såwähl som hans grannar uti Hofwermo, 
uti skog och mark, såwähl som uti qwarnar och fiskerie, af bönderne i Funnäs, Miäla, Näset, 
Bynom och Långsweed tillfogas, och det twärt emoot lagmansrättens domb af d. 18 aug. 
1685, som förmår att Nordansiömännen skulle blifwa wijd sine gamla breef b[i]behåldne, 
men Hoffwermo man förbehållit Nordansiömans olaga procedere i skoug, mark, åker och eng, 
fiskewatn och watnetz aftagande, till häradzrätten remitteradt, hafwandes [fol. 776r] dee sig 
fördristat förl. junij månad att grafwa wattnet från Hofwermoo man till sig, tagit timber på 
Hofwermo skoug till en qwarnstufwa, förutan att dee och upbränna den weed som Hofwermo 
man sig till nytta låter fälla, sedan åwärka Nordansiö man esom oftast deras fiskewatn uti en 
och annor måtto, anhållandes att i föllje af lagmansdomen sådant måtte blifwa dem betagit. Så 
har och Swän i Långsweed till tållfman Jöran Persson i Kiöfra för 8 r.d:r försåldt en deel af 
sin qwarn, hwilket i längden torde lända Hofwermoo till förfång, och fördenskull har h:r 
capiteinen på sitt boställes wägnar eij underlåta bordt, sådant att angifwa på det, det samma i 
tijd måtte förekommas. Här emoot instälte sig till swars Per Månsson i Funnäs, Erich Anders-
son i Miähla, Per Anderson i Näset, Carl Ollsson i Byom och Carl Ollsson i Långsweed, som 
wille uti alt detta wijsa sin oskuldh, så att uti intet af desse puncter de skulle bråtzlige 
[fol. 776v] finnas. 
 Häradzrätten öfwerlade detta, och emädan h:r capiteinen med sina grannar pröfwas redan 
1685 inför lagmansrätten hafwa  klagat öfwer desse swaranders intrång, och det till häradz-
rätten wordet remitterat, warandes Nordansiö man ingen wijdare rätt wijd strömen lembnat, 
än blott och allenast hwad qwarnarne på östra sijdan angår, jempte weedbrand wid qwarnarne, 
men icke wijdare fördenskull blifwa Nordansiö man här med alt annat nyttiande, så af 
skougen till weed och timbers afförande, watnetz grafwande i åhn, sampt fisketz idkande, wid 
5 d:r s.m:tz wijte förbudit, så och att röra den weed som Hofwermo man har för sig låtit fälla. 
Den handell som Swän i Långsweed har ingådt med Jöran Persson i Kiöfra om dess qwarn-
deel, blifwer som aldeles olaglig ogillad och uphäfwen. 
 
21. Företogz till änteligit sluut den på [fol. 777r] höstetinget 1695 och wårtinget 1696 här före-
hafde saak emellan chiergianten manhafftig Erich J[ä]rlingz, på dess hustrus wägnar, emoot 
tolfmännen Jon Persson i Åsen med Jon Ollsson i Hansgården, Mårten Person, Nills 
Bachman, Nills Persson och Bängdt Biörkman, först för det de olofligen hafwa upbrutit och 
visiterat Jerlingz bod effter något brööd som bortkommit på bröllopet hoos Per Jönsson i 
Åsen, för hwilket dee hade Järlingz hustru misstänckt, och sedan om en död geet, som samma 
natt blifwit dragen för Järlingens dör, och han håller ofwanbem:te personer misstänckte före, 
hwilken saak för Mårten Perssons och Nills Backmans uteblifwande är wijd sidsta ting up-
skuten, hwilka nu woro tillstädes och betygade alla tillhopa att dee af ingen argheet hade 
ransakadt chiergeantens bod, eller något brööd med sig inbracht, hade eij heller gådt åstad om 
icke tollfman Jon Persson på qwinfolckens begiäran [fol. 777v] hade dem dertill inrådt att föllja 
med sig, hwartill han aldeles nekade. Wijdare war intet att påminna, och derföre togz detta 
ährendet före till dombs som fölljer. 
 Emädan Jon Persson med Jon Ollson, Mårten Persson, Nills Bachman, Nills Persson och 
Bengdt Biörkman hafwer warit så obetäncksamma och kitzlige, att dee utan att säija Nills 
[felskrivning för Erich] Järling till, och honom således owitterligit hafwa tagit up hans bode-
dör och der efter något bortkommit brööd ransakadt, och således dherwijd icke umgådt som 
det 13 cap. Tiuf.b. L.L. förmähler, så att det kan præsumeras att det brööd dee der skohla 
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funnit, anten af argheet dee tijt borit, eller och dee föregifwit sig der hafwa funnit, warandes 
hwad dee påberopade wittnen beträffar, som skohla öfwertyga Jerlingens hustru hafwa tagit 
brööd i giästebudzgården, dee sådane, som alla äro slächt med desse ofwan specificerade 
swarander, och kunna dy intet witzord gifwas, och fördenskull skohla desse swarander, Jon 
Persson, Jon Ollsson, Mårten Persson, [fol. 778r] Nills Bachman, Nills Persson och Bengdt 
Biörkman för huusbruttet efter det 13 cap. Tiuf.b. bööta hwar och een sine 3 m:k s.m:t; men 
att dee skohla dragit den döda geeten in för Jerlingens dör i hans förstufwa, dertill kan 
häradzrätten på dee anförde skiähl dem icke döma, så frampt klarare bewijs eij kunna 
anskaffas. Uti expenser och skadestånd bestås Jerling af swaranderne 1 d:r s.m:t. 
 
22. Såssom Per Nillsson i Dillne icke förmåtte med skiähl öfwertyga Jöran Nillsson i Kinder-
åsen att hafwa emottagit den teenflaska han af honom fodrar, dy kiändes Jöran Nillsson frij. 
 
23. Öfwer dee prætensioner som hustru Märit Nillsdotter i Fillingen giorde hoos sin måg 
Swän Ollsson, föreentes dee at Swän Ollsson skulle gifwa henne 1/4 tunna korn, och emädan 
han skall wara någit otijdig emoot sin swärmoder och swärfader, så blef han derföre warnat, 
wid swårt straf tillgiörandes. [fol. 778v]  
 
24. Förlijktes rustmästaren Falck och corporalen Johan Nyberg, att Nyberg gifwer Falck för 
dess fodran 4 ½ d:r [?] k.m:t. 
 
25. Oppå h:r capitein Rutencrantz wägnar inlade lieutnanten Wallentin Wirk en wijdlyfftig 
specification på feelachtige hemman under h:r capiteins compagnie i detta tingelaget, som up-
lästes, och wederbörande warnade sig att rätta. I medler tijd blifwer deras skatträttigheeter 
Kongl. Maij:t och cronan till säkerheet intechnadt och upbudne. 
 
26. Effter föregången laga stembning kärade lieutnanten edell och manhafftig h:r Wallentin 
Wirk till åthskillige, som skohla hafwa ägor, det honom anslagne bostället Östersijde till-
hörige, nembl:n: 
 Först till Per Nillsson i Dillne för 2 st. engiar och en myra som han ifrån Sijde bruukar 
under Dillne. Per Nillson nekade icke till att bem:te slott war ifrån Sijde kommen, hwilket 
skall skiedt medelst ett jordebyte 4 bröder emellan, af hwilka 3 st. blifwit qwar i Sijde och den 
[fol. 779r] 3:die [felskrivning för 4:de] kommit till Dillne, doch så att han sin muhlbete skulle 
jempte annan nödtorfft i Östersijde skoug hafwa, men omsijder och på det hans boskap eij 
skulle illa trampa deras engiar, skohla dee tillåtit honom att afrödia desse engiar, hwarpå kan 
fåås några skrindor höö, och der Per Nillsson nu skulle dem mista, kunde hans hemman, som 
tillförene swagdt nog är, sig omöijel. bestå emoot den stora skatt det måtte draga. H:r lieutn. 
förmeente att om så woro, som Per Nillson refererar, så kunde han icke behålla både muhlbete 
och slåtten, utan måste ettdhera afstå, hälst slåtten, men muhlbeten wille han honom intet 
bestrijda. Per Nillsson anhöllt att få behålla engesslotten, den han så lång tijd oqwald har 
besuttit. 
 Yttermehra tilltalade h:r lieutnanten Wirk Sundwis Mårtensson i Kårgiärd om färjekarls 
stufweegorne, dem h:r lieutn. äfwen wille under bostället vindicera, eftersom dee inom dess 
ägor äre uptagne och upbrukade. Hwartill eij heller [fol. 779v] Sundwijs kunde neeka, men 
berättade huruledes han a:o 1680 hade för 18 d:r s.m:t sig tillhandlat bem:te egor med dess 
huus och byggnadt, men tillförene af färjemannen uptagit, och den ena efter den andra det 
försåldt, hwar emoot Sijde män för färjetullen warit frija, anhållandes Sundwijs att äfwen till 
nu warande färjeman få bem:te mark föryttra, skohlandes der åhrligen eij högre såås än 1/3 
tunna, men lieutnanten insisterade uti sitt påstående. Derwijd blef påmint att detta woro det 
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beswärligaste färjesund i heela landet, om icke fördenskull till färjemannens understöd denna 
lägenheet för honom kunde bibehållas. 
 Än wijdare påstod h:r lieut. att eftersom hans granne uti Sijde hade af oskiffto mark 
uprögdt en åker, 3 st. engiar, nembl:n Öfwertomptmyran, Östersiöengen och Stoormyrengen, 
det måtte bem:te engiar läggias till byen igen, och dem emellan efter öre och ortug fördeelas. 
Sedan skall [fol. 780r] förutan den gamla wägen jempnwähl för en tijd sedan en ny landzwäg 
wara lagd igenom boställetz ägor, hwilket, som det är mycket skadeligit, så anhöllt 
lieutnanten att den nya wägen måtte återläggias, och den gamla förblifwa som han warit, då 
lieutn. will på de ställen der jordemån är steenig eller sumpig och obeqwäm att uprödia, låta 
wägen gåå in på sine lägder. Nills i Sijde förmeente att om det noga skulle uppå sees, torde h:r 
lieut. äfwen hafwa sin fyllnad som han, om goda män komma der öfwer. 
 För det sidsta angaf h:r lieutn. att Norgårdzpijgorne skohla under sitt hemman bruuka 2 
st. engiar, hwilka äro belägne inom den uti 1528 åhrs synebreef uthsatte ägoskillnad för Sijde, 
och derföre prætenderade h:r lieut. bem:te engiar till bostället igen. Här emoot exciperade 
pijgan Anna Jonsdotter att desse ängiar af uhrminnes tijder skohla lydt till Norgården, och 
kunna der ifrån icke tagas om [fol. 780v] det skall blifwa behållit, begiärandes goda män det att 
pröfwa, hwartill lieutn. eij förnekade. 
 Desse ofwan anförde twistigheeter har häradzrätten i behörigdt öfwerwägande tagit, 
finnandes nödigt för denne gången härmed att upskiuta till dess att, i underdånigst föllje af 
Hans Kongl. Maij:tz nådigste resolution af åhr 1688 och höglofl. Kongl. håffrättens breef af 
samma åhr till alla häradzhöfdingar, h:r generalmaiorn och landzhöfdingen någon har befull-
mächtigadt, som chronohemmanetz eller boställetz rättigheet härwijd behörigen med h:r 
lieutn. invigilerar. 
 
27. Förklarade sig lieutn. h:r Wallentin Wirk att fast än han har appellerat emoot en häradz-
rättens domb d. 29 octob. 1695 emellan honom och Johan Ollson i Backåsen om Wahlskiffte 
fäbodar, så woro de lell [ändå] nu föreente således att h:r lieut. gifwer Johan Ollsson i ett för 
[allt] 9 d:r s.m:t, och dermed afstod [fol. 781r] h:r lieutnanten sin appellation. 
 
28. Det söchte fuller h:r lieutn. manhafftig Wellam Niure på dess moders hustru Ingrid Wel-
lamsdotters wägnar att häradzrätten till ett änteligit sluut måtte företaga och afhielpa den för 
anhängige saak emellan bem:te hustru Ingridh och dess sahl. mans, capiteinens frambledne 
Anders Harders barn och mågar, först angående uthfäst mårgongåfwa till 20 r.d:r och 10 du-
cater, och sedan 100 d:r k.m:t, som sahl. Harder af hennes jordepenningar har i Hälsingeland 
upborit och lagdt i sitt fasta i Backänge; men aldenstund allenast en af arfwingarne, nembl:n 
corporalen Johan Bockhofschi som måg i huuset, är citeradt och intet borgmästaren Wal-
stenius från Raumo, warandes eij heller för sahl. Alboms omyndige barn ännu några målsmän 
förordnade, dy kunde häradzrätten wid så beskaffade omständigheeter, [fol. 781v] saaken icke 
afgiöra, för än alla wederbörl. blifwa citerade; och blefwo nu till förmyndare för Alboms barn 
satte corporalen Bockhofschi, och honom till hielp Måns Ollsson i Billstad, hwilket för-
myndarskap för sittiande rätten dee sig antogo, deras rätt och interesse i alla måtto att bewaka. 
 
29. Till änteligit sluut och afdömande företogz den af ländz- och tolffmän d. 8 octob. sidstl. 
håldne huusesyn öfwer chronohemmanet Fillingen i Hackåhs s:n 1 ⅙ tunneland, hwilket wid 
sidsta indeelningen är lagdt till slottegodz under lieutn. boställe wid h:r capit. Plantingz com-
pagnie Skede, och h:r lieut. Herman Tideman nu innehafwer, som och närwarande war, feel-
achtigheeterne bestego sig till 55: 10 [daler] s.m:t. Ifrån 1685 till 1690 hade en wijd nampn 
Siuhl Ollson brukat Fillingen, hwilket hans enkia hust. Märit Jonsdotter tillstod, och efter 
henne hade Swän Ollsson det i 5 åhr häffdat, men hwarken wijd den enas eller den andras till- 
eller afträde är någon husesyn blifwit hållen. [fol. 782r]  
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 För dee 5 åhr som Märit Jonsdotter och hennes man hade bruukat Fillinge, så tillstodh 
enkian att intet blifwit bygdt, wijdare än hennes man framfördt till stufwa 40 st. stockar, 
alldenstund dee lefwat i det hoppet att efter befallningzman Flodins försäkringzskrifft, 
hwilken han sedan skall tagit igiän, detta hemman skulle blifwit lagdt till Sählsåån till 
slottegodz, kommer fördenskull Siuhl Ollssons sterbhuus: 
att swara för 5 åhrs  Hwar emoot enkian och 
byggnadt wijd Fillingen  sterbhuuset godt giöres 
à 1 ⅙ tunl. och ½ rök  för 40 st. timber à 2 öre st.   2: 16: – 
derpå belöper i byggnadt  Pro saldo blifwer resten, som han 
åhrl. 3 d:r s.m:t 15:  – : –  till lieutn. Tideman bör betahla 12: 16: –  
  15:  – : –  15:  – : – 
 
Sammaledes kommer och Swen Ollson för Filling hemmanet att  
swara för 5 åhrs byggnadt,  Här emoot har Swän Ollsson 
berächnadt à 3 d:r s.m:t 15:  – : – bygdt en lijten badstufwa   2:  – : – 
Tagit emoot af Siuhl Ollssons  Ett nytt stall, lijtet för en häst, 
enkia 40 st. ståckar à 2 öre   2: 16: – som efter denna gårdens storlek 
   berächnas för   4:  – : – 
 [fol. 782v]  
Saldo som Swän Ollsson  För fäähuuset 3 åhrs byggnadt   9:  – : – 
får att fodra för  Dessutan uprustat 10 ½  
öfwerbyggnadt   7: 28: – mähling åker à 24 öre   7: 28: – 
  ________ 40 st. ståckar i behåld à 2 öre st.   2: 16: –  
  25: 12: –  25: 12: – 
 
 Och emädan detta hemman är h:r lieutnanten till slott anslagit, så heemställes ödmiukel. 
h:r generalmajorns och landzhöfdingens omdöme, om icke dee huus som behåldne äro kunna 
flyttias här ifrån till ordinarie bostället, och här allenast nödige bodehuus hållas wijd macht, 
på hwilken händellse, i föllje af Kongl. Maij:tz nådigste reglemente d. 13 julij 1696 § 8, h:r 
lieutn. åhrlig byggnad wijd bostället blifwer deste större, som det af flere hemman kommer att 
bestå. 
 
30. Samma dag igenomsågz den huusesyn som ländz- och tollfmän hafwa förrättadt wijd 
Lilla Tunwågen uti Hackåhs s:n 1 ⅙ tunl:d crono, anslagit till slottegodz [fol. 783r] under h:r 
lieutn. Tidemans rusthåld Månstad, det att afhyssa och dijt läggia. Utaf synen fans att dess 
åboo eller innehafware Jon Larsson i Sälssån uti dee 14 åhrs tijd han hemmanet häfdat, intet 
har bygdt några huus, hwartill han föregaf orsaken att han hade hafft befallningzmans Flodins 
skrifftel. tillstånd att läggia och bruuka det för slottegodz under Sälssåhn, men samma skrifft 
hade Flodin tagit af honom, warandes han och för ordinarie byggnad utaf h:r generalmajorn 
och landzhöfdingen befrijad genom dess resol. d. 22 febr. 1695 för denne chronojordens ring-
heet skull, allenast han den nu afstodo till h:r lieutn. Tideman, på hwars rusthåld hon blifwit 
indeelt, doch lofwade Jon Larsson att låta wid Tunwågen förfärdiga så många huus som till 
bodwald [fäbovall] tarfwas, nembl:n stufwan, fäähuuset och 2 st. höölador, iempnwähl och 
skall Jon Larsson effter sig färdig och jempn giöra den platz till 2 ½ mähling [fol. 783v] han har 
upristat, emädan elliest den icke kan beqwäml. slåås. 
 
31. Alldenstund Jon Mårtensson i Ubbyn och Mattmar s:n genom sin fullmächtige, execu-
tionsbetiänten wählachtat Oloff Nillsson, har med Daniel Nillssons i Qwitsle och Daniel 
Jonssons i Nygården gifne attest d. 3 octob. sidstl. bewijsat att den häst som han sig tillbydt af 
Erich Ollsson i Hofwermoo eij warit så god och duchtig som wijd bytet, Erich honom hade 
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försäkradt om, hwarföre han såwähl nu som tillförene har offererat honom att hwar tager sitt 
igen, dertill Erich Ollsson eij wille låta sig beqwämma; fördenskull och i så beskaffadt saak, 
kan Erich Ollsson intet fog hafwa att prætendera och fodra dee på besagde byte än återstående 
5 orter penningar. 
 
32. Föredrogo Mattis Hansson i Wijken och Bengdt i Gåxåsen huruledes dee olyckel. äre 
kombne att cavera för [fol. 784r] chronohemmanet Goxåsen à 2 ½ tunland, dess häfd och 
byggnadt, och för åboernes feelachtigheeter dee wid sidsta ting d. 4 martij 1696 dömbde att 
byggia eller betahla 64 d:r 13 öre s.m:t, hwarigenom dee aldeles blifwa ruinerade, så frampt 
hoos åboerne dee icke ärhålla någon satisfaction, till hwilken ända dee nu hade låtit instämma 
dragoun Oloff Skräddare, som uti 7 åhr har bebodt samma hemman och i medler tijd för dess 
byggnad bör swara, begiärandes till den ändan först att niuta den ringa egendomb som för 
samma skuld dee hoos honom låtit arrestera, och efter skiedd wärdering sig besteeg till 13 d:r 
30 öre s.m:t, men för bristen fåå hålla sig till hans åhrliga löön, och efter Oloff Skräddare har 
sedan arresten på hans egendomb skedde, sig fördristat åthskillige pertzeler föryttra, så påsto-
do käranderne att dee som dem bekommit måtte sådant återbära. 
 Oloff Skräddare hade [fol. 784v] härtill intet att säija, utan beklagade sin fattigdomb, och 
att cautionisterne hade altsammans tagit aff honom. 
 Häradzrätten öfwerlade detta ährendet, befinnandes hurusom Oloff Skräddare för sine 7 
åhr kommer utaf den uthsatte huuseröta summa à 64 d:r s.m:t att swara för 28 d:r s.m:t, hwar-
af, enär 13 d:r 30 öre blifwer dragne, som cautionisterne giöra sig betalt före, af Oloff Skräd-
dares arresterade och wärderade egendomb, hwilken dem tillåtes nu att tillträda, öfwerblifwer 
ändå en brist af 14 d:r 2 öre s.m:t, dem Oloff Skräddare utom sin löön intet har att betahla 
med, och der cautionisterne äntel. skulle påstå att efter Kongl. Maij:tz förordning med honom 
niuta den samma till hälfften, till dess att summan blifwer clarerad, lembnas dem derom i 
ödmiukheet h:r generalmajorn och [fol. 785r] landzhöfdingen att sökia. Skulle dee och gitta 
bewijsa att någon kiöpt af Oloff Skräddare några pertzeler som arresterade blifwit, så står det 
cautionisterne fritt sådane derföre att lagföra. 
 
33. Pålades Jacob Andersson i Wåhle till gamla pijgan sahl. Ingridh Jonsdotter[s] arfwingar 
betahla en rest på dee 6 r.d:r courant han henne skylldig warit, efter hennes broders anno-
tation, med 3 d:r s.m:t, hwarom parterne woro förlijkte. Men Oloff Persson i Giärde och Erich 
i Ångroon befrijades, efter emoot dem intet skiähl producerades. 
 
34. Afsades att Lars i Gisselåsen, Olof i Önstad och Erich Carlssons enkia i Sijde skulle efter 
nämbdemannens Anders Påhlssons giorde proff, med 2 lass eller skrindor höö betahla den 
skada som deras boskap hafwa giordt på furriarens Jonas Frijmans skattemyror. [fol. 785v]  
 
35. Den prætension som nämbdemannen förståndig Olof Jöranson i Giärde fodrade af 
brodren Jöran Jöransson till 4 ½ tunna korn, blef till nästa ting upskuten, och att Oloff Jörans-
son då jempnwähl låter instämma brodren Johan Jöransson. 
 
36. Samma dag berättade Erich Ollsson i Salom, Oloff Månsson i Fäste och Oloff Ersson i 
Östnår, hurusom till föllje af h:r commissariernes ransakning och generalens högwälborne h:r 
Carl Sparres der å gifne stadfästelssebreef d. 3 sept. 1667, Röbergz fiske emoot 1 d:r 16 öre 
s.m:tz afrad är dem updragit, hwar under Oloff Mur i Wåhle kommer att blifwa den fierde, 
men sedermehra skahl sig ochså der hafwa inträngdt Erich Jönsson i Hoff, på hwars tillåtelsse 
woro dem okunnigdt, och emädan dee således blifwa för många och hwar annan till hinders, 
så anhölt Erich Ollsson på sine och sine interessenters wägnar att [fol. 786r] Erich Jönsson 
måtte der ifrån afsäijas. Erich Jönsson förmeente sig dertill wara mehra berättigadt än Erich 
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Ollsson, och det till föllie af en lagmans bref anno 1583, som tillägnar Hofman twå parter i 
offtabe:te fiske, men Erich Ollssons omröres icke en gång uti h:r generalen Sparres breef. 
Erich Ollsson swarade att af förseende han woro uthsluten, sedan hwad det gamble breefwet 
angår, så är det giordt i dee danskes tijder, och kan intet kullslå hwad sedermehra, sedan lan-
det kom under Sweriges crono, är resolveradt, och om Hoffman hafft någon rättigheet härtill, 
skulle han wijd 1667 åhrs ransakning sig angifwit. 
 Detta togz till wijdare öfwerläggiande, och såwijda denne twist är blifwen till tinget in-
stämbd, så har rätten eij kunnat underlåta till protocolls flyta låta [skriva in i protokollet], 
hwad anfördt blifwit, och eij wijdare med saaken sig befatta, utan om parterne eij skulle kun-
na föreenas, hafwa [fol. 786v] dee i ödmiukheet att sökia h:r gen.majorn och landzhöfdingen, 
tijt sådane ährender egentel. sortera. 
 
37. Opbödes fölljande hemman och lägenheeter. 
 1. Hemmanet Giärde i Hackåhs s:n af Jöran Jöransson, hwilket han af sine bröder och 
syskon sig tillhandlat effter köpeskrifften d. 2 novemb. 1695, 2 gången. 
 2. Upbödh Erich Jönsson i Elfwen hemmanet der sammastädes à 2 tunnel. hwilket han sig 
af Lars Ollsson i Gisselåsen, Jöns Nillsson i Gisselåsen och dess medarfwingar har sig till-
handlat, efter kiöpebrefwet d. 24 octob. 1696, 1 gången, Kongl. Maij:t och cronan dess rätt 
förbehållen, effter det går utom börden. 
 3. Upböd Jöns Persson i Ångron hemmanet der sammastädes à 4 ⅓ tunl. som han af sine 
syskon sig tillhandlat, efter kiöpeskrifften d. 16 april 1695, 1 gången, utan klander. 
 4. Upböd Nillss Ollsson i Bilstad hemmanet Billstad om 3 tunl. som han af Nills Anders-
son och Johan [fol. 787r] Bockhofschi efter kiöpebrefwet d. 23 octob. 1695 sig tillhandlat och 
bördat, 1 gången, warandes ingen som der å klandrade. 
 5. Upböd Per Ollsson i Backe och Torgården besagde hemman Torgården, som af sine 
syskon han kiöpt, efter kiöpebrefwet d. 20 maij 1690, 3 gången. 
 6. Lät Sallmon Nillsson i Dillne 2 gången upbiuda dess faders Nills Hansson till honom 
gifne sytningzbreef d. 4 novemb. 1695, 2 gången. 
 7. Opböd Oluff Ersson i Hwinelfwen och Hackåhs s:n 3 gången Östnår hemmanet och ½ 
Blek[a] slotzjord, efter kiöpebrefwet d. 20 octob. 1694. 
 8. Upböd Per Swänsson i Taskebacken den deel i besagde hemman som af Erich Jönsson 
Öman han sig har tillhandlat, efter kiöpebrefwet d. 7 feb. 1696, 2 gången, Kongl. Maij:t dess 
rätt förbehållen, effter det går utom börden. 
 9. Upbödz det emellan Per Ollsson Thool och Zachris Broddesson i Backen etz. d. 1 julij 
1690 giorde contract 3 gången, utan klander. 
 10. Opbödz Häggens hemman à 2 tunl:d, [fol. 787v] som Erich Andersson i Dillne af 
Kongl. Maij:t och cronan bekommit i wederlag emoot Sijde hemman, som till lieutn. boställe 
anslagit är, 2 gången. 
 
38. Samma dag trädde för sittiande rätten Jon Ollsson ifrån Önstad, upwijsandes ett contract 
sig och Anders Jonsson i Hansgården emellan, af d. 25 april 1695, af Anders Jonsson jempte 
åthskillige wittnen underskrifwit, hwar uti merbem:te Anders i Hansgården honom testa-
menterar och updrager hemmanet Hansgården à 2 ½ tunl:d skatte, emoot det att Jon Ollsson 
skulle honom och hans hustru Märit Jönsdotter i dödedagar föda och syta, och sedan egen-
domen, så löst som fast, till ewärdelig egendomb behålla, begiärandes nu Jon Ollsson här å 
häradzrättens fasta, aldenstund detta contract utan klander lagl. war upbudit och lagståndit, 
och war eij heller nu någon som der emoot något insprååk giorde. [fol. 788r] Men emädan 
ofwannämbde hemman på detta sättet kom att gåå utom börden, altså understod eij rätten till 
något fasta att resolvera, för än till underdånigst föllje af Hans Kongl. Maij:tz nådigste 
resolution af åhr 1684, det på Hans Kongl. Maij:tz wägnar blifwer h:r generalmajorn och 
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landzhöfdingen heembudit. Dess lägenheeter är till åkerjord temmelig godt, men frostländt, 
skarp äng, lijtet weedbrandh, men ingen timber-, bark- eller näfwerskog, ringa muhlbete, intet 
fiske eller diurfång, och för det öfrige tarfwelige huus, och räntan indeelt, jempte hemmanet 
till corporals boställe under h:r capitein Lilliecrantz compagnie. 
 
39. Blefwo åthskillige af h:r capitein Planting specificerade och för feelachtigheeter angifne 
bönder i Hackåhs s:n warnade, att bättra sig eller och gåå sine hemman qwitt. [fol. 788v]  
 
40. Emädan dragoun Anders Reen wederkiändes att till Tagge Jonsson i Borg han hade såldt 
en koo och derföre upborit 10 ort, men föregaf att swågren Jöran Nillsson skall bem:te koo till 
sig tagit och slachtadt; altså pålades Anders Reen att ståå sitt kiöp och genstan skaffa Jon 
Taggesson [felskrivet, antingen här eller ovan] en lijka god koo igen i stället, så och till 
honom ärläggia 2 d:r s.m:t i expenser. 
 
41. Det förmeente fuller corporalen Olof i Billstad och Jan Andersson i Östnor att öfwertyga 
dragounerne Tolffte och Erich Rölling dertill att hafwa tagit bort de 6 får och en bock, som 
förleden sommar förkombne äro, emädan desse dragouner uti den swåra tijden skohla länge 
hållit till upp i skougen och hafft maat nog. Sedan hade dee och på det stället sedt teckn efter 
kiettelen der dee kookat uti, förutan en hoop nyligen nidgrafne fårbeen, som nu upwistes. 
Doch emädan dee dertill högeligen nekade, dee eij heller uti sielfwa tiufnaden [fol. 789r] woro 
grijpne, altså och i betrachtande till ofwansagde gravationer skiötz detta efter det 7 cap. 
Tiuf.b. L.L. till nämbden, som dem härutinnan befrijade. 
 
42. Oppå Erich Olofssons i Sahlom, Erich Jöranssons i Hoff och Måns Erssons i Fäste och 
Hackåhs s:n giorde ansökning, blef offentel. efterspordt om den sågqwarn som dee ämbna 
upsättia uti deras afradzland i Rösiöåhn 3 mijhl från dheras hemman, hwarest dee tillförende 
hafwa sitt taxerade fiske, woro någon af dee tillgräntzande byemän till hinder och förfång, 
hwartill alla swarade neij, skattandes det fast mera nyttigdt, för den swårigheet å denne orten 
är om bräder, hwarföre och i anseende dertill blef dem denne byggning bewilljad. 
 
43. Alldenstund den tahlan som Per Persson Hälssing nu förde emoot Per Mårtensson i 
Funnäs om dess andeel i Funneshemmanet [fol. 789v] efter swärfadren Per Guth, befans redan 
på tinget d. 15 octob. 1694 wara en afdömbd saak, fördenskull anstod häradzrätten icke att 
samma ährende utan ordres af högre hand till wijdare skiärskådande uptaga, utan åligger 
parterne samma domb sig att efterrätta, och skall Per Hellsing nu för domqwahl böta 3 m:k 
s.m:t effter det 39 cap. Ting.b. 
 
43. [!] Det påstod fuller hustru Agnes i Legden att Erich Siuhlsson i Billstad skall wid det 
kiöp han giort med Hans Hansson i Legden om Billstad hemmanet à 2 ½ tunl. uthfäst och 
lofwat en förlijkning, som än skall återstå, och hon nu fodrar, eller och hemmanet åter. Men 
emädan hon sådant sitt föregifwande icke förmåtte bewijsa, utan frambtedde Erich Siuhlsson 
ett klart fastebreef för sig, daterat d. 12 octob. 1688 på bem:te hemman Billstad, fördenskull 
blef han för hennes åtahl frijerkiänd, och enkian åthwarnadt bem:te kiöp utan laga plicht icke 
wijdare att åtahla, men för sin fattigdomb blef hon denne gången förskont. [fol. 790r]  
 
44. Uppskiötz till bättre bewijs det käromåhl som Nills Ollsson i Billstad förde till corporalen 
Joh. Bockhofski om en eng, Gråtstycke benämbdt, till dess bättre bewijs derom anskaffas 
kunna. 
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[45.] Förehades den huusesyn som ländz- och tollfmän hafwa d. 25 maij innewarande åhr 
giordt wid Matnäshemmanet om 2 tunl:d, hwilket Jöran Esbiörn[son] för 5 åhr sedan hade 
utom börden kiöpt af Jon Andersson på Åsen, och han åter igen det inbördat af Olof Hansson, 
som reeste öfwer till Norje, och efter det således är såldt utom börden, har Hans Maj:t det 
inlöst till fältwäbels boställe under h:r capitein Rutencrantz compagnie, och fältwäbelen Jonas 
Borg det innewarande åhr tillträdt. Fehlachtigheeterne bestego sig, efter noga ompröfwande 
som synen uthwijsar, till 61 d:r 13 ⅔ d:r s.m:t, uti hwilken summa Jon Andersson på Åsen 
kommer att swara för ett åhrs byggnad 6 ⅔ d:r s.m:t. 
 
Sammaledes answarar  Her emoot han 
Jöran Essbiörson  bygdt och reparerat 
 [fol. 790v] 
för 5 åhr à 6 ⅔ d:r s.m:t  giästestufwan 12:  – : – 
åhrligen   Upsatt ett weedlijder   3:  – : – 
   Ny kornlada 16:  – : – 
   Saldo som Jöran Essbiörsson  
  ________ skall betala   2: 10 ⅔  
  33: 10 ⅔  33: 10 ⅔ 
 
46. Samma dag togz under händerne att öfwersees den af ländz- och tollfmän förrättade 
huusesyn uppå Persåsens hemman om 3 ½ tunnel., af Kongl. Maij:t och cronan inlöst af Jon 
Anderson, hwilken det utom börden kiöpt hade, till rustmästare boställe under h:r capitein 
Rutencrantz compagnie. Åboen Jon Andersson kommer till innewarande åhr 1696 för hem-
manet att ståå, och rustmästaren Olof Falck tager det först emoot nästfölljande åhr 1697. Dee 
af syningzmännerne antechnade feelachtigheeter blefwo wärderade till 25 d:r 28 ⅔ öre s.m:t, 
ehuruwähl att uti dee 6 åhr som Jon Anderson har hemmanet åbodt, han det till ett anseenligit 
har [fol. 791r] förbättrat, eftersom wijd hans anträde, det har warit merendeels förfallit, så till 
huus som åker och eng. 
 
Jon Andersson swarar för  Der emoot har han upsatt en 
6 åhrs byggnad   ny stufwa för 3 åhrs byggnad 20: – : – 
à 6 ⅔ d:r s.m:t   40: – : – Reparerat sädes- och 
Saldo förblifwer Jon  miöhlboden   1: – : – 
Anderssons underdånigste   D:o lofftztaket   1: – : – 
fodran för giord öfwer-  För redskapshuuset och 
byggnad och melioration,  lilla kornladan   6: – : – 
som doch uti h:r general-  Stallet förbättrat   3: – : – 
majorns och landzhöfdingens  D:o fäähuustaaket   2: – : – 
gunstige ompröfwande  Ny lada 20: – : – 
ödmiukel. lembnas   49: – : – Nytt qwarnhuus   2: – : – 
   Effter specification och nogaste 
   ompröfwande kostat på 
   engiarnes afrödiande och 
   ladornes förbättring 30: – : – 
   Jempnwähl förbättrat slotten och 
    _______ husen wid fäbowallarne   4: – : –  
    89: – : –  89: – : – 
 
 Wijd detta tillfället påminte Jon Andersson att förutan dee 79 d:r s.m:t som han för detta 
hemmanet hade gifwit till lieutn. Niure och Hans Kongl. Maij:t honom allernådigst hade 
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[fol. 791v] återbetallt, hade han dessutan 39 d:r s.m:t i bem:te hemman, dem hans sahl. fader i 
Persåsen hade nedlagdt, hwilket han med en attest af 6 goda män underskrifwen d. 2 novemb. 
1695 wille bewijsa och nu jempnwähl några aff nämbden intygade, åstundandes att kunna är-
hålla besagde 39 d:r, hwar öfwer han i ödmiukheet remitteras till h:r generalmajorn och landz-
höfdingen, dherom ansökning att giöra. 
 
47. Öfwersågz huusesynen hållen af ländz- och tollfmän d. 22 octob. sidstl. på munsterskrif-
ware bostället under h:r capitein Rutencrantz compagnie Hoffwermo à 3 tunnel. skatte, hwil-
ket Essbiörn Ollsson för 14 åhr sedan hade inbördat af sin morbroder Gussorm Kiälsson, och 
altsedan bebodt, och emädan han under be:te tijd icke kunde bewijsa sig hafwa bygdt flera 
huus än hwardagzstufwan, fäähuset, swijnhuuset och en hallmbodh, och der han elliest effter 
Kongl. Maij:tz [fol. 792r] huusesynsordningen hade åhrl. giort sin skylldigheet, hade gården 
warit frij och färdig, fördenskull blef afsagdt att han med första skall laga och bättra dee uti 
huusesynen specificerade feelachtigheeter, som stijga till 70 d:r 1/12 öre s.m:t, blifwandes i 
medler tijd och på all widrig händelsse hans skatträttigheet Kongl. Maij:t och cronan till 
säkerheet intechnadt. 
 
48. Öfwersågz den af lieutn. edell och manhafftig Erich Lille och chronobefallningzman 
wälb:de Lorentz Bachman med ländz- och tollfmän den 25 junij sidstl. håldne huusesynen 
wid chronohemmanet Sijde om 2 ½ tunl. som Erich Ollsson efter sine föräldrar i 20 åhrs tijd 
har åbodt, icke annat wettandes än att det hade warit deras odell och skatte, men sedermehra 
är befunnit det wara crono, och wid sidsta indeelningen anslagit till lieutn. boställe under h:r 
capitein Rutencrantz compagnie. [fol. 792v] Dee af syningzmännerne antechnade feelachtig-
heeter blefwo nu wärderade och i sielfwa syningzinstrumentet annoterade, doch eij annorledes 
än som wijd ett bondehemman considererade, bestijgandes dee sig till 97 d:r 11 ⅔ öre s.m:t, 
hwilken summa åboen Erich Ollsson bör ärläggia, alldenstund han så lång tijd har som sitt 
odall efter sine föräldrar detta hemman besuttit och intet reparerat, men hoos honom war 
ingenting at tillgå, förutan 36 stockar à 8 öre s.m:t st. som till en stufwa han hade framkiört, 
warandes denne Erich Ollsson en ålderstijgen och siukelig man, och hade mycket kommit i 
skuld dherigenom att han detta hemman heelt förfallit och nästan öde hade moottagit, och för-
utan uthlagors rest betallt åthskillige creditorer som i hemmanet hafft att fodra, hwilket denne 
bondes ussle tillstånd hoos h:r generalmajorn och landzhöfdingen ödmiukel. recommenderas 
att han på något sätt kan blifwa hullpen. Vid. n:o 61 infra [se § 61 nedan]. [fol. 793r]  
 
49. Till ödmiukhörsamste föllje af h:r generalmajorns och landzhöfdingens wälborne h:r Carl 
Gustaff Frölichs gifne remiss för enkian Märit Jönsdotter i Sälssåhn d. 22 febr. 1695 att 
omständeligen skulle ransakas öfwer hennes hoos h:r generalmajorn och landzhöfdingen an-
dragit beswär angående Föllinge hemmanet i Hackåhs s:n, hwilket hon med sin man Siuhl 
Ollsson uti några åhr har åbodt, med anhållande att för bem:te hemman h[o]n måtte slippa alt 
eftertahl, hälst hon för sin broder Per Jönsson har wid bem:te hemman måst betahla 2 åhrs 
uthlagor, som efter honom obetalte stodo; henne frågades hwem som henne dertill hade 
obligerat? Hwarpå hon till swars gaf att när henne sahl. broder genom döden afgick, kunde 
hon och hennes man eij annars fåå hemmanet, än att dee måtte betahla den rest han sig hade 
pådragit för åhren [fol. 793v] 1685 och 1686, nembl:n 13 d:r 26: 20 s.m:t, hwilket hon af h:r ca-
pitein von Dadens quittence d. 24 maij 1688 bewiste. Orsaken härtill wiste nämbden berätta, 
att hustru Märitz man hade efter swågrens Per Jönssons död tillträdt hemmanet Sälssåhn 
skatte, och emädan Per Jönsson der under jempnwähl brukade Fillingen, så wille Siuhl intet 
släppadt, utan betallte heldre den derpå dragne uthlagors resten, men nu är Föllingen lagdt till 
slottgodz under lieutn. Tidemans boställe Skedie, så att hon eij wijdare kan fåå sig deraf be-
tiäna. Och emädan enkian wille hålla sig till sin broders sterbhuus för denne skulden, så blef 
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det efter honom uprättade inventarium examineradt, hwaraf befans att den löösa egendomen 
allenast stijgit till 30 r.d:r 2 skillingar, men giälden warit 56 r.d:r 1 ort 6 sk., så att der war 
intet som till hustru Märitz betahlning kunde förslåå, om hon icke skulle fåå afkorta desse 
penningar uti hemmans lössen i Sälssåån, för hwilket Per Jonssons barn nu wid tinget äre 
dömbde att taga lössen. [fol. 794r]  
 
50. Emoot 12 öre s.m:t åhrl. afrad begiärade lieut. Wirk under sitt boställe Sijde och ländz-
man Herkules under sitt boställe, så och Jöran Persson i Kiöfra och Jöns Persson i Ångrån, att 
fåå uptaga det tillförene otaxerade fiskiet på chronones allmenning, Aronäset ben:d, hwars 
skilldnad är på wästersijdan öfwer Börtnan, på södersijdan taga Wämdahlsman emoot, Skåhl-
man i Bergz s:n på östre och på norsijdan Golbergzbodarne. Och emädan det tillstogz att 
ingen tillförene skattade för samma tract, ingen eij heller war, som något mehra derföre wille 
gifwa, fördenskull och till h:r generalmajorns och landzhöfdingens wijdare godtfinnande blef 
bem:te fiske och tract ofwanrörde persson[er] emot 12 öre s.m:t afrad uplåtit. 
 
51. Emädan saaken emoot Måns Hansson i Östnår angående något landzkiöp han skall hafwa 
begådt med lärfftz upkiöpande, denne gången eij kunde komma till sluut, så tilletz honom i 
medler [fol. 794v] tijd, emoot borgen, lärfftet till sig taga, löftesmän woro corporalen Olof Bill-
strööm, Anders Ersson och Olof Ersson i Östnår, alla för rätten närwarande, men för böterne 
caverade dee intet. 
 
52. Tillsades Hackåhsboerne, som böra hålla Walla sundz färjan, den till wåren färdig giöra, 
wid laga böter och straff. 
 
53. Förordnades Per Halfwarsson i Rogstad till måhlsman för sahl. And. Mikellssons son i 
Östnår, Per, efter han woro slächt och skyld med honom, doch, skulle han hafwa laga uhrsächt 
bör han det wid nästa ting angifwa. 
 
54. Examinerades mantalslängden. 
 2. Huusfolckz- och boskapslängden. 
 3. Betygades att intet tienstelöst folck eller löst partie funnes. 
 4. Giärningzmän woro här eij andra än sämskaren Christian Roborn. 
 5. Emoot en wiss taxa fans ingen som wille sig antaga bränwijns bränneriet. [fol. 795r]  
 6. Examinerades det gamla och nya afradzextractet, tillöckte vid n:o 50 supr. [se § 50 
ovan]. Och emädan Oloff Ersson i Östnår, som befallningzman förmeente, skall utan afradh 
innehafwa Blekalegden, ett ödesböhle om 1 tunnel:d, altså tillsades han derom att infinna sig 
wijd Brunfold ting, tijt samma legd hörer. 
 7. Öfwersågz förmedlingarne, gamla och nya. 
 8. Så tillstod och ländzman att han upborit sin löön för detta åhr. 
 
55. Oppskiötz saaken emoot Per Ollson i Östnår angående en häst han kiöpt af Jonas Wargh. 
 Jempnwähl och saaken emellan Lars Jonsson i Borg och Swän Ollsson ib:m för huuseröta 
till dess att huusen först synte blifwa. 
 
56. Woro Tage Jönsson i Borgen och dragoun And. Reen förlijkte, att ingen fodrade något af 
den andra. 
 
57. Uthfäste Jacob Källsson i Böhle till Lars Gulichssons enkia i Hofwermoo 6 ort att gifwa 
och der woro dee nögde å båda sijdor. [fol. 795v]  
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58. Emellan dragoun Pehr Sellman, kärande, och Siuhl Ollssons enkia i Saltzån och Hackåhs 
s:n hustru Märit Jönsdotter, swarande, angående inlösandet af half:a hemmanet Sälssåhn, 
hwilket Per Sällman på sin frambl. faders wägnar prætenderar och påstår, är detta häradz-
rättens uthslag, gifwit på Owijkens ting d. 2, 3 och 4 novemb. 1696. 
 Häradzrätten befinner af actis hurusom hemmanet Sälssåhn består af 3 tunl:d, hwar utaf 
hälfften, 1 ½ tunl., åbos af Jon Larsson, den andra hälfften är Pehr Sellman på dess faders Per 
Jönssons wägnar, så och dess fastrar, hustru Märit, hustru Anna i Åbåsen, Brijta och Ingeborg 
Jönsdöttrar, till arfz fallit, hafwandes Pehr Sellmans fader effter föräldrarnes död hemmanet 
tillträdt, men straxt genom döden afgådt, och effter sig lembnadt 6 st. små barn, och då hade 
hustru Märitas man Siuhl Ollsson öfwergifwit sitt odell fasta, Böhle i [fol. 796r] Båtziö s:n, och 
tagit emoot Sälssåhn, på det att det i oskylde händer eij skulle råka, då Sälssåhn skall warit 
mycket förfallit, men hust. Märit och hennes man det i mångahanda måtto förbättrat, förutan 
det beswär de hafft med dee små omyndige barnen, men uti hemmanet hade hustru Märit in-
löst, allenast att systren Brijta henne sin andeel nu inför rätten updrog, och Ingeborgz deel 
stodo henne ochså till lössen. Men der emoot hade Sällmans fader förutan sin 1/3 part ochså 
giort jordebyte med sin syster Anna i Åbåsen, så att Sellman på fadrens wägnar hade ⅚ [?] 
parter, och om det skulle gå till lössen för dee andra syskonen, wille han och proportionaliter 
efter lag med dem inlösa. Men der emoot påstod hust. Märit att så i anseende dertill, att hon 
hemmanet så länge har åbodt, och det wähl omlagadt, som dess der öfwer ingifne förtechning 
uthwijsar, såsom och att om hon och hennes [fol. 796v] man det icke straxt hade efter Per 
Jönssons död emottagit, hade det långesedan warit i oskylde mans händer, som ländzman och 
nämbden wiste bewittna, att och brorsonen icke skall med fog kunna henne der ifrån trängia. 
 Och alldenstund detta halfwa hemman icke kunde flere åboer tåhla, altså och i anseende 
till dee å swarandens hustru Märitz sijda anförde skiähl, pröfwade häradznämbd[en] för bil-
ligdt, det må hustru Märit wid hemmanet blifwa, och dee andra syskonen uthlösa, hälst Sell-
man hwarken pröfwas mächtig alla syskonen betahla, eller hemmanet som sig wederbör före-
stå och skiöta. 
 Häradzhöfdingen war i en annan mening, och det i förmågo af Kongl. Maij:tz nådigste re-
solution af d. 10 junij 1684. 
 
59. Emädan hustru Brijta Andersdotter i Persåsen eij war i rättan tijd citerad af pijgan Inge-
borg i Swänsåsen, och fördenskuld kunde saaken denne gången eij uptagas. 
 
60. Oppå kyrkioherden i Bärg h:r Magni [fol. 797r] Flodalini begiäran förordnades af rätten 
nämbdeman And. Pålsson i Jåxåsen och Jon Persson i Åsen att afhöra gamla ländzman Nills 
Hansson öfwer dess gifne attest d. 15 sept. 1696 om qwarnen till Bergz prästebordh, emädan 
han för sin ålderdom eij förmåtte komma till tinget, och betyga nämbdeman wid dess åter-
komst att han attesten i alt hade tillstådt och edel. weelat bekräffta. 
 
61. [forts. från § 48 ovan] Den 25 junij är och huusesyn hållen på andra hemmanet i Sijde 
2 ½ tunl:d skatte, hwilket Hans Kongl. Maij:t hade utaf åboen Erich Andersson bydt till 
chronohemmanet Häggen, och be:t Sijde hemman lagdt tillijka med det förra Erich Olofsons 
hemman till lieutn. boställe. Dess feelachtigheeter blefwo på lijka sätt considererade som wid 
näst föregående syn, bestijgandes sig till 88 d:r 6 ⅓ öre s.m:t, hwartill Erich Andersson för-
meente sig icke böra swara, emädan såsom han hade Hans Kongl. Maij:t sitt hemman i 
underdånigheet updragit, sådant som det för ögonen stod, och effter de orden jempnwähl i 
bytesbrefwet stodo införde, altså kunde rätten för denne gången dertill intet giöra, utan 
lembna sådant under h:r generalmajorn och landzhöfdingens gunstige ompröfwande. Vid. n:o 
48 supra. 
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Extraordinarie ting den 23 oktober 1697 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3184, fol. 1146v–1151r, RA. Komp-
lettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19b, fol. 485r–489v, ÖLA. Häradsrättens protokoll 
är felaktigt fört under 1698, den 23 november. 
 
Anno 1697 den 23 october hölltz extraordinarie ting uti Owijkens ländzmangård, närwarande 
i häradzfougdens ställe ländzman Swän Hercules och fölliande nämbdh ifrån Hallen och 
Owijken. 
 Erich Ollson i Hammarnäset  Mattz Hanson i Wijken 
 Olof Ersson i Ytterhallen  Per Nilson i Åsen 
 Per Mårson i Gågie  Olof Staffanson i Backen 
 Per Mårson i Högen  Jacob Anderson i Wåhle 
 Jon Ollson i Backen  Jöns Person i Ångroon 
 Olof Simson i Wästaneed  Per Ollson i Backen 
 
Eftersom gamble finnen Per Persson i Fillingen och Hackåås s:n hade hoos häradzfougden 
wälbetrodde Lorentz Backman angifwit det hans måg Swän Ollson skall med en yxhammare 
mördat hans hustru Margreta, som för en wecka eller annan är död blifwen, så är Swän Ollson 
derpå tagen i arrest, och i underdånödmiukt föllie af högl. Kongl. hofrättens ankombne nåd-
gunstige ordres, såsom i en criminal sak, der öfwer extraordinarie ting anställt; då ländzman 
Swän Hercules ställte fången för rätten, [fol. 1147r] berättandes hurusom Swän Ollson hade 
med sin hustru settat hemma hoos swärfolcket, hwilka bägge uthgamble äro, och öfwer 80 
åhr, och derföre till mågen och dottren lembnat huushållet, hafwandes för några weckor sedan 
gubben och mågen warit till qwarn, och dottren till skogz, skohlandes, som berättas, modren i 
medler tijd och så gådt uth. Emot afftonen är Swän Ollson för heemkommen än swärfadren, 
hwilken enär han kommit efter saknat hustrun, och derföre bedit mågen med dottren sökia 
efter henne, då dee och efter en stund funnit henne ett musqueteskått från gården, liggiandes 
död wijd en giärdzlegård, som och ländzman med några män hade samma platz beskådat, och 
funnit platzen något bratt och luta nedföre, och straxt ofwan stället der gumman legat död, 
hade warit en flaat häll och der inwid en hwass pinne af en torr enebuske, som syntes gifwa 
den omtanken att hon stupat och sedan fastnat i enepinnen, efter hon hafft näfwerskor på sig, 
hwar utaf en [fol. 1147v] legat qwar, och således fallit, att hon död blifwit. Lijket hade och 
ländzman beskådat, och funnit wijd tijnningen af högra sijdan ett lijtet hohl lijkasom woro det 
stött, kring om halssen hade det och warit blått, såwähl som på axlen, och när han tog i huf-
wudet, kunde han, fast lijket redan legat 8 dagar, wrijda det på ömsa [sijdor], det hade och 
knarkat i halssen, som woro han afbruten. 
 Gamble gubben Per Persson, in emoot 84 åhr, denne Swän Olls swärfader, tillhölltz af hä-
radzrätten att gifwa wid handen dee skiähl och omständigheeter som hans giorde angifwande 
kunde bewijsa, alldenstund Swän Ollson till denne giärning nu som tillförene på det högsta 
nekade. 
 Då swärfadren Per Persson sade sig icke kunna hålla någon annan före hafwa dödat hans 
hustru, än mågen Swän Ollson, efter han med swärmodren altijd hade lefwat i oeenigheet, 
serdeles han offta önskat att hon måtte döö, och han såledz blifwe af med henne, och när han 
med hustrun skulle leeta effter gumman, hade dee straxt funnit på henne, [fol. 1148r] hwaraf 
Per Persson wille sluta, att mågen Swän Ollson hade slagit ihiähl henne hemma, och så borit 
henne bort till skogz, men några wittnen dertill kunde Per intet frambtee, eftersom deras 
boställe ligger 1 mijhl up i skogen ifrån andra byar. 
 Swän Ollson betygade på det högsta sin oskuld, och refererade att den dagen gingo han 
och swärfadren bittijda om morgonen till qwarn 1/2 mijhl från gården, och när Swän hade 
malit af sin possa, gick han hemåth, och såsom han under wägen högg någon ankost i skogen, 
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kom han icke heem för än in emoot afftonen, då swärmodren för honom war borta, såwähl 
som hans hustru. Straxt efter kom och gubben, och när han sin hustru saknade, befalte han 
Swän med sin hustru, som och härwijd kom utur skogen, att leeta efter gumman, då dee effter 
en stund i mörkningen funnit henne död, wid haga jerdzlegården, liggiandes allenast ett steeg 
der ifrån, å sijda och blodig nedan den ena tinningen in emot örat, och då hade hon redan 
warit kall. [fol. 1148v] Hwaröfwer Swän med sin hustru hade blifwit mycket bestörte, löpandes 
hustrun straxt effter hästen och förde henne heem, betygandes Swän, hwilket han och edel. 
erböd sig att bekräffta, det saken så i sig förewetter, och att han på intet sätt hade rördt sin 
swärmoder, som han och beklagade att swärfadren honom för en så grof giärning aldeles ohe-
mult skall angifwit hafwa. 
 Honom förehölltz, hwarföre han icke lät först kalla några goda män, som hade den döde 
kroppen besedt, innan han den rörde? Swar, att han kunde icke komma så mycket till råda, 
efter han blef med hustrun något häpen. Sedan war och afftonen, och långdt till nästa grannar, 
och om lijket öfwer natten liggia skulle, torde det af odiur blifwit rijfwit, beklagandes sitt 
oförstånd, om här medelst han sig hade försedt. 
 Och emädan på wijdare efterfrågan, gubben förklarade sig inga flere wittnen eller skiähl 
hafwa, derföre att i möijeligaste måttan komma till uplyssning härutinnan, fant rätten nödigt 
att höra Swän Ollsons hustru, [fol. 1149r] men såsom hon för 2 dagar sedan fallit i barnssäng, 
altså sändes 3 st. nämdemän åstad, hennes berättelse att inhämpta. Hwilka tillbaka kommo 
och berättade att hon aldeles ingen kundskap hafft huru modren woro omkommen, men sin 
man hade hon aldeles giort frij. Orten der hennes döda kropp legat, hade hon på lijka sätt 
beskrifwit som mannen och dee andra wittnen, wijdare berättelse hade de i hennes siukdomb 
icke kunnat af henne bekomma. 
 Yttermehra hördes dee män som fölgdt ländzman, nembl:n tolfman Per Ollson i Näck-
stad, Per Jonsson i Tunwågen, Olof Persson i Döfre, och Jöns Månson i Näckstad, hwilka 
efter aflagd eed separatim hördes. 
 Per Ollson i Näckstad wittnade att han effter häradzfogdens ordres fölgde med ländzman 
till Fillingen, att fasttaga denne Swän Ollson, då och wid samma tillfälle dee besågo platzen 
der denne hustru woro död funnen ett musqueteskått från gården hart inwid haga giärdzle-
gården uppå en bratt platz, [fol. 1149v] der ofwanföre, och warit en s[l]ätt hälla och på sijdan en 
pinne af en torr enebuskeroot, och en näfwerskoo effter henne der liggiandes. Lijket hade på 
högra sijdan inwid tinningen hafft ett lijtet hohl, så och warit blå om halsen och på axelen. 
Halssen hade och warit miuk och lijka som afbruten, efter hufwudet kunde på ömsse sijdor 
wrijdas, men intet tekn såg han dertill att hon woro slagen med yxhammare eller elliest. 
 Samma relation giorde och dee andra wittnen. 
 Hustru Ingiborg och hustru Giölug i Tunwågen blefwo och edel. examinerade, effter de 
hade blifwit tijt kallade att sweepa lijket. 
 Berättandes hustru Ingiborg det gamble gubben Per och dottren, Swän Ollsons hustru, 
hade dagen effter gumman war död, kommit till henne, begiärandes hon wille komma till dem 
att sweepa gumman, som fallit sig till dödz. Då hade hon funnit ett hohl wid örat, blå om 
halssen och axelen, och som hon tychte war halsen miuk eller week, gifwandes hon med 
Giölug icke wijdare achtning derpå, [fol. 1150r] efter dee då intet hörde af detta tahlet, som 
skulle mågen slagit ihiähl gumman. Tog afträde. 
 Och blef hustru Giölug inkalladt, som giorde samma berättelse, lade och det dertill, att 
mågen och swärfolcket intet altijd drogo wähl öfwereens, men intet wåldsampt handterande 
sågo de på hennes kropp. 
 Kyrkioherden h:r Hans Drake berättade att han hade med all flijt förehållit Swän och hans 
hustru till sanningens bekiännelse, men altijd funnit dem med en stoor frijmodigheet påstå sin 
oskuld, som han och i det öfrige gaf dem ett godt loford, men gubben och gumman hade warit 
något eensinte, doch elliest gådt flijtigt i kyrkian. 
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 Gummans lijk berättade ländzman än ståå obegrafwit till rättens uthslag. 
 Och alldenstund å ingenthera sijdan något mehra war att påminna, fördenskull, sedan 
ofwanstående skiähl blifwit förnämbden uprepade, för[e]togz saaken till dombs och resolve-
rades. 
 Att såsom under hållen ransakning inga omständigheeter eller laga skiähl [fol. 1150v] äro 
befundne som finnen Per Perssons förmeente angifwande kunna i någon måtto bestyrkia, som 
skulle mågen Swän Ollson swärmodren hafwa lifwet afhändt och mördat, utan fast mehra är 
efter wittnens uthsaga, som platzen hafwa besedt, det troligare att hon som war en ålderstigen 
qwinnspersson har utaf en olycka der kunnat stupa eller stapla, och således fallit att hon döden 
der igenom liutit, eftersom intet tekn till något wåldsampt handterande på hennes kropp har 
funnitz; och fördenskull wijd så beskaffadt saak, i anledning af Dom. regl. 31 och 40 §, kan 
häradzrätten eij annat än Swän Ollson i detta måhl befrija. Och hwad den afledne Per 
Perssons hustru Margreta angåår, så kan icke heller häradzrätten pröfwa det hon på något sätt 
skall hafwa sig döden tillskyndat eller sig lifwet afhändt, hwarföre kan henne icke kyrkogårdh 
och tillbörl. begrafning wägras; doch detta med underdånödmiukaste [fol. 1151r] wördnat 
under den höglofl. Kongl. hofrättens högwijsa omdöme heemstäldt och lembnadt. 
 
 
 
 

Ting den 18–21 december 1697 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3184, fol. 1059r–1095r, RA. Komplet-
tering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:18, fol. 231r–265r, ÖLA. 
 
Anno 1697 den 18, 20, 21 decemb. hölltz laga ting med allmogen af Owijkens tingelag, när-
warande häradzfougden wälbetrodde Lorentz Bachman och fölljande nämbdemän. 
 Jöran Persson i Köfra  Jöns Hinderson i Hallom 
 Anders Påhlson i Jåxåsen  Christopher Erson i Fäste 
 Jon Persson i Åsen  Per Olofson i Näxte 
 Erich Anderson i Swänsåsen Olof Jöranson i Giärde 
 Jöns Persson i Ångrån  Gudmon Persson i Hägge 
 Olof Erichsson i Wackiom  Per Ollsson i Backen 
 
1. Efter aflyst och publicerad tingzfrijdh, aflade ofwanstående tollfmän deras troo- och 
huldheetzeed till Hans Kongl. Maij:t Konung Carl den tolffte, hwar uppå publicerades dee 
Kongl. placater och förordningar som tillförenne wijd de förra protocollen specificerade fin-
nas. 
 
2. Det fodrade cappellanden här i [fol. 1059v] tingelaget wällärde h:r Daniel Offerdalinus med 
Daniel Månsson i Wijnelfwen utaf Anders Jönsons hustru Kierstin Andersdotter i Wästnår 25 
d:r s.m:t, hwilka de honom till Wästnår hemmanetz inlösen åhr 1695 d. 28 martij hafwa för-
sträckt emoot pant och behörigt interesse, jempte försäkran at bemälte penningar till Gregorij 
tijd 1696 skulle betalte blifwa, som obligationen wijdare innehåller, begiärandes dee nu att 
eftersom dee hwarken bekommit någon pant, eij heller betahlningen fölgdt till den föreskrifne 
tijden, Anders Jönsson har och reest här ifrån till Norrie, och lembnat hustrun här qwar, hwil-
ken hemmanet aldeles låter förfalla, hwarutom intet hoos henne finnes till bästa, det måtte 
dem säkerheet i hemmanet lembnas, och det en annan updragas, som dem deras penningar 
kan gifwa; det samma påminte och Jon Larsson i Hallom, hwilken för inlagde penningar i 
[fol. 1060r] jorden och till dess lössn ännu haf:r 17 r.d:r courant att fodra. Hustru Kierstin 
nekade icke till h:r Daniels och Daniel Månsons fodran, uthlofwandes den med första, så till 
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capital som interesse, att förnöija, hwartill hon wäntade undsättning från sin man, hwilken för 
den orsaken skull sig i Norrie uppehåller, att han sig något må kunna förtiäna. I anledning af 
reglementet påminte lieutnanten Wallentin Wirck om en annan åbo på hemmanet, aldenstund 
om denne hustru derwijd längre förblifwer, hon hemmanet i grund låter förfalla, hwar emoot 
hon lofwade så den ena som den andra giöra sitt nöije, att ingen skall hafwa att säija. 
 Resolutio. 
 Såsom hustru Kierstin till den till h:r Daniel och Daniel Månsson d. 28 martij 1695 gifne 
obligation på 27 d:r s.m:t intet neekar, och att samma penningar till [fol. 1060v] Wästnår hem-
manetz lössen äre tagne, så bör hon efter det 33 cap. Konung.b. L.L. och 5 § uti 1669 åhrs 
executionsstadga, detta lån straxt betahla med uplupit interesse à 5 pro cento, från d. 28 martij 
1695 till innewarande månad, giör 3 d:r 22 4/5 öre s.m:t, blifwandes dem i medler tijd och till 
dess betahlningen wärkeligen skier, säkerheet lembnat uti jorden, hwilken och för deras 
fodran dem till all giörlig säkerheet intechnas, eftersom hustru Kierstin ingen annan egen-
domb till dem har gittat upgifwa. Anbelangande Jon Larssons fodran i Hallom, så emädan 
uppå dee 55 ½ d:r s.m:t han dömd är af Anders Jönsson, hustru Kierstins man, att undfå för än 
han hemmanet afträdde, hustru Kierstin tillstod 25 ½ d:r s.m:t återstå, dy bör han dem for-
derligast erhålla, och i medler tijd dess försäkran i jorden hafwa. 
 
4. [!] Det beswärade sig pijgan Karin Andersdotter från Åbåsen öfwer hustru [fol. 1061r] Kiers-
tin i Wästnår, hwilken skall om henne uthbracht det taal, som hon i Norrie skall sig med 
tiufnad försedt hafwa, påståendes att såsom ingen skall henne sådant bewijsa, det altderföre 
hustru Kierstin för en sådan grof beskyllning måtte lagligen plichta. Hustru Kierstin wille 
hwarken fullkombligen tillståå eller neeka till denne beskyllning, utan wille hon skaffa bewijs 
från Norrie huru hon der tiänt hafwer. Hwar emoot Karin Andersdotter protesterade, upteen-
des först sin huusbondes, proviant- och ammunitionsförwaltaren Cornelius Griflous attest af 
Trundheem d. 20 sept. sidstl. att under dee 3 åhr hon honom tiänt, hon sig ährligen och wähl 
förhållit, och sedan kyrkioherdens i Trundheem, magister Gerhard Bonhaks attest d. 24 sept. 
sidstl., hwilken äfwen bewittnar denne pijgas wählförhållande uti hans försambling. I anled-
ning af detta blef hustru Kierstin warnadt sig att wachta, hwadh beskyllning hon Karin 
Andersdotter tillägger, eftersom dher hon icke förmår sådant [fol. 1061v] bewijsa, hon lär löpa 
fahra om sin ähra. Men hon begiärte ändå anståndh till nästa ting att skaffa den åberopade 
attesten, hwilket såsom uti en saak hennes ähra angående, i anledning af höglofliga Kongl. 
hofrättens befallning d. 22 decemb. 1692, häradzrätten hustru Kierstin icke wägra kunde, 
doch så att om hon der med icke inkommer till nästa ting, skall saaken blifwa afsluten, 
skohlandes ingen i medler tijd sig fördrista Karin Andersdotter detta i någon måtto tillwijta, 
wijd laga plicht tillgiörandes. 
 
5. Sochneskrifwaren Hans Bremer kärade på sina, såwähl [som] sin swägerskas Gertrud 
Jonsdotters wägnar, till deras swågers och broders Nills Jonsons enkia i Tossåsen hustru Märit 
Jonsdotter, först om halfwa hemmanet Tossåsen, som består af 1 ½ tunnel:d och dem tillkom-
mer, men Nills Jonsson jempte sin halfwa dehl har åbodt och brukat; sedan fodrade Bremer 
betahlning för 3 tunnor [fol. 1062r] sädeskorn, han sin swåger tijd efter annan skall försträcht, 
nembl:n 1693 1/2 tunna, 1694 1 ½ tunna och 1695 1 tunna, och Gertrud Jonsdotter för sin 
deel 12 d:r s.m:t, och alldenstund enkian med barnen icke skohla wara mächtige detta att 
betahla, hälst dessutan stoor giäld är på hemmanet, dy anhåller Bremer det honom och dess 
swägerska må tillåtes sällia deras halfwa deel till hwem de hälst willia, så och för deras giorde 
försträckningar få tilgrijpa så stoor andeel uti Nills Jonssons fasta, som till deras betahlning 
må förslå, med derpå uplupne interesse. På enkians wägnar tillstod Jon Persson i Tossåsen 
denne skulld, beklagandes enkians oförmögenheet, käranderne att uthlösa, påståendes hwad 
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spanmåhlen wijdkommer, att Bremer skall föraccorderat den för 3 d:r s.m:t, men Bremer will 
hafwa betahlning för den, som den kostat när swågren lofwade betahla. [fol. 1062v]  
 Resolutio. 
 Häradzrätten finner skiähligt hwad det fasta beträffar, att Bremer och hans swägerska der-
med böra efter lag och det 2 cap. Jord.b. L.L. lagfara, så att om Nills Jonssons enkia icke intra 
fatalia för deras andeel dem uthlöser, står dem fritt den att föryttra till hwem de hälst behaga. 
Angående de 12 d:r s.m:t som Gertrud Jonsdotter fodrar, så bör hon för dem hafwa sin betahl-
ning, och der icke dertill finnes löösören, må hon få af det fasta, sammaledz och Bremer för 
sine 3 tunnor korn, allenast att markegången [priset] proportioneras efter hwart och ett åhr 
som försträchningen är skiedd, nembl:n för 1693 à 3 d:r 10: 16 tunnan, 1694 à 3 d:r tunnan 
och 1695 à 3 d:r 10: 16 tunnan, alt i s.m:t, blifwandes fördenskull hemmanet nu 1 gången up-
budit. 
 
6. Det fodrade Hans Bremer på Hans Jonssons wägnar i Persåsen af des farbroders son Jöns 
Jonsson [fol. 1063r] i Häggen 16 r.d:r courant för dess jordelössen i Häggen, alt efter deel-
ningzinstrumentet d. 26 sept. 1680 med derpå sedermehra uplupne interesse, och emädan hans 
farbror Olof Hanson, som för 30 åhr sedan till Norrie förreest, äfwen har sine 16 r.d:r jorde-
penningar i hemmanet inneståendes, så will han utaf dem sammaledz hafwa sin 1/3 part, 
emädan han skall wara genom döden afgången. På Jöns Jonssons wägnar swarade ländzman 
Swän Hercules att han effter handen har löst så mycket tijdernes swårigheet tillåtit, undandrog 
sig icke heller att betahla Hans Jonsson dess fodran, derpå han skall betalt 1 ½ d:r s.m:t, 
hwartill Bremer neekade. Berörande Olof Hanssons deel, så wiste ingen förwisso huru med 
honom woro beskaffadt. 
 Detta tog häradzrätten i betänckiande, och resolverade;  
 Att emädan det af 1680 åhrs instrumente finnes det Jon Hansson har af sine syskon om 
Häggen à 2 ⅙ tunneland accorderat och kiöp giort för 64 r.d:r, hwar utaf på Hans [fol. 1063v] 
Jonsons fader, Jon Hansson, belupit 16 r.d:r, hwilka som lagen och det 33 cap. Konung.b. 
L.L. säger Jöns Jonsson icke gitter bewijsa wara guldne, dy bör han och dem genstan betahla. 
Skulle Jöns Jonsson icka hafwa löös egendom att betahla med, må Hans Jonsson uti jorden sin 
säkerheet erhålla. Anbelangande Olof Hanssons deel, så blifwer det upskutit till dess om 
honom från Norrie säker underrättelse kan förskaffas. 
 
7. Uthi den här instämbde saaken emellan Gundmun Persson i Häggen och Olof Erson i 
Hwattiom, sampt dragoun Olof Glaas, angående åthskillige arfzprætensioner uti hemmanet 
Sölfbacken, hwarföre the tilltala Olof Ersson ib:m, fodrandes Gundmun Persson och Erich 
Ollson [felskrivning för Olof Ersson] efter föreeningen d. 25 october först för sig tillhoopa 10 
r.d:r, förutan förrige gamla jordepenningar, hwarutinnan dee äntel:n på giort förehållande och 
i anseende till tijdernes swårigheet låte sig benöija med 8 r.d:r, och för dee 5 r.d:r Olof Ersson 
för giord tiänst hade att fodra, gaf han sig till [fol. 1064r] fridz med 4 r.d:r, hwilka penningar 
Olof Ersson i Sölfbacken skall hälfften nu Gregorij tijdh och hälfften nästkommande åhr 
Gregorij tijd contentera och betahla. 
 Anbelangande dragoun Olof Glaadz, så fodrade han för sin hustru Anna Olofzdotter först 
20 r.d:r för dess faders andeel i Sölfbacken, och sedan efter hustruns farbror Nills och fastren 
Ingiborg 10 r.d:r, hwilka penningar, såsom dee i hemmanet inneståendes äro, fördenskull an-
håller Glaas att antingen för så stoor deel fåå tillträda hemmanet, eller och sin betahlning 
straxt bekomma. Olof Erson nekade icke Olof Glaas dess betahlning effter handen, den förre 
påsten angående, eftersom han och skall förledit åhr hans hustru derpå något tillbudit, men 
wille inte mehra gifwa till honom än dee andra syskonen fådt, nembl:n 18 r.d:r, hälst hans 
swärmoder några åhrs tijd brukat en fördeel [den bättre delen] af hemmanet, men wille för det 
öfrige intet intaga Glaas med sig på hemmanet, eftersom Glaas icke heller derföre wille en 
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[fol. 1064v] serdeles röök antaga. Till dee 10 r.d:r wille han intet swara eller uthgifwa, emädan 
han för sin morbror och moster mehra skulld betalt än deras deel i hemmanet wärd[t] är. 
 Resolutio, 
 Häradzrätten pröfwar rättwist att Olof Glaas bör för sin hustrus fäderne uti Sölfbacken 
låta sig nöija med 18 r.d:r, hwilket lijkmätigt är den föreening som 1695 träffad är, hwar utaf 
Glaas på sin hustrus wägnar först behåller hälfften, uti den andra hälfften som tillkommit dess 
afledne swägerska Kierstin, skall swärmodren hustru Brijta Jonsdotter efter det 2 cap. Erfd.b. 
L.L. hälfften tillträda, som är 4 ½ r.d:r courant. Öfwer de 10 r.d:r som fodras efter Nills Nill-
son och Ingiborg Nillsdotter, föreentes parterne att Olof Ersson skall derföre till Glaas gifwa 7 
r.d:r, dem han för sig och sin hustru allena behåller, efter hans swägerska Kierstin war död för 
än samma arff uthföll. [fol. 1065r]  
 
8. Det söckte wähl Hans Larsson i Skede till Sälssåhn att återwinna det qwarnställe han åhr 
1681, då han der bodde, har der ifrån försåldt till Erich Olofson i Sahlom emoot 1 tunna korn, 
doch emädan Erich Ollson påstodh kiöpet, förmeenandes Hans Larsson eij kunna med fog 
begiära detta qwarnställe, alldenstund det icke egentel:n lydde till Sälssåhn, utan skall äfwen 
der under wara kiöpt, det och Hans Larson tillstod, och som förmeenas wara kommit ifrån 
Billstad, dy föranletz rätten härmed låta beroo till dess att nogare blifwer undersöcht hwar 
ifrån bem:te qwarnställe är kommit. 
 
9. Det kärade Mens Adamson i Hanebacken till rustmästaren Anders Mårson Loo om en 
trijdie part af en ödegodzslått och legde, som Anders Mårson innehafwer och fordom under 
Hanebacken blifwit brukat, hwarest och skatten än skall liggia, hwar öfwer han åthskillige 
gamla breef [fol. 1065v] producerade. Der emoot åter igen Anders Mårson sig beropade på en 
tingzrättens förlijkningzdom d. 1 october 1684, hwar medelst denne saaken aldeles skall wara 
sluttad och afgiord, och wille dy nu intet wijdare der uti swara. [Mens] Adamsson framtedde 
der emoot en h:r generalmajorns och landzhöfdingens resolution af d. 23 febr. 1695, der 
igenom han förmeente denne förlijkning wara häfwen. Men alldenstund bem:te förening är 
inför rätten skiedd, och der ofwanpå med dom bekräfftat, hwilken effter den 4 § i Kongl. 
Maij:tz påbud till alla dombstohlar af åhr 1669 äger laga krafft, alldenstund parten en tijd 
derwijd låtit beroo och förblifwa, så anstår det häradzrätten så mycket mindre att uprijfwa 
eller röra wijd det, hwilket en gång laga krafft wunnit hafwer, som Hans Kongl. Maij:t genom 
dess nådigste resolution af d. 18 junij 1683, sådan restitution sig allena i nåder [fol. 1066r] har 
förbehållit. 
 
10. Drängen Per Tholson ifrån Hwattiom föredrog tingzrätten hurusom förleden Michaelis 
tijd blef för honom hans kista bortstulen, derest lågo 33 d:r i stoorplåtar och uti caroliner, och 
en gammal förgylt sölfwerring sampt en skiorta, och fast han på alt möijeligit sätt har söckt att 
fåå igen tiufwen, har det doch intet kunnat låta sig giöra, för än för 14 dagar [sedan] hade 
dragoun Jonas Reen såldt sölfwerringen till dragoun Erich Modig, som eij annat wiste än 
ringen woro rätt fången, det icke Per Tohlson kunde om honom annars præsumera. Detta hade 
gifwit Per Tohlson anledning, denne stöld wijdare att afspöria, då uppå förehållande Jonas 
Reen med dragounen Per Lustig, bägge hafwa tillstådt att dee tagit uth Per Tohlsons kista utur 
stufwan der hon stod, och med henne farit öfwer siön, der henne sönderslagit, tagit uth 
penningarne, som dee eij tillstå warit mehra än [fol. 1066v] 5 caroliner, ehuruwähl Per Tohlson 
betygar det warit 30 d:r i stoora plåtar och carol:r, allt uti 2 pungar, så och ringen och 
skiortan, sänkiandes sedan neder kistan i siöstranden. 
 Desse dragouner blefwo hwar för sig förekallade och examinerade. Först Jonas Reen, 
hwilken wäl tillstod den berättelse som Per Tohlson om denne stöld giort hade, men wille 
intet kiännas wijd att mehra penningar uti kistan warit än 5 caroliner, dem han och Lustig sins 
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emellan fördeelt, hälfften hwardera. Tog afträde, och förhördes Per Lustig, hwilken förde 
samma tahlan, förklarandes wijdare att han af dee 2 ½ carolin han bekommit, han straxt 
druckit upp een, dessutan påtygade honom Anders Påhlson i Jåxåsen att sedan denne stöld 
skiedde, hade Lustig med sin cammerat mäst hwar söndag druckit sig druckne. Erich Jonsson 
i Sölfbacken wittnade och att Lustigz hustru hade hoos honom nyligen kiöpt lärfft för 2 
caroliner, så och af Olof Månsson i Swänsåsen slacht för 9 ort. [fol. 1067r]  
 I anledning af sådant blef honom förehållit att bekiänna hwarest han desse penningar fått, 
emädan det stijger långdt öfwer dee 2 ½ carolin han på sin deel bekom, och tillhöltz han 
alfwarl:n att säija sanningen? Men han kunde dertill intet förmås eller bringas. 
 Dessutan angaf och Per Biörson i Hara att desse tiufwar hade samma tijd stuhlit ifrån 
hans son Jon Persson [i] Imnäs en spann, der uti leegat contante penningar  
 16 öre s.m:t   – : 16 
 1 paar skospennen af sölfwer   1:   8 
 ett paar sölfwernäbbar   – :   7 
 ett sölfwerknappar   – : 16 
 en sölfwerring   – : 24 
 en ståhldosa   – :   8 
 ett breef synålar   – :   3 
 ett skålpund kruut   – : 24 
 ett skålpund bresillia [färgämne]  – :   6 
     4: 26 
 Hwilka pertzeler tiufwarne mäst alla wederkiändes, undantagandes sölfwerringen och 
doosan af ståhl, men dem förehöltz att såwijda dee tillstå det ena, lära dee och hafwa swårt att 
förneka [fol. 1067v] det andra, då Reen äntel:n erkiände att han tagit ståhldosan. Och emädan 
en tijd bortåth, åthskillige stölder i tingelaget woro skiedde, så wille allmogen för dee samma 
hålla sig till desse tiufwar, serdeles Per Lustig, hwilken för tiufwerij en gång tillförenne woro 
dömbd och plichtadt, men som emoot deras förneekande de dertill med inga skiähl eller 
lijknelser kunde bindas, dy blef det till wijdare uthstält. Allenast hwad de begångne stölder 
hoos Per Tohlson och Jon Persson anbelangar, blef med nämbden öfwerlagdt och slutit. 
 Att ehuruwähl Jonas Reen och Per Lustig föregifwa och påstå att hoos Per Tohlson dee 
icke skohla tagit mehra än sölfwerringen och 5 caroliner, neekandes således till dee 30 d:r han 
dessutan sacknadt, jempte skiortan, doch emädan det bewist är att sedan denne stöld skiedde, 
dee mäst hwar söndag druckit och fyllt sig, som och dessutan kiöpt ett och annat, [fol. 1068r] 
men icke gittat bewijsa hwarest dee penningar fådt sedan dee 5 caroliner woro upgångne, 
warandes dee bägge för tiufwerij berychtade, och serdeles Lustig derföre dömbd och plich-
tadt; fördenskull kan häradzrätten dem uti detta måhl icke frija, utan böra dee för heela 
summan ståå och häffta, så och för dee pertzeler dee från Jon Persson borttagit, till 4 d:r 16 
öre s.m:t, hwartill, när man lägger den bortstuhlne kistan för 1/2 d:r och spannen för 1/2 d:r 
s.m:t, \skiortan och ringen 1 d:r,/ giör det en summa af [39] d:r 16 öre s.m:t, som hälfften på 
dem hwardera ankommer, effter Kongl. straffordningen att treedubbelt böta före, sampt måls-
äganderne sitt återställa. Orka de eij botum plichte med kroppen. 
 
11. Det föredrog dragoun Per Pålson Ploog huruledes sedan swärfadren Per Swänson eij för-
måtte längre bruka Funnäs hemmanet, hade han med 36 d:r[s] giäld det updragit sonen Nills 
Person, som och skiedt är i 9 åhrs tijd, [fol. 1068v] men der under skall han icke upprättat hem-
manet, utan det med 60 d:r 20 öre s.m:tz giäld graveradt, sampt 1/4 tunna korn till cappel-
lanen, så och skyldig till Per Påhlsons fästermöö 15 d:r s.m:t i löön, jempte 6 d:r s.m:t till den 
andra systren Ingiborg. Af cronokornet har swågren och tagit 3 ¾ tunna och till dess betahl-
ning har han anwändt all creaturen och löösören, men 1 tunna ändå obetalt, doch detta alt 
oachtadt fodrar han ändå 28 d:r s.m:t swäntiänare löön för bemälte hemman, som obilligdt 
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synes, alldenstund han sielf brukadt och sielf tiänt för hemmanet, så att han och sielf bör sig 
löna, begiärandes dy att swågren måtte besagde giäld af sin deel i hemmanet betala så långdt 
den räcker, men Per Påhlsons hustrus och hans swägerskas deel ograverad blifwa, hwilka 
jempte swågrens andeel han begiärer att fåå tillträda. 
 Här emoot exciperade Nills Persson [fol. 1069r] att han ingen bonde warit, utan som en 
dräng för sin fader brukat hemmanet, och den giäld som giord blifwit, är med fadrens sam-
manråd upplånt, så till sädeskorn som uthlagors betahlande, så att han intet för sin enskyllte 
nytta hade något tagit, förmodandes ingen kunna honom dess swäntiänare löön förneeka. Och 
emädan det berättades att en föreening skall desse parter emellan d. 6 febr. 1697 wara träffat, 
så blef den inlagd, hwar utaf befans giälden wara till 109 d:r 8 s.m:t, och der ibland 28 d:r 
s.m:t till Nills Persson för swäntiänare löön, till hwars utbetahlning hemmanet blifwit an-
slagit, men löösören dem emellan deelte. Uthom detta wille Per Plog att Nills Persson skulle 
återbetahla dee 4 r.d:r som för fadren han i Norrie lät bortstiäla, så och 4 d:r s.m:t för borgat 
tobbak, sampt 2 r.d:r han förskingrade i Hällsingeland. Dee 4 r.d:r tillstod [fol. 1069v] han, men 
förmeente sig intet kunna för dem häffta, eftersom det woro af wåda skiedt. Uti tobbaket han 
kiöpt, hade fadren och modren lijka med honom warit deelachtige, derföre kunde han intet 
allena derföre sökias. Till dee 2 r.d:r i Hellsingeland nekade han aldeles, hwartill nu eij heller 
något bewijs framskaffades. 
 Resolutio. 
 Såsom desse parters twist merendeels består i strijdige påster och räkningar, hwar öfwer 
tingzrätten för terminens kortheet och sakernes myckenheet icke hinner dem emellan att liqui-
dera, altså och i förmågo af Kongl. Maij:tz påbudh de a:o 1669 § 1 skohla dee till nästa ting 
under ländzman, Jöns Persson i Ångron och Per Mårsson i Funnäs sådant jämbföra. Hwad 
sedan strijdigt blifwer, will häradzrätten afdöma. 
 
12. Öfwer dee 5 d:r 9 ½ s.m:t som fäldtwäbelen manhafftig Erich Jonsson i Maatnäset för 
uthlagors rest fodrade af Jon Påhlson, föreentes [fol. 1070r] parterne att fäldtwäbelen för någon 
åker och slått han brukat, afstod 1 d:r 9 ½ öre s.m:t, det öfrige skulle Jon Påhlson efter handen 
betahla. 
 
13. Uthi den emellan rustmästaren manhafftig Olof Falck och Jon Anderson i Persåsen vice 
versa instämbde saaken 1.) angående 2 åhrs byggnat från åhren 1696 och 1697; 2.) att Jon 
Anderson skall derigenom uthmattat åkeren i det han honom 2:ne åhr å slag besåå låtit. Der 
emoot Jon Anderson kärar till rustmästaren för det [1.)] han fådt någon åker och slagit eng, 
hwilket han på uthlagorne will afkorta; 2.) att rustmästaren kallat honom en hund.  
 Blef resolverat. 
 Att hwad byggnaden anbelangar för åhren 1696 och 1697 på rustmästare boställe Pers-
åsen, så kan Jon Anderson eij wijdare än för 1697 graveras, eftersom wijd den a:o 1696 af-
dömbde huusesynen, han för samma åhr har fyllest giort. Hwad skada rustmästaren [fol. 1070v] 
tagit derigenom att Jon Anderson låtit twee-såå åkeren, det kan rätten icke sluta öfwer för än 
det synt och mätit blifwer. Äfwen finner och tingzrätten nödigt det opartiske män böra pröfwa 
den nytta och fördeel rustmästaren hafft af den åker och slått han desse åhren brukadt, då 
sedan skall determineras hwad Jon Anderson der emoot bör i afrächning bestås; hwartill på 
parternes begiäran förordnades Jöns Hinderson i Hallom och Jöran Persson i Kiöfra, hwilka 
jembwähl skohla syna den byggnat som för innewarande åhr Jon Anderson giort hafwer. 
 Att rustmästaren kallat Jon Anderson hund, det wille han intet wederkiännas, utan för-
klarade sina ord warit, det woro han altijd hundachtig. Men såsom Jöran Persson i Kiöfra 
wittnade att rustmästaren kallat Jon Andersson warit en hund, dy kunde [fol. 1071r] häradz-
rätten icke undgåå för sådant af hastige mode fällte oqwädins ord honom efter det 43 cap. 
Ting.b. att dömma till 3 m:k s.m:t. 
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14. Öfwer den här instämbde twisten emellan Per Ollson i Funnäs och Jon Andersson i Pers-
åsen angående ett lass, som Per Ollson med sin häst och son har fördt heem från Norrje ått 
Jon Anderson, för hwilket han sin förnöijelse fodrar, emädan han eij mehra undfådt än en 
förloradt sallt halftunna, blef resolveradt att ehuruwähl Per Ollson påstår det Jon Anderson 
måtte äfwen på samma sätt åth honom föra heem ett lass ifrån Norrie, så finner doch rätten 
billigast att efftersom Per Ollson har redan något på denne fracht upburit, nembl:n 1/2 tunna 
salt, det må Jon Andersson resten contant betahla med 1/2 d:r s.m:t, hwarmed de sedan skohla 
wara åthskilde. [fol. 1071v]  
 
[15.] Det wille wähl tingzrätten till laga afdömmande företaga dee af chiergianten Nills Brant 
på dess boställes wägnar här instämbde saaker emoot Anders Jöns hustru i Wästnår om några 
fäbodar, emoot Jöns Persson i Ångron om ett enge, och emoot Olof Erson i Sölfbacken om en 
slått. Men såwijda bostället war chrono, kunde, emoot Kongl. Maij:tz resolution af åhr 1686, 
häradzrätten sig dermed icke befatta för än här uti någon fullmächtig af h:r generalajorn och 
landzhöfdingen förordnat blifwer. 
 
16. Samma dag föredrog chiergianten manhafftig Nills Brant huruledes wid den på hans bo-
ställe Sölfbacken håldne och a:o 1696 d. [lucka] martij afdömbde huusesynen stora feelach-
tigheeter till taaken skohla wara förbijgångne, hwilka han på en lista upfördt, med begiäran att 
cautionisterne [fol. 1072r] Olof Jonsson och Anders Månson måtte derföre häffta och betala. 
Men alldenstund chiergianten med syningzdomen låtit sig benöija, och den der utsatte sum-
man af 16 d:r s.m:t af cautionisterne emottagit och d. 18 octob. 1696 quitterat, så kunna de nu 
mehra icke till flere feelachtigheeters ärsättiande, som sedermehra yppade blifwit, förplichtas, 
sedan dee domen en gång fullgiort hafwa. 
 
17. Efter föregången laga stembning kärade dragoun Jöns Hansson på sin hustrus wägnar, 
och Bängdt i Båhlåsen på dragoun Jöns Jönssons wägnar, om hemmanet Åbåsen, det Anders 
Jonsson åbor, och dee hälfften hwardera för sig prætendera; föredragandes Jöns Hansson 
huruledz Anders Jonson är kommen först att besittia halfwa hemmanet, att emädan Jöns 
Hanssons swärmoder för Anders Jonssons oroligheet har måst sin halfwa deel quitterat, har 
han och den samma tillgrijpit och wijd pass 12 åhr brukadt, och [fol. 1072v] der under i många-
handa måtto, så till åker som eng och byggnat låtit förfalla, begiärandes sin hustrus odall fåå 
tillträda, och Anders Jonson påläggias att ärsättia alt hwad effter hållen syn han hemmanet 
kan hafwa förwärrat. Hwar emot Anders Jonsson swarade att när Jon Hanssons swärmoder 
således förlet hemmanet, har effter skiedd förfrågan han det till brukz antagit, efftersom det 
elliest fallit till öde, hafwandes uti denne swåra tijden han fulla uthlagor derföre dragit, ehuru-
wähl åthskillige ägor der ifrån warit bortsatte, dessutan skall han och till dragoun betalt 2 
månaders penningarne, hwartill han doch intet quittence eller bewijs kunde frambtee. Här 
emoot inwände Jon Hansson at hans swärmoder inga ägor hade bortsatt, och har Anders 
Jonson brukat deras jord, så war han och plichtig derföre ärläggia [fol. 1073r] skatten och det 
elliest rättel:n byggia och häfda. 
 Wijdare, och på dragoun Jöns Jönssons wägnar, fodrade Bängdt Tomsson den andra half-
wa deelen i detta hemman, hwar emoot Anders Jonsson inlade ett kiöpebreef af d. 19 martij 
1688, derest Jöns Arfwidsons arfwingar Olof Ollson i Önstad och Jöns Persson i Wästeråsen 
till Anders Jonsson för 45 d:r s.m:t sällia detta halfwa hemman om 1 ½ tunnel:d, hwarwijd 
han wille sig fast hålla, men käranden kunde det icke ärkiänna, utan påstod jorden igen. 
 Dessa parternes twister har häradzrätten behörigen öfwerlagdt, pröfwandes rättwist hwad 
Jöns Hanson angår, det bör han på sin hustrus wägnar dess halfwa deel straxt tillträda, all-
denstund Anders Jonsson icke har kunnat påstå, mindre bewijsa sig något derföre betalt, 
allenast hwad uthlagorne beträffar, så har det warit hans skylldigheet [fol. 1073v] att när han 
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brukat jorden, skatten derföre draga, och skulle på häfd och byggnat något feela, så lembnas 
det till laga syyn och besichtning, doch bör det afkortas hwad som bewijsas till dragoun wara 
betalt. 
 Anbelangande Jöns Jönssons giorde tahlan på den andra hälfften i detta hemman, så kan 
häradzrätten der öfwer för denne gången intet döma för än tillijka med Anders Jonsson hans 
hemulsmän, Olof Ollson i Önstad och Jon Persson i Wästeråsen, instämbde blifwa. 
 
18. Angående den wargloo som dragoun Hans Raam har hulpit Olof Månsson i Fäste och 
dragoun Johan Höök förleden winter att ihiählslåå och döda, blef afsagdt att dee med sig 
skulle gifwa dragoun Ram 2 d:r s.m:t. 
 
19. Ehuruwähl att Olof Persson i Dödre wille bewijsa gamle Per Ollson i Näckstad att inne-
warande åhr, när magazinskornet skulle betahlas, [fol. 1074r] han på sin faders wägnar hade till 
honom lefwererat 14 d:r 12 öre k.m:t, doch emädan han dertill intet skiähl har gittat frambtee, 
så har fördenskull häradzrätten icke kunnat gravera Per Ollson wijdare än han sielf tillstådt, 
nembl:n 12 d:r 1 öre k.m:t, dem han och richtigt har från sig lefwererat. 
 
20. Oppå Per Jonssons wägnar i Högen och Rätans sochn och brukzkarlen wid Mässlinge, 
And. Rams wägnar, kärade Olof Jöranson i Giärde till deras half-morbroder Jöns Swänson i 
Sanne om deelachtigheet af det arf som fallit är effter deras half-morbroder Christopher 
Swänsson, Jöns Swänsons sambroder, som det a:o 1695 författade arfzinstrumente uthwijsar, 
hwartill Jöns Swänsson swarade att han samma arf wille afkorta emot dee 20 r.d:r som Anders 
Persson i Högen warit honom och hans broder skyldig för jordepenningar, [fol. 1074v] hwar 
emoot åter igen Olof Jöranson inlade Christopher Swänsons original quittence d. 1 april 1691. 
Wijdare inwände Jöns Swänson att om brodren hade quitterat hans deel i desse 20 r.d:r, will 
han af hans efterlåtenskap först hafwa sin förnöijelse. 
 Till att blifwa om arfwetz beskaffenheet underrättad, fodrade tingzrätten fram deelningz-
instrumentet, som berättades wara förkommit, hwaraf ländzman hade maculaturet, och emä-
dan deraf ingen rättelse erhålles kunde, dy skiötz saaken upp till nästa ting, att det dertill kan 
reenskrifwas, så och efterrättelse inskaffas, om någondera af kärandernes moder lefwer eller 
när dee döde blifwit. 
 
21. Öfwer den fodran för innestående jordepenningar som Nills Ollson i Billstad fodrade af 
dess swåger Anders Persson i Skeede, tillsades dee under goda män till nästa ting liquidera, 
och hwad då kan [fol. 1075r] stridigt blifwa, lagl. hwar emoot annan uthföra det bästa dee gitta. 
 
22. Det söchte fuller Carl Jöranson i Låckåsen att dess swägerska hustru Karin Nillsdotter i 
Wästnår måtte till honom uthbetala dess hustrus jordepenningar af Wästnårs hemmanet om 2 
tunnel:d. Doch emädan hust. Karin der emoot bewijste att när hwarken Carl Jöranson eller 
någon af dee andra syskonen wille booflyttia till deras fädernes hemman och antaga deras 
gamla föräldrar till sytning, hwilka hon öfwer 20 åhr har födt och sytat, som nämbden intyga 
wiste, så att hon under den tijden desse 2 tunnel:d och wähl mehra pröfwes hafwa förtiänt, 
hwarföre och i förmågo af det 31 cap. Jord.b. L.L. bör hustru Karin hemmanet för sig och sina 
barn oqwaldt niuta och behålla. 
 
23. Kom för rätten Olof Månsson i Fäste och Hackåås sochn, upteendes en lagbuden och 
lagstånden [fol. 1075v] kiöpeskrifft af d. 5 junij 1683, hurusom Hans Hansson i Legden honom 
updragit dess skattehemman Billstad, Zachrisgården eller Hans Hans hemman ben:d, om 2 ⅓ 
tunneland, men emädan samma gård är utom börden såldt, fördenskull kunde han i dess 
begiäran icke willfaras, för än efter Kongl. Maij:tz nådigste placat af åhr 1684 det först 
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blifwer Hans Kongl. Maij:t i underdånigheet hembudit, warandes det tilldeelningz- eller 
augmentzhemman wijd cavallerie compagnie, god åker, lijten eng, nödtorftig timber- och 
annan skoug, tarfweligit muhlbete och fiske, qwarnställe till huusbehof, inga elgzwonor, och 
som ingen annat wiste, hemmanet skatte. 
 Af samma orsak kunde icke heller Erich Mickellson Falck meddelas fasta på det af Måns 
Ersson i Sölfbacken d. 4 apr 1687 sålde hemman Sölfbacken om 1 tunnel:d, hwilket [fol. 1076r] 
är dragounehåll wijd Owijkz compagnie, ringa och swag åker, skarp eng, ingen timberskoug, 
allenast ringa weed- och giärdzlefång, knapt muhlbete, intet fiske eller qwarnställe, doch 
betygades det wara gammalt skatte. 
 Och emädan skattehemmanet Taskebacken om 1 ½ tunnel:d äfwen war såldt utom bör-
den, så bewilljades der å nu 3:de upbudet, med förbehåld af Kongl. Maij:tz höga rätt till 
inlössen, för Per Jöranson, hwilken d. 7 febr. 1696 det inlöst [af] odelsmannen Erich Jönsson 
Östman, warandes det dragounehåll wijd Owijkz companie, knapp eng, swag åker, ingen 
timber- allenast tarfwelig wed- och gierdzellskoug, ringa muhlbete, intet fiske, qwarnställe 
eller elgzwohner, men gammalt skatte. 
 Wijdare framträdde Carl Nillson i Åbåsen, begiärandes äfwenledes fasta på Anders Matt-
sons hemman i [fol. 1076v] Åbåsen, 3 tunnel:d, hwilket han d. 17 april 1687 af Anders Mattson 
utom börden kiöpt, fördenskull det icke heller honom bewilljas för än hemmanet blifwer Hans 
Kongl. Maij:t i underdånigheet hembudit, warandes det dragounehåll wijd Owijkens compag-
nie, af god åker, lijten eng, mäst myrslått, ingen timberskog, utan lijtet weed- och gierdzle-
fång, intet fiske, qwarnställe och muhlbete lijtet, men intet diurfång, doch elliest gammalt 
skatte, som ingen annat wiste. 
 
24. Det föredrogo dragoun Olof Mur och Erich Jonsson ifrån Hallen huru deras swärfader 
Jacob Hemmingson skall åhr 1675 uti det hemmanet i Häggen, som Efwert Persson åbor, in-
lagdt 40 r.d:r då Efwertz swåger Jöns Erson det innehafft, men straxt derpå med Jacob Hem-
mingson farit öfwer till Norrie, hafwandes i medler tijd en annan brukat [fol. 1077r] detta 
hemman, men wijd återkomsten hade Jacob Hemmingson en god tijd det häfdat, doch något 
för sin död hälfften uplåtit Efwert Persson emoot 6 r.d:r, hwilken alt sedan brukat heela 
hemmanet nu i 11 åhrs tijd. Efwert Persson nekade icke härtill, att ju 34 r.d:r återstodo, dem 
han wähl sielf icke woro mächtig att betahla, men förbehölt sine barn lössn. 
 Häradzrätten öfwerlade detta, finnandes billigt att såsom Efwert Persson och hans barn 
äre till detta hemman bördige, det böra de derwijd förblifwa, och käranderne, Jacob Hem-
mingsons mågar der utur löösa, och deras deruti än innestående och af swärfadren insatte 34 
r.d:r courant efter handen betahla. 
 
25. Såsom dragoun Olof Stensson icke kunde med fullom skiählom bewijsa att pijgan Brijta 
Nillsdotter har honom dess qwarlåtenskap för [fol. 1077v] testamenterat och gifwit, fördenskull 
afsades att sedan för uthlagd begrafningz omkostnad 7 d:r 14 s.m:t han af egendomen fått sin 
betahlning, skulle det öfrige hemfalla hennes moder ifrån Norrie, hustru Geloff Nillsdotter, alt 
efter den upsattz som der öfwer upwist blifwit, och hoos tolfman Jöns Hinderson i Hallom 
insatt är. 
 
26. Ehuruwähl att dragoun Swän Ekeström lagl. blifwit instämbd emoot Per Ollson i Funnäs 
om en hästehandell, men icke deste mindre utan laga förfall utheblifwit; så kunde doch hä-
radzrätten icke efter processen döma i saken, alldenstund Per Ollson sin tahlan icke med 
något skiähl kunde bestyrkia, allenast för utheblifwande wijd 2 uprop sakfältes han till 2 d:r 
s.m:t. 
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27. Så kunde icke heller ländzman Swän Hercules wijsa sitt [fol. 1078r] föregifwande, att 
Swän Ekeström skall förleden höst kastat en steen inom hans fenster, derföre föranletz tingz-
rätten hans käromåhl äfwen differera till nästa ting, att Ekeström behörigen kan instämmas, 
doch för absentia [frånvaro] wijd 2 uproop dömbdes han effter processen till 2 d:r s.m:t. 
 
28. Tillsades Erich Anderson i Miäla wijd första wårdag att bättra taket på ladan wid förrijare 
bostället, som Jonas Frijman åboor. 
 
29. Bewilljades Per Halfwarson i Låckåsen dilation till nästa ting med dess contraparter Olof 
Hinderson och Zachris Jöranson. 
 
30. Öfwer det tobbak som dragoun Hans Frisk har a:o 1695 wid höstetinget som olofligit 
angifwit sig hoos Swän Olofson i Gierde hafwa öfwerkommit, hwar öfwer wid bem:te ting är 
blifwit ransakat, blef [fol. 1078v] resolverat att såsom tingzrätten då redan för skiähligt har 
funnit att de för samma tobbak såsom olofligit de icke kunnat saakfälla Swän Olofson, efter-
som sådant halfprässat godz af små rullar som hoos honom öfwerkommit war, aldrig kommer 
ifrån Norrige öfwer fiällen, men i Kopparbärget hoos kiöpmännerne finnas hopetals uti 
bodarne, doch till mehra säkerheet pålagdt Swän Ollson att ifrån Fahlun skaffa sig der öfwer 
attest, det sådant tobbak der funnitz och finnes till kiöp; hwilken attest under Fahlu rådhuus 
sigill d. 18 januarij innewarande åhr Swän Ollson inlade, att handelsmannen Lars Bergström 
inför magistraten har tillstådt det Swän Ollson har sådant slagz tobbak af honom kiöpt, som 
warit Smålandzgodz, små rullar anten från det priviligerade spinnerijet i Carlscrona eller 
Carlshambn, [fol. 1079r] hwarföre och i anseende till allt detta blef Swän Ollson för dragoun 
Hans Frisks åtahl i detta måhl befrijadt och ändtledigadt. 
 
31. Oppbödh Erich Jönsson i Ellfwen hemmanet der sammastädes à 2 tunnel:d, hwilket han 
sig af Lars Ollson i Gisselåsen, Jöns Nillson i Swedie och dess medarfwingar har tillhandlat 
efter kiöpebrefwet d. 24 october 1696, 2 gången, med förbehåld, Kongl. Maij:t och cronan till 
lössen, efftersom kiöparen dertill obördig är. 
 
32. Uppbödh Per Jöranson i Taskebacken en deel i besagde hemman, som han af Erich Jöns-
son Öman sig har tillhandlat, effter kiöpebrefwet d. 7 febr. 1696, 3 gången, Kongl. Maij:t och 
cronan dess rätt förbehållen, effter det går utom börden. 
 
33. Uppbödh Jöns Persson i Ångrån hemmanet der sammastädes à 4 ⅓ [fol. 1079v] tunnel:d, 
som han af sine syskon sig har tillhandlat, effter kiöpebrefwet d. 16 april 1695, 2 gången, utan 
klander. 
 
34. Oppböd Nills Ollson i Billstad hemmanet Billstad eller Opgården om 3 tunnel:d, han af 
Nills Anderson och Johan Wilhelm Bokhofschi effter kiöpebrefwet d. 23 oktob. 1695 sig 
tillhandlat och bördat har, 2 gången, klanderlöst. 
 
35. Christen Jonsson i Swedie lät upbiuda hemmanet Häggen à 2 tunnel:d, hwilket han har 
sig tillhandlat af Erich Anderson i Häggen för 90 d:r s.m:t, effter kiöpebrefwet d. 7 april 1697, 
1 gången, med förbehåld Kongl. Maij:t och cronan till lössen, effter kiöparen dhertill obördig 
är. 
 
36. Uppböd Lars Jonssons slächting i Bårgen Zachris Jonsson Bårgegården à 2 ½ tunnel:d, 
som han har effter kiöpebrefwet d. 6 decemb. [fol. 1080r] 1697 inbördat, 1 gången. 
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37. Blef den specification upläsen som lieutnanten Wirk författat öfwer feelachtige åboer 
wijd Owijkens compagnie, och hwar och en i synnerheet tillsagd att sig bättra eller ifrån hem-
manen afsagde blifwa, och upbödes nu 1 gången. 
 
38. Sammaledes warnades dee feelachtige åboer i Hackåås, som wijd sidsta ting förmantes. 
 
39. Examinerades mantahlslängden. 
 2. Huusfolckz-, boskapslä[n]gden. 
 3. Afradzextractet. 
 4. Förmedlingarne, gamla och nya. 
 5. Betygades att intet tiänstelöst folck sig här uppehöllo. 
 6. Eij heller flere gierningzmän än sämskaren Christian Reborn. 
 7. Emoot en wiss taxa förmåtte ingen sig antaga bränwijnsbrännerijet. 
 8. Tillstod ländzman att han åthniutit sin löön. [fol. 1080v]  
 
41. [!] Såsom uppå capitein wälborne h:r Michael Plantingz angifwande, dragoun Johan Ram 
neekade sig hoos Erich Ollson i Salom om h:r capitein fält dee orden, som skulle h:r capitein 
emoot en tunna korn låta muta bort hans rätt, doch emädan efter afsagd eed dragounerne And. 
Ekerot och Petter Ekegren wittnade det Rams ord sådanne warit, fördenskull blef Ram för 
sådant af hastigo modo till h:r capiteins förklening förde taal, dem genstan rättat, effter det 43 
cap. Ting.b. sakfält till sine 3 m:k s.m:t. 
 
42. Oppå capiteins angifwande, som skulle Jon Påhlson i Galhammar a:o 1697 warit lösk 
karl, förklarade sig Jon Påhlson att han till sidstl. medfasta hade brukat fäldtwäbelens boställe, 
och när han det släpte, har han för sin medellösheet skull intet fått något hemman, utan lefwat 
i förhoppning att fåå blifwa färjeman, det och nämbden wittnade, hwilket alt till h:r general-
majorn och landzhöfdingen lembnades. [fol. 1081r]  
 
43. Såsom Erich Ollson i Salom har uthwärkat sig en attest om dragoun Per Rohsberg, huru-
som han skall ärkiändt sig för en lögnare etz., hwartill dragoun neekar, altså och till dragons 
förswar hade capitein wälb. h:r Michael Planting der öfwer låtit instämma Erich Ollson med 
attestanterne Olof Månsson i Fäste, Per Ollson i Näckstad och Swän Ollson i Fillingen, men 
emädan Erich Ralson i Sanna, hwilken attesten skrifwit, icke war tillstädz, dy skiötz saaken 
upp till nästa ting. 
 
44. Det wille wähl tingzrätten afsluta det här instämbde måhl af capit. wälb. h:r Carl Ruten-
crantz emoot Olof Ollson i Swedie 1.) att Olof Ollson skall för Kongl. commission neekat till 
en förlijkning; 2.) att han hysat 2:ne förrymbde karlar; doch såsom Olof Ollson war siuk, 
saaken och härflöt ifrån Kongl. commission, hwars acta och protocoll icke är wijd handen, dy 
skiötz den upp för denne gången. [fol. 1081v]  
 
45. Igenom dess insände skrifft kärade cappellanen wällärde h:r Wellam Klangundh till lieut-
nanten edell och manhafftig h:r Walentin Wirk om dee 10 tunnor korn som h:r Wellam har d. 
15 octob. 1694 sig förobligerat att gifwa h:r lieutnanten för en guldring, dem han Kynders-
mässo näst der efter på Frössön lefwerera skulle, och alldenstund han då tijtfört 5 tunnor som 
kostat 5 ort tunnan, men dee öfrige 5 tunnor har han nästan 2 åhr der efter, till föllje af h:r 
generalmajorns och landzhöfdingens resolution d. 27 decemb. 1695, måst uthgifwa, då tunnan 
kostat 24 d:r k.m:t, påståendes dy h:r Wellam, i förmågo af h:r generalmajorns och landz-
höfdingens sedermehra uthfärdade resolution d. 19 junij 1696, fåå tillbakas hwad som span-
måhlen mehra kostat när desse senare 5 tunnor betaltes, än då när handelen om ringen 
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giordes, och att hwad mehra woro exequerat, skulle h:r Wellam restituera, som resolutionen 
wijdare [fol. 1082r] uthtrycker. 
 Lieutnanten Wirck wille der emoot påståå att såsom obligation är ställt på korn och icke 
penningar, så höllo han sig derwijd, elliest att h:r Wellam så högdt wärderar kornet, kan 
honom icke bestås, eftersom förutan det, att det warit myket slött, hade h:r lieutnanten det 
sielf hämptat från Ström om wåren 1696, derest det intet kostat mehra än 18 d:r tunnan, men 
när contractet skiedde, war högsta markegången 11 à 12 d:r, protesterandes h:r lieutnanten i 
det öfrige på expenser, hinder och skadestånd, elliest tillstod h:r lieutnanten att utaf senare h:r 
generalmajorns och landzhöfdingens resolution, han in julio fått part, men der öfwer hoos 
högre handen sig icke beswärat; hwarföre blef honom remonstrerat att wälb:te resolution 
effter Kongl. Maij:tz förordning af åhr 1687 d. 14 april har wunnit laga krafft, der effter han 
bör sig rätta. Men lieutnanten begiärade ändå att blifwa hörd och niuta lag [fol. 1082v] och rätt 
till godo, hwilket honom låfwades. 
 Häradzrätten kunde för denne gången intet giöra till saaken för än h:r Wellam inskaffar 
verificerad markegång på spanmåhlen såwähl 1695 Kyndersmässotijden som 1696 wå[r]-
tijden, både i Hammerdahl och på Frössön, då häradzrätten will, såwijda saaken hijt hörer, der 
öfwer sluta och döma. 
 
46. Alldenstund Jon Påhlson ifrån Galhammar har sig understådt att föryttra något af den 
boskap som för Galhammars chronohemmans byggnad hoos honom warit arresterat, nembl:n 
till fältwäbelen Erich Jonsson en kalf för 5 d:r k.m:t, till Jöns Jönsson i Ångron d:o för 1 d:r 
16, och till Kierstin i Wästnår en half qwijga för 6 d:r k.m:t, dy resolverades att Jon Påhlson 
för arrestbruttet skall efter det 6 cap. § 1 Kiöp.b. L.L. böta 40 m:k, och ofwanstående pers-
soner som med [fol. 1083r] honom handlat betahla åter hwad de niutit, sökiandes sedan Jon 
Påhlson igen det bästa dee gitta. 
 
47. Befrijades Salmon Nillson i Orgården ifrån ländzmans åtahl om någon hallm han af 
honom prætenderar för den säd han till hälfften sådt, alldenstund fodret från chronohemmanet 
icke får afföras. 
 
48. Öfwer den skogzeld som förleden sommar upkommit på Nächstad skoug blef för denne 
gången upskutit till dess att skadan wederbörl. blifwer synat och mäten, och allmogen der 
hoos alfwarl. tillsagd, banemannen att efterspana. För samma orsaker blef och upskutit med 
afdömmande af den skogzeld [som] gådt på Fillingeskougen. 
 
49. Till ödmiukhörsamste föllie af h:r generalmajorns och landzhöfdingens gifne remiss för 
bonden Per Ollson i Nächstad och Hackås sochn blef noga [fol. 1083v] ransakat om beskaffen-
heeten af Kiählen 1/4 röök och 2/3 tunnel:d, hwilket Per Ollson föregifwer hafwa warit och än 
wara en fäbodewall, derest hans farfader skall uplåtit sonen Olof Persson, denne Per Olls 
fader, att boo uppå, hwilken hade dertill legdt slått af andra den tijd han der bodde, der 
medelst han underhölt boskap och upbrööt någon åker, men när afradzlanden blefwo taxerade, 
är och denne lägenheet skattlagd för 2 d:r s.m:t, och sedermehra fördubblat när landet a:o 
1670 antog dubbla räntan, ehuruwähl på en lång tijd och sedan hans fader kiöpte sig hemman 
i Nächstad och flyttade från Kiählen, han intet åkerbruk der hafwa kunnat, hälst dee som 
slåtten ägde den igentagit, utan brukas det nu för en fäbowall, derest högst skall kunna fåås 4 
à 5 lass höö, men inga andra lägenheeter, beklagandes sig Per Ollson att han och [fol. 1084r] nu 
blifwer med rökepenningarne graverat, warandes der medelst redan mycket af sig kommen, så 
att der han icke slipper denne skatten, går han aldeles under. Och emädan Per Ollson beropade 
sig på några gamla män till wittnes, som rätta beskaffenheeten härom gifwa kunde, dy blefwo 
dee edel:n förhörde. 
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 1. Hans Larsson i Skede, som intygade det Per Ollsons fader hade på Kiählen bodt 9 à 10 
åhr, och bygde up der några huus sampt bröt upp små åkerlappar, och då hade han en gång 
warit till tingz och wehlat taga skatt på sig, om de wille gifwa honom skattmijhl på alla sijdor 
om Kiälen, men såsom det war de andra bönderne till förfång i deras afradzland Gilhåfz-
kiählen, blef det honom wägrat, fördenskull kiöpte han sig ett annat hemman i Nächstad, tijt 
han flyttade, brukandes Kiählen till fäbodeställe, hwilket och för än han flytte tijt war allenast 
ett böxellgodz [fol. 1084v] eller fäbodeställe, men aldrig något hemman, hwartill icke heller 
någon lägenheet kan wara, efter det på en skarp moo är belägit. Tog afträde. 
 [2.] Sedan inkom Anders Persson i Skede, som wittnade att då Per Ollsons fader såg sig 
der icke kunna blifwa behållen, hade han sedan som förr brukat det för fäbodeställe, efftersom 
der icke är någon åker eller engzmark, utan lijten muhlbete, och det öfrige blåtta bärg, dess-
utan hafwa flere der omkring afradzland af lijka godheet, men gifwa derföre allenast sin afrad 
à 12 öre till mans, hwilka afradzland liggia på ömsse sidor om detta fäbodställe, och kallas 
heela skogen Gillhofzkiählen. 
 [3.] Per Ollson i Nächstad giorde samma berättelse huru och på hwad sätt Per Ollsons 
fader kommit tijt och der ifrån, betygade och att nu brukas det för fäbowall, eftersom ingen 
[fol. 1085r] lägenheet är att upbryta åker eller eng, så att en skall blifwa behållen. Dee som der 
intill hafwa afradzland hafwa lijka lägenheeter och gifwa allenast afradzpenningar 12 öre 
s.m:t till mans. Tog afträde. 
 [4.] Christopher Ersson i Fäste förhördes der näst och förde samma tahlan, lade och der-
till att Per Ollson har nästan sämbre lägenheet om dee andra på Gilhofzkiählen, som för sine 
afradzland allenast gifwa 12 öre, warandes intet fiske, intet tillfälle der att upbryta åker eller 
eng, förutan 3 à 4 lass kan fås på bowallen, det andra är all moo och bärg. Tog afträde. 
 Wijdare underrättelse kunde icke erhållas, utan anhöllt Per Ollson att slippa denne stoora 
skatten, och för fäbostället som dee andra gifwa sin afradh. 
 
50. Företogz hållen huusesyn d. 5 octob. sidstleden på Jöns Jöns enkias hemman [fol. 1085v] 
Åbåsen 3 tunnel:d skatte, dragounehåll wijd Owijkens compagnie, och åbos af Anders Jons-
son, men kunde intet slutas för än den nya byggning blifwer werderat, som Anders Jonsson 
upsatt och syningzmännerne förbijgådt hafwa. 
 
51. Togz under händerne den huusesyn som d. 24 sept. 1695 är hållen på skattehemmanet 
Borgen om 2 ½ tunnel:d, det Swän Ollson uti 28 åhrs tijd har åbodt, hwilket är dragounehåll 
wijd Hallens compagnie. Dess feelachtigheeter skattades till 27 d:r 8 öre s.m:t, och allden-
stund om Swän Ollson uti sin tijd hade effter Kongl. huusesynsordn. giort sin flijt hemmanet 
nu hade bordt wara fritt och färdigt, dy pålades han nu det att giöra inom 2:ne åhr. I medler 
tijd förblifwer jorden Kongl. Maij:t till säkerheet intechnadt. 
 
52. Såsom häradzrätten har d. 4 maij 1696 resolveradt det löftesmännerne [fol. 1086r] för 
chiergiantbostället wijd Hallens compagnie Gåxåsen Mattz Hanson i Wijken och Bängdt 
Persson i Gåxåsen, skulle till 1698 åhrs sluut fullgiöra dee 64 d:r 13 s.m:tz feelachtigheet wijd 
besagde hemman, altså är d. 27 sept. sidstl. blifwit synat hwad dee till datum giort hafwa, som 
sig bestijgit till 20 d:r 2 s.m:t. Det öfrige återstodo ännu, hwilket dem tillsades efter domen 
fullgiöra. I medler tijd upbödes deras hemman 2 gången. Mattz Hansson anböd penningar för 
sin deel, men Bängdt lofwade byggia. 
 
53. För Kongl. Maij:t och chronan upbödz 3 gången Erich Andersons hemman i Sijde, kiöpt 
till lieutnantens boställe wijd Owijkz compagnie. 
 2. Rustmästare boställe, Olof Andersons hemman i Pärsåsen, kiöpt af Kongl. Maij:t och 
chronan, sammaledz 3 gången. 
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 3. Capitein boställe Hofwermo 2 ½ tunl:d, [fol. 1086v] kiöpt af Kongl. Maij:t och chronan, 
1 gången. Så och fältwäbels boställe Matnäs 3 gången. 
 
54. Oppskiötz till nästa ting saaken emellan Olof Jöranson i Giärde och dess broder Jöran 
Jöranson angående några prætensioner, och om de dess innan icke kunna föreenas will tingz-
rätten dem emellan lagl. döma. 
 
55. Det twistade swågrarne Per Anderson och Lars Ersson i Myra om besittningen och utlös-
sen af Myra hemmanet, hwartill de bägge woro lijka när berättigade, och ehuruwähl Per 
Anderson tillböd Lars Erson halfwa hemmanet med sig att besittia, så wille han doch icke sig 
dertill begifwa, utan påstod att fåå uthlösa Per Anderson, ehuruwähl att hemmanet twenne 
åboer tåhla kunde. Och emädan de sig bägge underkastade låtten, dy blef den och kastat, 
fallandes [fol. 1087r] på Per Andersson, hwar efter Lars Ersson i föllie af det 3 cap. Jord.b. L.L. 
bör efter goda mäns wärdering sig uthlösa låta, doch skohla dee åhr 1698 bruka halfwa hem-
manet hwardera. 
 
56. Föreentes Hans Bremer och Christer Jonsson i Häggen om någon åwerkan som Christer 
Jonsson wid barklöpande giort på hans skoug till 80 trän, att Bremer derföre fått sin för-
nöijelse, doch skall Christer Jonson för åwärkan efter det 18 cap. Jord.b. L.L. böta 3 m:k 
s.m:t. 
 
57. Det hade wähl dragoun Hans Frisk stämdt sin bonde Anders Jönson i Åbåsen angående 
dess dragounelöön, så och annan rättigheet efter reglementet, men emädan sådant intet hörer 
till tingzrätten, utan till de förordnade liquidationsmöten, altså blefwo dee dijt hän förwijste. 
[fol. 1087v]  
 
58. Ländzman Swän Hercules beswärade sig öfwer det öfwerwåld som d. 26 sept. sidstl. dra-
goun Nills Orm honom och hans hustru i deras huus hade tillfogadt, i dy att sedan Orm hade 
med sine cammerater något der druckit uti en annan stufwa, hade han kommit in i den 
stufwan der ländzman med sine goda wänner satt, och der begynt att siunga några skamlösa 
wijsor; hwarmed ländzman bedit honom innehålla, och när det icke skiedde, stijgit från bordet 
up, att hafwa Ormen uth, då han hade slagit till ländzman, och honom med hustrun, som wille 
taga frijd, illa handterat med hugg och slag, så att och hustrun fallit omkull till golfwet. Han 
hade ock stijgit till bordet och der brukat owettig mun, så att dee med möda kunde fåå honom 
uth, sedan han först sönder slog 2 st. kannor, derpå hade han åter kommit in, då ländzman 
hade [fol. 1088r] gådt till sängz, och äfwen som för fört en owettig mun, med swordom och 
annat, beropandes der öfwer till wittne chiergianten Erich Järling och Jöns Persson i Åsom. 
 Orm nekade sig i någon måtto hafwa ländzman först oförrättat, utan när han i ländzmans 
stufwa inkommit, hade han så med otijdig mun som hugg och slag blifwit öfwerfallen, och 
har dy måst sig förswara, hwilket ingen kan honom wägra, begiärandes att ländzman derföre 
måtte lagl. ansees. Ländzman beklagade denne Orms emoot honom altijd föröfwade otijdig-
heet, begiärandes att der emoot blifwa tagen i beskydd och hans wittnen edel. höras, hwilket 
och skiedde, eftersom emoot dem intet jäf anfördes. 
 Erich Järling wittnade det Orm hade kommit in ifrån den stufwan der han med sine 
cammerater settat och druckit, till ländzman, då han i förstone begynt siunga några [fol. 1088v] 
fuhla wijsor, hwarmed ländzman bedit honom innehålla, men såsom han det intet giorde, hade 
ländzman stijgit up från bordet att hafwa honom uth, då Ormen slagit ländzman 2 slag, så och 
fattat honom i håret, och när ländzmans hustru wille taga frijd och skillia dem åth, hade Orm 
gifwit henne en örfijhl, så att hon föll i gålfwet, der efter hade Orm stijgit till bordet och der 
sönderslagit 2 st. kannor, och sedan äntel. gådt uth på dören, men efter en stund kommit, då 
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illa sworit, säijandes till ländzman som låg, iag gifwer dig fanen, din skiälm och tiggiare, 
hwarpå han gådt uth. Tog afträde. 
 Och inkallades Jöns Persson, hwars relation uti alt öfwereens stämbde med Järlingen. 
Och eftersom intet mehra war att påminna, dy resolverades. 
 Att emädan Orm med 2:ne edel:e wittnen är öfwertygad att hafwa ländzman och hustrun i 
deras [fol. 1089r] huus med hugg och slag öfwerfallit, så skall han och efter lag böta hwar saak 
om sig, först för hemgång efter det 5 cap. Edzörebalken L.L. 40 m:k s.m:t, sedan för hårdrag 
och 2 slag på ländzman efter det 13 cap. Såramålabalken med willia L.L. 3 gånger 3 m:k, 
sampt för en örfijhl han gifwit hustrun 3 m:k, jempnwähl för 2 af hastige mode fälte oqwä-
dinsord 2 gånger 3 m:k s.m:t efter det 43 cap. Tingmålabalken, så och dessutan för swordom, 
efter den 3 § i Kongl. Maij:tz stadga om eeder 5 d:r s.m:t, sampt betahla de 2 kannor han för 
ländzman sönderslagit med 8 öre s.m:t st., med alfwarsam åthwarning, för sådant sig här 
effter att wachta. 
 
59. Föredrog gamle mannen Per Jonsson i Wästnår hurusom efter en förordning wid 
tingzrätten d. 15 octob. 1694 han hade antagit systersonen Anders Jönsson till sytningzman på 
hemmanet, att emoot wisse uthfästade conditioner honom och hustrun i dödedagar föda, hwar 
emoot [fol. 1089v] honom, hans hustru och barn, Per Jonsson har sin egendom updragit, både i 
löst och fast, men måtte nu beklaga att intetdhera blifwer h[å]llit, warandes Anders Jonsson 
för ett åhr sedan dragen från hemmanet öfwer till Norrie, och lembnat hustrun med barnen 
hemma, hwilka icke allenast låta hemmanet förfalla, utan kan icke heller han bekomma det 
underhåld honom lofwat är, hwar igenom han aldeles måste försmächta. Hustru Kierstin 
Andersdotter kunde fuller icke neeka, det ju något af kornet innestodo, det hon honom wijd 
första tillfälle lofwade, skohlandes hon med hemmanetz bruuk giort sin flijt, och att komma 
utur skulden, hade mannen reest till Norrie, sig något att förtiäna. Der emoot gubben swarade 
att för hennes och barnens owäsende hade mannen måst fahra uth. 
 Qwästion. Om han då tagit pass? Hwartill hon swarade att kyrkioherden [fol. 1090r] 
honom det gifwit, men när hon märkte att kyrkioherden der öfwer skulle höras, ändrade hon 
sig, säijandes att kyrkioherden sagdt att det icke woro af nöden, taga pass. H:r kyrkioherden 
h:r Hans Drake blef häröfwer hörd, hwilken härtill aldeles nekade, eller sig någonsin härom 
talt med hustru Kierstin och hennes man. 
 Wijdare inlade hustru Kierstin en skrifft, dher uti hon beklagade tijdernes swårigheet, lof-
wandes här effter att giöra sin flijt med hemmanet, så och skaffa gubben det han bör hafwa, 
begiärandes slutel:n att med detta må anstå till dess hennes man hemkommer. Gubben swa-
rade att det skier aldrig. Hustru Karin [felskrivning för Kierstin] blef förehållit att såwijda 
hennes man utan pass har farit af rijket, och snart åhr och dag warit borta, det kunde han eij 
annars än som en öfwerlöpare ansees, som öfwergifwit sitt fädernesland, och såledz icke har 
något mehra här att säija. 
 Lieutnanten Wirck [fol. 1090v] påminte att hemmanet aldeles går under om hustru Kierstin 
skahl längre derpå blifwa, derföre och i anledning af Kongl. Maij:tz reglemente begierte han 
en annan åbo, wijsandes och af en d. 5 octob. sidstl. hållen syn att derpå woro 71 d:r 3: 20 
s.m:tz feelachtigheet, för hwilket han håller sig till jorden, begiärandes att hustru Kierstin 
måtte afsättias, det och gamle gubben begiärte. 
 Dessutan hade hustru Kierstin vice versa instämbdt Per Jonsson för det han skall kallat 
henne hora och tiuf, hwartill såsom han nekade, dy blefwo wittnen hörde edeligen, Per 
Ersson, Per Andersson och Jon Lind i Wästnår. Betygandes Per Erson att gubben intet hade 
kallat hustru Kierstin sådane ord, utan allenast sagdt det Anna i Åbåsen säijer det hon wore en 
tiuf, begiärandes att hon måtte läggia det nampnet från sig. Samma berättelse giorde och dee 
andra wittnen, hwarpå resolverades. [fol. 1091r]  
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 Häradzrätten har detta alt i behörigt öfwerwägande tagit, och hwad anbelangar hustru 
Kierstins giorde exception att med denne saaken om hemmanet måtte anståå till dess hennes 
man kommo heem; så emädan till hans bortreesa och utheblifwande hon intet laga förfall git-
ter uptee, utan fast mehra har han som en öfwerlöpare, twärt emoot Kongl. Maijtz nådige 
förordningar, utan pass och bewijs gifwit sig utur rijket, warandes det owist om eller när han 
heemkommer; fördenskull kan icke häradzrätten wijd så beskaffat saak till hans återkomst 
någon dilation gifwa. 
 Hwad derföre Per Jonssons klagan angår, så emädan hustru Kierstin lofwar bättring, och 
att låta gubben fåå det honom tillkommer, dy gifwer rätten henne ännu tijd till nästa ting, 
honom effter domen att till frijdz ställa, hwar och icke, skahl slut dem emellan falla. 
[fol. 1091v]  
 Hwad huuserööta och hemmanetz wanbruuk angår, så skall der öfwer wijd huusesynens 
företagande blifwa dömbdt. Beträffande skiältzorden som gubben skall hustru Kierstin till-
lagdt, dem kan häradzrätten honom icke gravera före för än hustru Anna i Åbåsen blifwer 
examineradt. För det öfrige warnas hustru Kierstin att med lydno tiänst gåå gubbern tillhanda, 
så frampt hon eij will sin rätt blifwa förlustig. 
 
60. Intecknades 2:ne obligationer som Måns och Anders Jönsson i Backen d. 13 octob. 1695 
[och] 12 decemb. 1697 gifwit Olof och Per Ollssönner i Thore, först på 20 d:r 24 öre s.m:t 
och sedan 3 ¼ tunna korn och 6 d:r s.m:t emoot pant af Backe hemmanet, och det creditorerne 
till all giörlig säkerheet. 
 
61. Föredrog ländzman Swän Hercules hurusom för 2 åhr sedan, när effter häradzfogdens 
ordres, ländzman [fol. 1092r] skulle förrätta en execution öfwer dragoun Nills Orm, hwilken för 
något sitt förseende war dömbd till gatulop, hade Ormen sedan han klädt af sig och för än han 
lopp åstad spiernat ländzman, som in wid honom i dess embetes förrättning warit begrijpen, 
på benet, så att det blifwit en blånad der effter, begiärandes att han derföre måtte wederbörl. 
straffas. Orm wille intet tillstå det han med willia hade spiernat ländzman, utan woro det med 
wåda således tillkommit att hatten fallit af honom, och i det han sparkade effter honom, hade 
han råkat ländzman på benet. Ländzman beropade sig på wittnen, nembl:n Anders Påhlson i 
Jåxåsen och Jon Persson i Åsen, fogdekarlen Olof Nillson sampt pijgan Giölu Erssdotter, 
hwilka med parternes samtycke aflade eeden och separatim förhördes. [fol. 1092v]  
 Anders Påhlson wittnade att när Ormen hade klädt af sig och skulle löpa till wägz, hade 
han kastat hatten af sig och sagdt, så för 1000:de dieflar, hwarmed han sparkat till, men om 
det war till ländzman eller efter hatten kunde Anders Påhlson intet wetta, ehuruwähl han råkat 
ländzman på benet, och hade Ormen den gången warit mycket drucken. Tog afträde. 
 Jon Persson giorde med Anders Påhlson lijka berättelse, jempnwähl och Olof Nillson, 
hwilken lade det dertill att han sedan om afftonen, då ländzman klädde af sig, hade sedt att 
der Ormen honom sparkade, det en blånad warit på benet, som ett 15 öres stycke. Tog afträde. 
 Pijgan Giölu inkom sidst, och wiste intet mehra häraf än allenast då ländzman klädde af 
sig, hon sedt en lijten blånad på benet, den han sagdt sig hafwa fådt af det Ormen honom 
sparkade. [fol. 1093r]  
 Nills Orm betygade högel. att han intet hade sparkat efter ländzman, utan efter sin hatt, 
weet icke heller om han dherwijd råkadt ländzman, aldenstund han derwijd skall warit druc-
ken. Hwilket blef ländzman förehållit wara illa giort och emoot Kongl. Maij:tz nådigste för-
ordningar, att tillåta fångar wijd executioner sig med drycker öfwerlasta. 
 Ländzman beklagade att han icke wiste det sådant woro förbudit, fördenskull blef han nu 
derom tillsagd att sådant här efter ingalunda tillåta. Parterne förklarade sig icke wijdare hafwa 
att andraga, fördenskull och sedan ransakningen war för dem upläsen och dee tagit afträde, 
resolverades. 
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 Häradzrätten har detta ländzmans käromåhl i behörigdt öfwerwägande tagit, finnandes 
wähl det ländzman påstår att Orm skall med willia spiernat, och honom således under execu-
tion och i dess embetes förrättning [fol. 1093v] öfwerfallit, för hwilket han på honom begiärer 
laga straff; doch emädan dee här öfwer edel. hörde wittnen icke kunnat Ormen tilläggia att 
hafwa af berådde mode ländzman spiernat, eller och om det skiedt i det han skulle sparka efter 
hatten som honom afföll, hwilket Ormen eenständigt påstår, hwartill och kommer att ländz-
man har lembnat denne gierning in på 3:die åhret opåtalt, och icke efter det 36 cap. Konung.b. 
L.L. straxt åkärat, förutan att ländzman sig der uti försedt, det han wid execution har låtit 
Ormen sig med drycker öfwerlasta; fördenskull och i anseende till ofwantaltde skiähl, såwähl 
som i förmågo af den 31 [och] 40 [§] Domareregler det man i mörka måhl bör gå den 
lindrigare wägen, kan häradzrätten eij annat än honom Orm befrija att hafwa detta med willia 
giordt, och således döma honom för en blånad effter det 13 cap. Såramålabalken med willja 
L.L. till 3 m:k s.m:t, [fol. 1094r] så och för swordom efter den 3 § uti Kongl. Maij:tz stadga om 
eder och sabbatzbrutt till 5 d:r s.m:t, doch detta alt under den högl. Kongl. hofrättens högwijsa 
omdöme underdånödmiukeligast lembnat och heemstält. 
 
62. Samma dag bewilljades Per Ollson i Backe och Torgården skiötning och fasta på dess 
fädernes hemman der sammastädz om 2 tunnel:d, hwilket han d. 20 maij 1690 har kiöpt af 
dess swågrar och syskon för 69 d:r 17: 10 10/11 s.m:t och kiöpebrefwet uthtrycker, eftersom det 
3 gånger fans lagligen upbudit, nembligen d. 4 november 1695, d. 6 martij och 4 november 
1696, och altsedan opåtalt och oklandrat ståndit, så att icke heller nu någon hade att tahla 
derpå. 
 
[63.] S. d. bewilljades Olof Ersson i Östnår och Hackåås sochn skiötning och fasta på Östnårs 
hemmanet, tillijka med halfwa Bleka slåttegodz, bestående heela hemmanet af 6 tunnel:d, 
[fol. 1094v] hwilket efter kiöpebrefwetz lydelse d. 20 octob. 1694 han för 106 r.d:r courant har 
kiöpt af s. Adam Werner, hwilkens fader, sahl. h:r Werner Adami och Olof Erssons swärfader 
Daniel Månsson i Wijnelfwen woro kiötzlige syskonebarn, hafwandes sahl. h:r Werner detta 
hemman jempte Bleka halfwa slåttegodz med h:r generalen och gouverneuren Carl Sparres 
tillåtelse d. 29 jan. 1677 kiöpt, och d. 25 octob. samma åhr fasta uppå ärhållit, sedan detta 
slåttegodz redan d. 4 martij 1673 af wälb. h:r general war resolverat och lagdt till bem:te 
hemman, och det till föllje af en landztingzdom d. 15 junij 1649. S. Adam Werners fans och 
dertill rätta äganden, förmedelst en af rätten bekräftat föreening d. 18 octob. 1694. Fulla pen-
ningarne hade han och derföre erhållit, som kiöpebrefwet docerar, upbuden woro och richtigt 
passerade, nembl:n d. 4 novemb. 1695, d. 6 martij [fol. 1095r] och 4 novemb. 1696, och det 
altsedan oqwalt ståndit, så att icke heller nu något klander mehra war eller[?] det som fasta 
hindra kunde. 
 
64. Såsom h:r generalmajorn och landzhöfdingen wälborne h:r Carl Gustaf Frölich har ge-
nom dess skrifwelse af d. 10 december sidstl. förordnat majorn wälb:ne h:r Carl Gustaf de 
Charliere att i dess ställe af häradzhöfdingen Erich Sparrman, taga dess huld- och trooheetz-
eed till Hans Kongl. Maij:t Konung Carl den tolffte, så aflade och häradzhöfdingen för h:r 
majorn och sittiande rätten bem:te eed med hand å book, efter det af höglofl. Kongl. hofrätten 
der öfwer gifne formulair. 
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Extraordinarie ting den 26 januari 1698 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 399r–403r, RA. Komp-
lettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19a, fol. 19r–24r, ÖLA. 
 
Anno 1698 d. 26 januarij hölltz extraordinarie ting med Owijkens tingelag uti ländzmansgår-
den, närwarande häradzfougden wälbetrodde Lorentz Bachman och fölljande nämbd. 
 Jöran Person i Kiöfra  Jöns Hinderson i Hallom 
 Anders Påhlson i Jåxåsen  Christopher Ersson i Fäste 
 Jon Persson i Åsen  Per Ollson i Nächstad 
 Erich Anderson i Swänsåsen Olof Jöranson i Giärde 
 Jöns Persson i Ångrån  Gudmun Person i Häggen 
 Olof Ersson i Wattiom  Per Ollsson i Backen 
 
Samma dag föredrog ländzman Swän Hercules hurusom när execution skulle anställas hoos 
dragounerne Jon Reen och Per Lustig för den af dem hoos Per Tohlson i Hwattiom begångne 
stöld, hwarföre dee wid sidsta ting d. 21 decemb. äro dömbde, är hoos Jon Reen funnen egen-
dom till 30 d:r s.m:t, hwar ibland och warit en kiettell jempte andra pertzeler som från 
Hendrich i Hellne sidst uti november månad utur dess bod wordit bort [fol. 399v] stuhlne, och 
ehuruwähl på sidstl. ting desse tiufwar är blifwit förehållit att kiännas wijd det som Hendrich i 
Hellne hade bortmist, så kunde dee doch dertill icke förmåås, eij heller med några skiähl 
wider saaken bindas, utan föranletz rätten att lembna den saaken. Men när en deel at tiufwe-
godzet således uti Jon Rens giömo är funnit, hafwer han och Per Lustig stöllden wederkientz, 
jempnwähl och berättat att Jon Reens broder, Anders Reen, hade samma gång warit med och 
af tiufnaden lijka åthniutit sin andeel. 
 Hendrich i Hellne upnämbde hwad som ifrån honom blifwit stuhlit, nembl:n 
     s.m:t 
 1 paar lappstöflor    1: 11 
 1 paar smörläders stöflor    1:   8 
 1 ⅜ tunna korn à 5 d:r s.m:t    6: 28 
 1/8  tunna erfter    1:  –  
 1 par slijtne skinbyxor   – : 16 
 1 dito walmarsråck   – : 16 
 1 ½ skållpund kruut à 1 d:r    1: 16 
 5 st. elgzbenlingar [älgskinn från benen]  – : 27 
 1 bälte af rijssläder   – :   8 
 4 m:k jern   – :   6 
 1 par skoor   – : 24 
 1 par gamla  stöflor   – :   5 
   15:   5    [fol. 400r]  
 Hwilka pertzeler uti tiufwarnes närwaro wärderades, och dee hwar för sig kiändes wijd, 
så och att dee utaf dem hwar sin deel åthniutit hade. 
 Wijdare är och förleden decemb. månad för drängen Jöns Ollson i Swänsåsen bortstulne 
17 ½ plåt à 2 d:r s.m:t styck, för hwilka han desse tiufwar hade misstänckte, såwähl som för 
en sölfwerskieed, som för Erich Anderson ib:m är bortkommen, men tiufwarne, som öfwer 
bem:te stöld hwar för sig på det nogaste examinerades, nekade dertill eenständigt, eij heller 
kunde dee dertill med några skiähl bindas. 
 Uthom detta hade och Jon Reen för Christopher i Bootåsen bortstulit 2 st. redda kalf-
skinn, wärderade à 8 öre s.m:t, det Jon Reen tillstod. 
 Anders Persson i Hälliebacken beswärade sig och, att Anders Reen för honom hade bort-
stulit 2 st. bockskin, wärderade för 12 öre s.m:t styck, så och förleden juhlehelg wid kyrkian 
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och under gudztiänsten utur dess släda ett paar lapphandskar [fol. 400v] och ett paar dito af 
kalfskin. Bockskinnen och lapphandskarne kiendes Anders Reen wijd, men kalfskins hands-
karne nekade han till, men Anders Påhlson i Jåxåsen wittnade att när Anders Persson gådt in i 
kyrkian, han bägge handskeparen lembnat i slädan, hwarföre måtte och Anders Reen, som det 
ena paret stuhlit, jempnwähl kiännas wid det andra, blifwandes lapphandskarne wärderade för 
12 öre och dee andra för 6 öre s.m:t. 
 Så kunde icke heller Anders Reen förneeka det han ju för Jon Persson i Åsen hade för-
leden sommar stulit 12 öre s.m:t, så och 1/2 kanna bränwijn för 12 öre s.m:t. 
 Utaf det stuhlne godzet bekom Hendrich i Hellne nu igen 1/2 skålp. kruut, 3 st. elgzbeen-
lingar, rijslädersbältet, lapp- och smörlädersstöflorne hade Thol Torfinsson i Hara af Jon Reen 
bekommit, deels för matwaror, deels för penningar, och har nu då stölden yppades sändt dem 
till Hendrich i Hellne, och fast än ländzman hade honom för denne handell låtit stämma, 
[fol. 401r] så inställte han sig doch icke, hwarföre efter Kongl. Maij:tz process 2 § saakfältes 
Tohl Torfinsson til 1 d:r s.m:t, och saken emoot honom wid näste ting öppen lembnadt. 
 Ländzman begiärte att tingzrätten wille hielpa allmogen ifrån desse wanartige tiufwar, 
emädan dee ändå aldrig wända åter från sin odygd, den dee ifrån långlige tijder brukadt, wa-
randes Jon Reen nu andra gången lagförd och dömbd, Anders Reen är wähl nu första gången 
tingzförd, men om alla deras tiufnader woro uppenbara, skulle dee wara otalige. 
 Anbelangande Per Lustig, så wiste ländzman med nämbden och allmogen det betyga att 
han under sidsta fäijdetijd hade från compagniet rymdt öfwer till Norrie, och der sig till freden 
blef uppehållit, och i föllie af Kongl. Maij:tz då uthgångne pardoneplacat igenkommit, hwil-
ket icke hade skiedt om han icke wid en brand, som i Trundheem skiedde, hade med några 
andra stuhlit ett stort partie [fol. 401v] sölfwer, för hwilken orsak skull Lustig måst sig med 
flychten hijt öfwer salvera, men dee andra blifwit uphängde. Lustig kunde till detta så myket 
mindre neeka, som han ofta tillförenne härom talt, jempnwähl och nu nyligen under arresten i 
sochnestufwan; hwilket Anders Påhlson i Jåxåsen betygade. 
 För än Lustig fohr till Norrie har han förr såwähl som sedan altijd stuhlit och snattat, men 
der öfwer kunde efter så lång tijdz förlopp ländzman icke nampngifwa mehra än för 2 à 3 åhr 
sedan, då han med sin son stuhlit, för hwilket dee, som förste gången lagförde, plichtade med 
gattulopp; wijd sidsta ting dömbdes och plichtade Jon Reen och Pehr Lustig tillhopa för be-
gångne stölder hoos Per Tohlson i Hwattiom och Jon Persson i Funnäs till 74 d:r 16 öre s.m:t 
tillhopa, och det 3 dubbelt uthrächnadt, med gattulopp; och såsom Lustig nu 3:die gången 
kommo att dömas, anhölt ländzman det han efter Kongl. straffordningen måtte straffas till 
[fol. 402r] lifwet, och dee andra bägge tiufwarne förwijsas tingelaget, på det för deras giär-
ningar hwar och en må säker förblifwa, och sin lilla egendomb i frijd hafwa. Per Lustig med 
dee andra tiufwarne hade härtill intet wijdare att påminna, utan bodo om förskoning, uthlof-
wandes här efter boot och bättring, hwarpå ransakningen uplästes, och saaken till afslutande 
under händerne tagen. 
 Resolutio. 
 Häradzrätten har detta alt i noga öfwerwägande tagit, pröfwandes rättwist, hwad den stöld 
beträffar som hoos Hendrich i Hellne är begången till 15 d:r 5 öre s.m:t, att den samma emel-
lan alla 3 tiufwarne proportionaliter bör fördeelas, eftersom de der utaf lijka deelachtige warit, 
så att på Jon Reen sig belöper 5 d:r 1 ⅔ öre s.m:t, så och för 2 st. kalfskinn 8 öre s.m:t. På 
Anders Reen först 5 d:r 1 ⅔ öre s.m:t sampt för de öfrige pertzelerne efter ransakningen 1 d:r 
22 öre s.m:t, [fol. 402v] för hwilka stölder Jon och Anders Reen efter Kongl. straffordningens 
3:de § böra plichta med 3 dubbelt och målsägaren betahla hwad han än icke igenbekommit. 
Orka de eij botum, böte med kroppen, dessutan skohla dee bägge efter Kongl. Maij:tz 
resolution för prästerskapet d. 17 decemb. 1697 § 8 ståå uppenbara kyrkioplicht; och emädan 
Anders Reen har under gudztiänsten fördristat sig att föröfwa stöld, så skall han i anledning af 
Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrutt böta 40 m:k s.m:t. 
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 För den öfrige stölden, hoos Erich Anderson och Jöns Ollson i Swänsåsen, warda de be-
frijade, emädan dertill inga skiähl finnas. 
 Hwad Per Lustig anbelangar, så är han fuller nu 3:die gången för begången tiufnad för 
rätta stäld och angifwen, så att fördenskull häradzrätten icke understår sig att gåå ifrån Kongl. 
straffordningens 3:die §; men så har doch häradzrätten härwid ett twifwelsmåhl, hwilket 
[fol. 403r] den först funnit nödigt den högl. Kongl. hofrättens högwijsa dijudication underdån-
ödmiukeligast att underställa, och höglofl. Kongl. hofrättens högwijsa resolution afbida, huru 
wid sådant tillfälle förehållas skall, enär som en har åthskillige stölder på diverse tijder och 
orter begådt, för än han derföre någon gång blifwit lagförd och plichtat, hwilka stölder sedan 
efter handen warda yppade, dömbde och straffade, om då en sådan, när han 3:die gången 
kommer att dömas för den stöld som är skiedd, för än han förste eller andre gången lagfördes 
och plichtade, skall efter Kongl. straffordningen wara till lijfzstraffet förfallen, underdån-
ödmiukeligast bidiandes att Eders höggreflige excellens och den höglofliga Kongl. hofrätten 
nådgunstigast tächtes häradzrättens enfaldige förfrågan ansee, eftersom det i frambtijden kan 
dem till underdånödmiuk rättelse lända. 
 Extract på saakörerne 
 Dragoun Jonas Reen för stöld  15:   5 
 D:o    – : 24 
 Anders Reen för stöld   20:   7 
 And. Reen för sabbatzbrutt   10:  – 
 Pehr Lustig för begången stöld dömbd till döden 
 Alla desse bötter äre till högl. Kongl. hofrättens högwijsa omdöme lembnade och dy kun-
na de intet uti någon linie uthföras. 
 
 
 
 

Ting den 16–19 mars 1698 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 492v–514r, RA. Komp-
lettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19a, fol. 115r–135r, ÖLA. 
 
Anno 1698 den 16, 17, 18, 19 martij hölltz laga ting med allmogen af Owijkens tingelag, uti 
sochnestufwan, närwarande uti ländzmans ställe Anders Pålson i Jåxåsen och fölljande 
nämbdemän. 
 Jöran Person i Kiöfra  Jöns Hinderson i Hallen 
 Jon Person i Åsen  Christopher Ersson i Fäste 
 Erich Anderson i Swänsåsen  Per Ollson i Nächstad 
 Jöns Person i Ångrån  Olof Jöranson i Giärde 
 Anders Pålson i Jåxåsen   Gudmund Person i Häggen 
 Olof Ersson i Wattiom  Per Person i Klåckarbacken 
 
1. Aflade Per Person i Klåckarbacken dess huld- och trooheets- \och domare/eed till Hans 
Kongl. Maij:t, wår nu regerande allernådigste Konung, Konung Carl den tolffte. 
 
2. Publicerades dee Kongl. placater och förordningar som wid Rödens och Bärgz ting an-
technade finnas. 
 
3. Examinerades mantalslängden, så och afradzextractet. 
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4. Dragoun Anders Olberg beswärade sig att medan han warit bort till Norrie [fol. 493r] har 
dragoun Anders Reen för honom utur dess wisterhuus bortstuhlit twådeelarne tort kiött efter 
ett nööt, det han förleden höst kiöpte för 11 d:r 8 kopp.m:t, 1/2 aln kläde för 2 d:r 2 öre, och 
30 kakor bröd, hwilka wärderades för 3 öre st., alt kopp.m:t, hwar utaf han allenast igenbe-
kommit klädet, men det öfrige tillstod Reen att han med Anders Pipare, hwilken tillijka med 
honom stuhlit, hade förtärdt. 
 Pipare kunde icke heller härtill neka. Efter undersökning om dee tillförenne med stöld 
woro beträdde, fans af protocollet d. 26 jan. sidstl. att Reen då lupit gattulopp för begången 
stöld, men Piparen woro aldrig tillförene lagförd. Hwarföre dömbdes dee nu effter Kongl. 
strafordningen att böta 3 dubbelt, nembl:n Anders Reen 6 d:r 5 öre och Anders Piper 6 d:r 5 
öre s.m:t, så och målsäganden sitt åter med 10 d:r 10 öre k.m:t, som efter Kongl. Maij:tz reso-
lution d. 4 maij 1685 tages af deras löön om de annan egendomb eij hafwer, så och ståå kyr-
kioplicht. 
 
5. Alldenstund corporalen Pehr Sandberg [fol. 493v] eenständigt nekade till det lägersmåhl 
som konan Dorde från Hackåås på honom hade för Jöns och Per Erssönner i Wästnår be-
kiändt, dy upskiötz det till dess at denne kona kan ärtappas och med honom confronteras. 
 
6. Comminister wällärde h:r Daniel Offerdalinus anhöllt hos tingzrätten det måtte honom 
efterlåtas att inlösa nybygget och gamble gården i Funnäs, hälst den skall liggia honom myc-
ket beqwämt för resan skull kyrkiorne emellan och han dessutan förstådt det Per Ollson i 
Funnäs skall willia bem:te gård försällia till Olof Jonson i Åhlstad, som obördig är, förmee-
nandes sig wara så när som en annan. Här emoot framblade Per Ollson häradzrättens domb d. 
4 martij 1696, hwilken tillärklarar honom samma gård, warandes häradzdomen d. 14 april 
1697 af lagmansrätten confirmerat, och dy kunde han oftabem:te hemman icke afstå, emädan 
det och skall liggia honom wähl tillhanda. På giordt förehållande måtte Per Ollson tillstå det 
han tänckt hemmanet förytra till [fol. 494r] Olof Jonsson i Ållsta, men h:r Daniel wille han 
intet hafwa inn med sig, hwilket h:r Daniel heemstälte till rättens afslutande. 
 Resolutio. 
 Såsom Per Ollson för sig hafwer både häradz- såwähl som lagmansrättens domar på detta 
hemmanet och han det samma icke will godwilligt h:r Daniel uplåta, fördenskull kan icke hel-
ler häradzrätten honom det påläggia; doch, skulle han det till någon annan utom börden för-
yttra willia, förbehålles h:r Daniel dess rätt, såwähl som en annan. 
 
7. Såsom finnare från Båsiö intet woro lagl. instämbde öfwer det ellgzskiuterij som corpo-
ralen Olof Billström dem angifwit före, altså lembnades det till nästa ting. 
 
8. Anbelangande dee 17 d:r 8 öre k.m:t hwilka Erich Larsson i Nampn fodrade på hustru 
Karin Erichzdotters wägnar, som han till sytning hafwer, af nämbdemannen Gudmund Pers-
son i Häggen, så wederkiändes Gudmund Persson bem:te skuld, men kunde den nu icke 
[fol. 494v] betahla för än han fingo upp det som hans debitorer honom skylldige äro, lofwade 
doch omsijder till hösten bem:te skuld clarera. 
 
9. Kom för rätten Olof Eliæson i Elfwen och berättade att eftersom Markus Person i Röröön 
återkalladt det honom giorde tillwijte om något tiufwerij, hade han som en rätt christen ho-
nom wehlat det tillgifwa; hwar emoot Marcus Persson sig förklarade att hwad han sagdt will 
han bewijsa, inläggiandes der öfwer en attest af Olof Anderson i Kläppe och Mårten Jonson i 
Nääs och Liusdahls sochn, der uti dee berätta att då Olof Eliæson skulle på marknaden af Olof 
Anderson i Kläppe kiöpa 1  [skålpund] lijn, hade han i dess ställe tagit bort 2 , derföre 
Olof Anderson det ena pundet tagit åter; äfwen skall och detta åsedt Mårten Zachrisson i 
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Simansboo och Liusdahls s:n, som Marcus Persson föregaf, men han skall warit bortreest, så 
att af honom han ingen attest erhålla kunnat. Olof Eliæson contesterade sin oskuld och för-
behölt sig der emoot laga satisfaction. [fol. 495r]  
 Marcus Persson warnades sig wähl att betänckia innan han en så swår beskyllning Olof 
Eliæson tillwijter; och för det öfrige kunde häradzrätten uppå desse löösa och obesworne 
attester intet döma, utan åligger det Marcus Persson till nästa ting hijt förskaffa attestanterne, 
deras wittnesmåhl edel. att verificera. 
 
10. Efter föregången laga stembning tahlade dragoun Jöns Jönsson till Jon Persson i Wäster-
åsen och Olof Ollson i Önstad för det dee i hans omyndige åhr försåldt hans fädernes jord, 
halfwa hemmanet Åbåsen, till Anders Jonsson, som det af Anders Jonsson wid sidsta ting 
ingifne kiöpebreef d. 9 martij 1688 uthwijsar, påståendes sitt odall att åter bekomma, eftersom 
han det samma på intet sätt hade förwärkat. Jon Persson och Olof Ollson i Önsta nekade al-
deles till detta kiöpebrefwet, och att de det hwarken samtycht eller underskrifwit, utan såsom 
dee på sin sahl. swärfaders Jon Arfwidsons wägnar, hade att fodra i bem:te [fol. 495v] hemman 
28 ½ r.d:r specie, så upläte de Anders Jonsson lössen derföre, hwilken derpå betalt 20 d:r 
s.m:t, och wijdare hade dee intet handlat. Anders Jonsson sade och för sig att han intet hade 
begiärat det brefwet skulle så inrättas, som skiedt är, utan om dee 11 och 18 r.d:r, williandes 
skiuta skulden på ländzman, som brefwet öfwerwarit och underskrifwit. Desse 11 r.d:r specie 
tillstod Jöns Jönsson att hans fader warit Jon Arfwidsons arfwingar skyldig, och hwad Anders 
Jonson derpå betalt wille han honom godt giöra, till hwilken ända han desse 20 d:r s.m:t hoos 
Olof Ersson i Wattiom har insatt, begiärandes nu fåå hemmanet tillträda för än Anders Jons-
son det aldeles förderfwar. Anders Jonsson sade sig dermed wara till frijdz om han får lyffta 
dee 20 d:r sölf:rm:t som ståå hoos Olof Ersson i Wattiom. Men det wille Jöns Jönsson intet 
tillåta för än först med Anders Jonsson blifwer husesyn hållen, huru han hemmanet häfdat 
hafwer.  
 
[I följande 15 rader avviker hovrättens renovation från tingsrättens protokoll (fol. 118r)] 
Hwar emot åter Anders Jonsson påstod att sittia till fardag qwar, emädan han sine penningar 
intet [fol. 496r] straxt åter bekommer. Honom förehölltz att genom sin hustru han d. 21 febr. 
sidstl. har sig begifwit från denne halfwa hemmans deels bruuk straxt att träda, allenast han 
fingo sina penningar åter, och altså måtte han blifwa wijd det som en gång skiedt är, hälst han 
och redan annorstädz tinget heemwist, och lär hwad som sedan huuserötan är betalt, öfwer-
skiuter, bekomma löst, hwilket han lembnade till rättens afslutande. 
 Emellan dragoun Jöns Jönsson och Anders Jonsson i Åbåsen, med Jon Persson i Wäster-
åsen och Olof Ollson i Önstad, angående halfwa hemmanet Åbåsen, som Jöns Jönsson owit-
terligen är försåldt, resolverades. 
 Att såsom hwad angår det af Anders Jonson wid sidsta ting frambwiste kiöpebreef på 
detta halfwa hemman för 45 d:r s.m:t, daterat d. 9 martij 1688, der under Jon Perssons och 
Olof Ollsons nampn finnas, dee såwähl som Anders Jonson tillståå att det är orätt, hafwandes 
dee allenast updragit Anders Jonsson dee 28 ½ r.d:r som dee på sin swärfaders [fol. 496v] wäg-
nar hade i hemmanet att fodra, hwaraf 11 r.d:r kommo på Jöns Jönsons deel, uppå hwilka 11 
r.d:r Anders Jonsson dem betalt 20 d:r s.m:t eller 10 r.d:r, hwilket samptel. parterne tillstå. 
 
[I tingsrättens protokoll slutar § 10 som följer, se fol. 118r] 
Hwar öfwer inför rätten han med Anders Jonsson således är föreent att utaf dee 20 d:r s.m:t, 
hwilka emoot Anders Jönsson hoos Olof Ersson i Wattiom äro insatte och Jöns Jönsson welat 
låta ståå till dess öfwer huserötan dömbdt blifwer, han för sin deel med 6 d:r s.m:t för bem:te 
huuseröta är nögd, låtandes Anders Jönsson det andra få lyffta och behålla, hwar emoot 
Anders Jönsson det halfwa hemmanet nu straxt och wid fahrdag afstår, och Jöns Jönsson det 
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uplåter som det nuför ögonen ståår; doch dee 2 d:r s.m:t till [lucka] här under icke begrijpne, 
hwilken deras föreening som i sig billig tingzrätten och will hafwa bekräfftat; öfwer det feel-
achtige kiöpebrefwet så upskiötz det till ländzmans hemkomst.  
 
[Åter till hovrättens renovation.] 
 
11. Effter föregången laga stembning fodrade Jon Jönsson i Moo af Nills [fol. 497r] Jönssons 
enkia i Tåssåsen, hustru Märit Jonsdotter 13 ½ d:r s.m:t, Carl Nillson i Hallom 1/2 tunna korn 
och 4 ½ d:r k.m:t och dragoun Hendrich Ahlbeck 1 tunna korn sampt 4 ½ d:r k.m:t, hwilka 
påster dee hwar för sig hade undsatt Nills Jonsson och hans enkia, åstundandes nu sin 
betahlning. Uppå enkians wägnar swarade Jon Persson i Tåssåsen, kunnandes intet neeka till 
desse fodringar, men beklagade att hon intet annat hade att betala med än dess halfwa andeel i 
hemmanet, hwilken creditorerne måge sökia, allenast hon med sine små barn kan der få sittia 
och niuta sin heemwist. Utom desse creditorer angofwo sig cappellanen h:r Daniel för 3 åhrs 
cappellans måhla, dheraf fulmächtigen eij tillstod mehra än ett åhr; dee 6 d:r k.m:t Erich 
Anderson i Miähla prætenderade, kiändes fullmächtigen wid, men uppå de 3 d:r 8 s.m:t hwil-
ka Olof Jonsson i Myra hade försträckt, påstod fullmächtigen att han bekommit 1 st. gammalt 
fåår à 6 m:k, så och 1 lass höö à 9 m:k [fol. 497v] k.m:t. Så hade och Hans Bremer att fodra för 
3 tunnor korn och hans swägerska Gertrud 12 d:r s.m:t efter häradzdomen d. 18 decemb. a:o 
1697. Och alldenstund till desse creditorers förnöijelse inga löösören äro att tillgå, fördenskull 
lembnas dem efter det 27 cap. Ting.b. L.L. och 6 § i 1669 åhrs executionsstadga att hålla sig 
till enkians halfwa deel i hemmanet, såwijda efter laga wärdering den dertill kan förslå, 
kunnandes h:r Daniel eij mehra än ett åhrs ränta bestås à 1/4 tunna, eij heller Olof Jonson i 
Myra för dess 3 d:r 8 öre s.m:t mehra än 2 d:r, aldenstund det öfrige påstås wara betalt. 
 Förutan dee creditorer som här ofwan till sig angifwit hoos Nills Jonssons enkia i Tåss-
åsen, förekommo och fodrade Lars Swänson i Miähla 4 ½ d:r k.m:t, Sigrid i Näset 1/2 tunna 
korn, Erich Ollson i Kiöfra 1/4 tunna, Elizabet Jöransdotter i Tåssåsen 1 d:r 16 öre s.m:t, An-
ders Erson ib:m 22 öre s.m:t, hwilkas fodringar, såsom enkians ombudzman tillstod, förden-
skull blef lijka som de andra, deras rätt i hemmanet lembnadt. [fol. 498r]  
 
12. Det påstod fuller Hans Ollson i Hallom, förmeenandes det Erich Anderson i Miäla intet 
skulle hafwa fog något arf att begiära efter dess moster hustru Ingiborg Jonsdotter i Hallom, 
hwilken hafft Hans Ollsons morbror Halfwar Nillson till echta, och med honom barnlöös 
genom döden afgådt; doch emädan Erich Anderson påstod att Hans Ollson förledit åhr hade i 
goda mäns närwaro lofwat honom 22 r.d:r courant i ett för alt, både löst och fast att uthgifwa, 
hwilket och Jöns Hinderson och Carl Nillson i Hallom, som förlijkningen öfwerwarit, bewitt-
nade, altså begaf han sig omsijder samma 22 r.d:r à 6 m:k s.m:t st. till Erich Anderson att 
lefwerera, således att han derpå betalar 4 r.d:r courant åhrligen, hwilken föreening häradz-
rätten approberade och gillade. 
 
13. Såsom uppå hustru Kierstins begiäran i Wästnår, det wid sidsta ting blef henne lembnadt 
tills nu med skiähl att bewijsa Karin Andersdotter i Åbåsen den henne tillagde tiufwebeskyll-
ningen, altså kommo dee nu bägge för rätten, och ingaf hustru [fol. 498v] Kierstin en attest af s. 
Christen Ersson, daterat Trundhem d. 6 jan. sidstl., der uti han förmäler att uti dee 3 åhr och 
några månader som Karin hoos honom tiänt, hon skulle sig med otroheet wijsat; sedan framb-
lade hustru Kierstin en copial attest af pijgorne Lussi Andersdotter och Dordi Jönsdotter af 
Trundheem d. 25 jan. sidstl., hwars original efterspordes, då Kierstin efter något drögzmåhl 
ingaf en annan attest, den hon påstod wara original, hwilken icke allenast war maculerat och 
raderat, utan den jempte nampnen med en hand skrifwen, och utan någons attest under, att dee 
så betygat hade, hwars innehåld war att på Kierstin Andersdotters begiäran dee wehlat attes-
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tera at Karin Andersdotter sig som en tiuf i tiänsten med dem skall förehållit och borttagit 2 st. 
särkar med annat mehra. Emoot desse attester protesterade Karin som eensijdige och aldeles 
obewijslige, beropandes hon sig sin huusbondes h:r Griflous och pastoris magister Bonhaks 
attester på sidsta ting inlagde, och som hustru Kierstin henne icke annat än [fol. 499r] redeligit 
har gittat bewijsa, begiärte hon på henne laga straff. 
 Hustru Kierstin sade att pijgorne för henne berättat det Karin skall för h:r Griflous fru 
desse 2 särkar bortstuhlit; Karin swarade att om så woro, hade hon aldrig af proviantmästaren 
Griflo fått ett så wackert pass. Till att wijsa sin redeligheet inlade hustru Kierstin ett attesta-
tum, daterat Trundheem d. 26 jan. sidstl., af 9 st. perssoner underskrifwet, hwilka alla betyga 
det hustru Kierstin sig der ährl. och wähl förehållit, det samma har och cancellie assistentz råd 
och lagman h:r Petter Drejetz d. 11 febr. 1698 attesterat, hwilka attester Karin höllt onödige, 
emädan hon aldrig hade något sådant henne tillagdt, eller henne dess heeder welat afskiära. 
 Q. Om hustru Kierstin tillägger Karin stöld, och att hafwa desse särkar stuhlit? Att så 
wijsar attesten. Q. Hwem den skriffwit? Swaar: en gosse i Trundheem, hwilkens eller dess 
föräldrars nampn hon icke wiste, uthlet sig doch änteligen att Karin hade på pijgornes halss 
stuhlit desse särkar, dem dee måst betahla. [fol. 499v]  
 Karin begiärte wetta hweem som giort Kierstin fullmächtig att tahla på deras wägnar? 
Swarade att pijgorne som måst särkarne betahla, hade det omtahlat. Wijdare war intet att 
påminna, utan sedan sidsta tingzprotocollet war upläst resolverades. 
 Emellan pijgan Karin Andersdotter i Åbåsen, kärande, och hustru Kierstin Andersdotter 
ifrån Wästnår, swarande, angående det hustru Kierstin beskyldt och wehlat Karin tilläggia att 
hafwa i Norrie sig med stöld och otrooheet försedt, resolverades. 
 Ehuruwähl att häradzrätten wid sidstl. ting d. 18 decemb. hustru Kierstin åthwarnade, det 
hon utan skiähl icke måtte Karin en så swår beskyllning tilläggia, men hon icke desto mindre 
om upskof anhållit, sig attester att införskaffa, hwilka och upwiste blifwit, nembligen af 
segnieur Christer Ersson från Trundheem, sampt pijgorne Lussi Andersdotter och Dordi Jöns-
dotter; och alldenstund besagde attester eij allenast äro obesworne, utan och finnes pijgornes 
skrifft maculerat och med en obekant och misstänckt stijhl [fol. 500r] skrifwen, förutan och att 
desse pijgor äro i saaken interesserade och tilläggia Karin hafwa tagit bort 2 särkar, dem dee 
måst betahla, altderföre kunna dee emoot lagen och det 21 cap. Ting.b. icke attenderas, hälst 
Karin Andersdotter till öfwerflöd har sitt wählförehållande med sin huusbondes h:r ammuni-
tionsförwaltarens Cornelius Griflous attest d. 20 sept. sidstl., så och kyrkioherdens i Trund-
heem mag. Gerhard Bonhaks attest d. 24 ejusdem bewijsat, fördenskull skall hustru Kierstin 
för denne ohemuhle och swåra beskyllning, hwar uti hon sig icke wehlat rätta, efter det 20 
cap. Ting.b. böta 40 m:k s.m:t. 
 
15. [!] Det föredrog Olof Jonsson i Swänsåsen hurusom dragoun Per Lustig har af Per Biörs-
son i Hara practiserat till sig ett paar skinnbyxor, dem han för ett paar andra hade bortbytt till 
honom, Olof Jonsson, men wid tingzrätten är han pålagd, desse besagde byxor att tillställa Per 
Biörson, williandes nu af Erich Jonsson i Sillbacken hafwa sine till [fol. 500v] Lustig lembnade 
byxor åter och på honom niuta samma rätt som Per Biörson i Hara emot honom erhållit 
hafwer. Och ehuruwähl Erich Jonsson påstod sig uti god troo hafwa med Per Lustig[z] son om 
desse byxor handlat, som eij heller annat kunde honom bewijsas; doch emädan Lustig först på 
illistigt sätt tillpracticerat sig desse byxor, och sedan dem förbytt till Olof Jonsson, hwilken 
derföre har måst dem från sig gifwa, så är och intet mehra än billigdt, än Olof Jonsson hoos 
Erich Jonsson i Sölfbacken samma rätt niuter, så att han bör få sine byxor åter, ståendes det 
Erich Jonsson fritt att sökia sin hemulsman det bästa han gitter. 
 
16. Angående dee 3 tunnor korn som Johan Essbiörson i Åbåsen på dess hustrus wägnar 
fodrade utaf Jöran Jöranson i Giärde, resolverades att såsom Jöran Jöranson allenast tillstår 2 
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tunnor korn jempte 1/3 t. mäldermiöhl, sampt 1/8 tunna kornmiöhl återstå, hwilket han icke 
för sig, utan för modrens skulld, som huushållet förestod, tagit hade, uthlofwandes det af 
modrens behåldne [fol. 501r] egendom betahla, fördenskull lät häradzrätten derwijd beroo; 
doch så att för denne, såwähl som flere creditorers skull, Jöran Jöranson skall, wid 5 d:r s.m:tz 
wijte, innan pingst öfwer all modrens egendom i 2:ne tolfmäns närwaro ett så richtigt inven-
tarium giöra, som han edel. kan beswäria, hwilken egendom samma tolfmän böra wärdera. 
 
17. Det föredrog Per Ollson i Funnäs hurusåsom dragoun Swen Ekeström hade för 3 åhr 
sedan emot 6 d:r s.m:t af honom accorderat en häst, och den samma nyttiat från Michaelis till 
wåhren, då han först budit honom åter, jempte 1/2 tunna salt, för det han hästen brukat, men 
icke deste mindre hästen till en annan försåldt, för hwilken orsak skull Per Ollson påstod fulla 
kiöpschillingen att niuta. Och ehuruwähl Swän Ekeström föregaf att 6 d:r s.m:t wähl blifwit 
omtalte, men han icke så mycket lofwat, utan med förbehåld om hästen woro utan wanck och 
lyte, hafwa handlat, och derföre in på winteren budit hästen tillbakas, men Per Ollson wägrat 
den igentaga; doch [fol. 501v] emädan Ekeström icke gitter bewijsa att med något serdeles 
förbehåld kiöpet ingådt woro, eij heller att hästen warit ofärdig, utan fast mehra wijsar han 
dermed warit fullt alfware att han hästen öfwer winteren behållit och till en annan försåldt, 
jempnwähl gifwit Per Ollson i afrächning 1/2 tunna salt à 4 d:r k.m:t, gittandes han icke heller 
fullkombl. wederläggia det iu kiöpet om 6 d:r s.m:t blifwit slutit, fördenskull och i förmågo af 
det 1 cap. Kiöp.b. Stadslagen bör han dee återstående 14 d:r k.m:t eller 4 d:r 21: 8 s.m:t med 
första till Per Ollson betahla. 
 
18. Beswärade sig Olof Jöranson i Giärde hurusom han åhr 1696 uti novemb. månad blef på 
allmogens och tingelagetz begiäran kallad att gåå till Brunflod, och med fullmächtigerne Per 
Ersson i Siör och Per Isackson i Skucku öfwerläggia om tullen, då förutan sitt omaak han till 
Per i Siör gifwit 18 d:r s.m:t reesepenningar på heela tingelagetz wägnar, för hwilket större 
deelen honom förnögdt med 4 öre s.m:t till mans uthrächnadt, men een deel willia honom det 
förwägra. [fol. 502r] Och alldenstund alla enhälleligen tillstodo att på deras begiäran Olof 
Jöranson denne reesan giordt, så och dee 18 d:r s.m:t till Per i Siör betalt efter quitt:s d. 25 
nov. 1695, warandes ingen som der emoot hade att säija, fördenskull skulle dee som med sin 
deel återstodo Olof Jöranson tillfrijdz ställa, hwar uti tolfmannen lofwade honom hielpa. Uti 
reesepenningar för 4 dagar bestås Olof Jöranson 16 öre s.m:t om dagen. 
 
19. Alldenstund Olof Hanson i Lägden uppå den till honom afgångne stembningen att swara 
Olof Jöranson i Giärde om någon skuldfodran, sig icke instälte, eftersom dragoun Anders 
Lundberg förklarade sig i detta måhl icke wara fullmächtigad att swara, fördenskull och i 
förmågo af processens 2 § företogz saaken. Ock emädan Olof Jöranson frambtedde 2:ne st. 
Olof Hansons obligationer, den förra af d. 20 apr. 1690 på 17 d:r s.m:t, den senare af d. 10 
octob. 1694 på 10 d:r s.m:t, dy dömbdes Olof Hanson efter Kongl. Maij:tz process 2 § till att 
uthbetala desse penningar, dem Olof Jöranson emoot borgen må lyffta, [fol. 502v] doch Olof 
Hansson fritt lembnat, saken emoot Olof Jöranson wid nästa ting uthföra, om han det äskar 
och will. För upropetz försummande plichtar Olof Hansson med 1 d:r s.m:t. 
 
20. Togz till afdömmande före, hållen huusesyn d. 5 octob. sidstl. öfwer Åbåsen, 3 tunnel. 
skatte, hwilket Anders Jonson 11 åhr åbodt och är dragounehåll wid Owijkens compagnie. 
Sedan öfwerflödige huus med deras reparation blefwo afdragne, nembl. stufworne n:o 1 och 
2, stallet n:o 10, förblef bristen 50 d:r 11: 20 s.m:t. Uti sin tijd hade Anders Jonsson upsatt en 
stufwa för dragoun, så och en bondebyggning af några rum, hwilken häradzrätten pröfwade 
för gården tiänlig när den blifwer färdig. Dessutan har han bygdt ett stall och 9 st. höölador, 
deels bygdt å nyo, dels reparerat. Hwarföre wardt med honom fölljande liquidation författadt. 
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[Debet]  [Credit] 
Anders Jonsson debiteras  Upsatt dragounestufwa, 
för 11 åhr à 6 ⅔ d:r s.m:t  hwilken, sedan 24 öre s.m:t 
åhrligen 73: 10 ⅔ feel afdrages, rächnas för 
   3 åhrs byggnad 19:   8: – 
 [fol. 503r]  
   Stufwubyggningen består 
   af 4 rum och ansees för  
   6 åhrs byggnad, sedan 19 d:r 
   s.m:tz brist afföres, blifwer 
   behållit 21:  – : – 
   Stallen 2 åhrs byggnad 13: 10: 16 
   Hööladorne   3:  – : – 
  ________ Saldo 16: 24: –   
  73: 10: 16  73: 10: 16 
 
 Uti hwilka 16 d:r 24 öre s.m:t dragounerne Jöns Jönson och Jöns Hansson, som genom 
domar till halfwa hemmanet hwardera äre kombne, böra participera, förblifwandes med Jöns 
Jönssons part efter den nu träffade förlijkningen. 
 
21. Det fodrade Olof Jöranson i Giärde utaf brodren Jöran Jöranson 4 ½ tunna korn, som han 
för 8 åhr sedan utaf honom till hemmanetz bestående tagit när han det med brodren Jöran 
Jöranson brukade, påståendes det med interesse tillbakas. Jöran neekade icke till att iu kornet 
woro hoos Olof Jöranson tagit, men det skall skiedt för modrens rächning, som hemmanet den 
tijden förestod, och han med Johan som drängiar [fol. 503v] tiänte, tillböd derföre bem:te korn 
af modrens qwarlåtenskap betala, så långdt den kan förslåå. Men dertill wille Olof Jöranson 
icke samtyckia, utan höllt sig till Jöran, hwilken kornet tagit, och fast modren skall stådt för 
hemmanet skrifwen, har lijkwähl Jöran warit bonde, och det för sig brukat, eftersom och mod-
ren intet af hemmanet niutit, utan [i]bland med tiggiande sig försedt, hwartill Jöran nekade. 
Men Olof Jöranson sade sig det såwähl som det förra medh wittnen skohlat bewist, om han 
trodt det Jöran skulle till sådant nekat. Qwästion. Om Olof Jöranson kan bewijsa det Jöran i 
sitt nampn tagit kornet, och med det hwilkor att han skulle stå för betahlningen? Hwilket han 
wähl påstod, men hade dertill inga wittnen. Och alldenstund Olof Jöranson, som förmält är, 
beropar sig på bättre wittnen, altså warder detta till nästa ting uppskutit. 
 Uppå Olof Jöransons begiäran i Giärde blef i brodrens Jörans närwaro Erich Raelson i 
Sanne edel. examineradt, och betygade att huru den giäld Olof [fol. 504r] Jöranson fodrar är 
tillkommen, det wiste han intet, men det såg han, att Jörans moder gick kring bygden ibland 
och tigde, war och hoos honom och flere, och den tijden brukade Jöran hemmanet, men hwem 
som stod gården före som bonde, det war honom obekant. 
 
22. Oppå Olof Erssons begiäran i Östnår wittnade nämbden och närwarande allmoge att hans 
broder Anders Ersson förledit åhr, såwähl som nu, woro med Olof Ersson i ett bröd och huus-
håld tillhopa, och att han dessutan intet folck hade, begiärandes derföre Olof Ersson för ho-
nom skonas för rökepenningarne han pro a:o 1697 är skrifwen. 
 
29. [!] Efter h:r kyrkioherdens ehrewyrdige Hans Drakes begiäran tillsades allmogen i tinge-
laget att eftersom dee på många åhr tillbakas intet huus i prästgården uprättat, och dee nu 
temmel. begynna att förfalla, det dee fördenskull i wår och till kommande höst, så med tim-
bers som andra materialiers anskaffande giöra sin flijt, att till kommande wår ett åhr till med 
byggiandet en begynnelsse må kunna giöras, hwilket dee och [fol. 504v] lofwade efterkomma. 
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30. Aflade dragoun Lars Sitten efter häradzrättens sidsta dom dess eed, att han wettandes och 
williandes intet hade handlat med tiufwen drag. Per Lustig. 
 Och ehuruwähl Thol Tummel äfwen angafz med Lustig \handlat/, doch som det icke 
kunde honom bewijsas, fördenskull wardt han i dy måhle frijgiord. 
 
32. [!] Förehades den syneförrättning som d. 6 octob. sidstl. är skiedd öfwer häfd och bygg-
nad på Nills Hanssons hemman i Orrgården à 6 tunnel., hwilket tillförenne allenast hälften 
tillkommit Olof Persson, men förleden d. 6 apr. 1697 har han den andra hälfften sig tillhandlat 
af rådman Jonas Halberg. Detta hemman är skatte och dragounehåll wijd Owijkens com-
pagnie. Sedan onödige huus woro afdragne, nembl. östre stufwan, nattstufwan och cammaren 
och det dertill hörer, förblef bristen 39 d:r 18: 8 s.m:t, dem nu warande possessor lofwade, 
som och honom pålades, inom 3 åhr att bättra, och Kongl. Maij:t till säkerheet jorden i medler 
tijd intechnadt. [fol. 505r]  
 
33. Dee feelachtigheeter till 29 d:r 20: 4 s.m:t som efter hållen syn funnes wid Erich Swäns-
sons hemman i Giärde, 2 ⅚ tunnel. skatte och dragounehåll wid Owijkens compagnie, dömb-
des åboen inom 3 åhr att bota, förblifwandes jorden Kongl. Maij:t[z] dess innan till säkerheet. 
 
34. Alldenstund efter hållen syyn och noga ompröfwande feelachtigheeterne wid skattehem-
manet Wästnår 2 tunnel:d, dragounehåll wijd Owijkens compagnie, allenast funnes till 14 d:r 
24: 20 s.m:tz brist, dy påtog sig åboen Anders Haralsons hustru Karin Andersdotter det inom 
2 åhr att bättra. 
 
35. Anbelangande dee 26 d:r 15: 16 s.m:tz brist på häfd och byggnad som pröfwades wid Per 
Perssons skattehemman Lanssom à 2 tunneland, dragounehåll wijd Owijkens compagnie, på-
lades åboen inom 3 åhr att fullgiöra, och hemmanet Hans Kongl. Maij:t i medler tijd till säker-
heet intechnadt. 
 
36. Togz under händerne den huusesyn hwilken d. 19 octob. 1697 är blifwen hållen wid Carl 
Jöransons hemman Låckåsen, [fol. 505v] 1/3 tunnel:d crone och 2 ⅔ deels skatte, warandes det 
dragounehåll wijd Owijkens compagnie, och pröfwades bristen till 22 d:r 26: 4 s.m:t, för 
hwilka skattemannen bör swara, och inom 2 åhr reparera. I medler tijd förblifwer jorden till 
Kongl. Maij:tz säkerheet intechnadt. Men beträffande den äng [som] skall wara från gården 
till Häggen kommen, det lembnas till laga uthförande. 
 
37. Såsom det pröfwades att den nya wäg som för några åhr sedan är blifwen lagd genom 
Johan Essbiörsons åker i Åbbåsen, woro honom till stoor skada, altså med samptel. grannar-
nes samtycke skulle den täppas igen, och läggias på dess gambla ställe, der han tillförenne 
warit, till hwars rödiande tingelagetz allmoge lofwade wara Åbåsens man behielpeliga. 
 
38. Tillsades samptel. Östnårs, Billstad[s], Skede och Sahloms byemän uti Hackåås s:n här 
efter åhrl. och om hösten tijdig försorg draga att isen öfwer Stoorsiön till Bärg wähl uthstakas, 
och det wid 5 d:r s.m:tz bötter som det försummar. 
 
39. Effter uthwärkat stembning lät gamle och till sängz liggiande mannen Per Jonsson i 
[fol. 506r] Wästnår till rätten inläggia en skrifft, der uti han sig högel. beswärar öfwer nöd och 
älände han i denne swåra tijden måtte uthstå, så att han eij annat än döden för sig seer, hwilket 
alt deraf härflyter att efter häradzrättens föreening han af sin sytningzman Anders Jönsson det 
uthlofwade underhållet icke bekommer, ehuruwähl Anders Jonsson af honom hade alt efter 
contractet bekommit och niutit, och det som wärre är, skall Anders Jönsson hemmanet aldeles 
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förderfwat så att det redan lutar till öde, anhållandes dy att fåå laga en annan sytningzman, 
hwartill han förslår Jöns Ersson, hwilken och bördig wara skall. 
 Protocollet wid sidsta ting blef föreläsit, och Anders Jönsson med hustrun Kierstin An-
dersdotter tillsporde[s] om efter den då lofwade bättring dee gubben tillfridz ställt hade, så att 
han fådt sitt underhåld? Hwartill hon swarade att för tijdernes swårigheet, hon dertill ingen 
lägenheet hafft, wille doch så snart hon får medell honom sitt tillställa. Henne förehölltz att 
han efter contractet bör åhrl. hafwa sitt, elliest lär honom icke kunna wägras att taga en annan 
sytningzman, när hon med sin man contractet å sin [fol. 506v] sijda icke håller. Lieutnanten 
Walentin Wirck påminte å compagnietz wägnar och itererade sin begiäran wid sidsta ting, det 
måtte Anders Jönsson nu i tijd skaffas från hemmanet, och en annan dugel. tijt sättas, emädan 
elliest hemmanet går under och den gamble gubben swälter till döda, dessutan får icke heller 
dragoun sin löön, utan har Swän i Häggen den måst till honom försträckia. Nämbden bety-
gade äfwenwähl att Anders Jönsson illa och oförswarl. häfdar hemmanet, så att fahra är om 
ödesmåhl, eftersom då andra bruka och häfda sin åker etc. ibland Anders, [i]bland och hust-
run, fahra till Norrie, gubben får eij heller sitt, derföre är hans älände altför stoort. 
 Q. Anders Jonsson, om han godwilligdt will afstå hemmanet. Sw: neij. Frågades om han 
har sädeskorn eller creatur att brukat med? Sw: Sädeskorn hafwa dee intet, utan wänta hielp af 
godt folk, ett stoo ägde han, men ingen boskap, hwarken stoor eller små, eij heller annan 
egendom, så att dem förehölltz att dee näppligen någon credit lära fåå, hälst hemmanet icke 
heller kommer dem till, warandes dee tillförenne mycket giäld skyldige. [fol. 507r]  
 Såsom på regementzskrifwaren Molins wägnar fodrade Anders Salin 80 d:r k.m:t, dem 
regementzskrifwaren har a:o 1696 d. 15 april Anders Jönsson och hustrun försträcht till 
sädeskorn efter deras obligation af besagde dato, påståendes Salin att såsom det woro en 
priviligerat skulld, det måtte regementzskrifwaren framför andra creditorer fåå sin betahlning, 
hälst Anders Jönsson honom till säkerheet lembnat häradzdomen af d. 15 octob. 1694, hwar 
efter hemmanet henne tilldömes, så och Jon Larssons quittence på dee 30 d:r s.m:t dee honom 
utur hemmanet inlöst med. 
 Cappellanen h:r Daniel med Daniel i Wijnelfwen påstodo förmåhn efter obligation d. 28 
martij 1695 och domen d. 18 decemb. 1697, det samma påminte och Jon Larson i Hallom för 
sina 25 ½ d:r s.m:tz rest efter häradzdomen d. 15 octob. 1694. Hans Ollson i Hallom præten-
derade och 11 d:r 8 öre k.m:t för ett stoo. Desse alla fodringar tillstod Anders Jönsson och 
hustrun, men huru dee wille betahlat, kunde dee intet förslag gifwa. 
 Öfwer denne hustru Kierstins otijdigheet fördes och en swår klagan, berättandes Swän i 
Häggen att när gubben klagar sin nöd, då swarar [fol. 507v] hon att det hennes lust är att han 
må torkas uth, som han torkat henne. 
 Elliest sade h:r Daniel at hon fört uth det tahlet att om hon warit hemma då h:r biskopen 
höllt visitation, skulle hon strukit kappan af h:r Daniel; der emoot hustru Kierstin uti någon 
ifwer utbrast med swordom, säijandes fanen tage den som det giort, för hwilket hon efter 
Kongl. Maij:tz placat om eeder dömbdes till sina 5 d:r s.m:t, och h:r Daniel öppet lembnat för 
en sådan calumniæ henne lagl. sökia. 
 Förutan detta påminte Anders Jönsson att han och ägde en systerdeel i Wästnår hem-
manet, hwarom ingen rättelse af acterne fans, utan lembnades honom till att lagl. bewijsa, der 
uti såwähl som dee 30 d:r s.m:t Anders Jönsson till Jon Larsson betalt. Salin förbehöllt 
regementzskrifwaren dess rätt, som dess pant och hypotek jembwähl och i sielfwa hemmanet 
efter desse 80 d:r till frökorn och hemmanetz conservation äro lånte. 
 Anders Jönsson förehölltz hwarest han will skaffa frökorn och bestå hemmanet med och 
elliest födan öfwer sommaren. Derpå han sig förklarade att han intet finner sig god det längre 
bruka, utan [fol. 508r] begiärte att rätten wille dömma som dee finna. Det samma sade och 
hustru Kierstin att willia afstå hemmanet, doch förbehöllt hon sine barn deras rätt frambdeles. 
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Angående Molins fodran, så undandrog sig Jöns Ersson på gubbens wägnar intet den betahla 
effter den är giord till frökorn. 
 Resolutio. 
 Det finner häradzrätten af den föreening som d. 15 octob. 1694 är träffad emellan Per 
Jonsson och dess systerson Anders Jonsson, det Anders Jonsson skulle antaga hemmanet 
Wästnår och uthlösa Jon Larsson med 30 d:r s.m:t för uthlagde penningar, och sedan 25 ½ d:r 
s.m:t för dess tillfallne arf i löösören, hwilka penningar för fardag skulle Jon Larsson till-
ställas. Sedan skulle han och till morbrodren Per Jonsson och hustruns underhåld åhrl. i rättan 
tijd gifwa 4 tunnor korn sampt föda till 2 st. koor och 4 små fäcreatur etz. och i alt gåå honom 
wähl tillhanda, elliest skulle han sin action emoot honom fåå uthföra. Och aldenstund Anders 
Jönsson intetdera af desse föreskrifne conditioner till fullo hållit hafwer, emädan Jon Larsson 
än har att fodra 25 ½ d:r s.m:t, morbrodren Per Jonsson [fol. 508v] eij heller fått sitt tillbörl. 
underhåld, utan måtte han med hustrun af hunger försmächta och gåå under, så att ehwad 
åthwarningar der öfwer wid sidsta ting skiedde äro, har ändå ingen bättring fölgdt. Hemmanet 
har Anders Jönsson på åthskilligt sätt med giäld graverat, det illa häfdat, så åker och äng, som 
byggnad, uthlagorne så till dragon som för cronokornet ståå inne, till sädeskorn hafwa dee 
ingen uthwäg, eij heller boskap och creatur till gårdzens nödtorftige bruuk. Och emädan 
sådane förlijkningar och transactioner af den beskaffenheet äro, att så länge dee å båda sijdor 
obråtzl. hållas, dee böra ständige blifwa, men när dee å någondera sijdan brytas, af sig sielf 
uphäfwas; dy kan häradzrätten så mycket mindre finna det Per Jonsson till denne transaction 
med Anders Jönsson bör förbindas, som den med hwilkor är ingången, och såwijda Anders 
Jönsson sin lofwen stodo, hwilken han i margehanda [många slags] måtto brutit, och förden-
skull bör Anders Jönsson den icke heller längre åthniuta, utan Per Jonsson fritt lembnat, en 
annan åbo eller sytningzman till sig taga, så att Anders Jönsson efter sitt begifwande för rätten 
[fol. 509r] nu i wår der ifrån träder, och sig med såningen intet befattar, eftersom för Hans 
Kongl. Maij:t härwid verserande höga interesse och att förekomma ödesmåhl, derom på com-
pagnietz wägnar h:r lieutn. Wirck har påmint att han icke längre kunde der förblifwa. 
 Hwad angår dee 30 d:r s.m:t som Anders Jönsson i hemmanet inlagdt, eller elliest der uti 
är berättigad till, det förblifwer till creditorernes förnöijelse, nembligen för h:r Daniel och 
Daniel Månson i Winelfwen för deras 27 d:r s.m:ts capital, sampt det öfrige till h:r regementz-
skrifwaren Molin, och hwad som för honom brister och Anders Jonson har att betahla med, 
för det bör han af hemmanet hafwa sin betahlning, aldenstund dess 80 d:r k.m:tns fodran, är 
till sädeskorn och hemmanetz bibehållande, sampt uthlagornes præsterande försträckte. Hwad 
Jon Larssons rest angår, så emädan den beträffar gubben sielf, så håller han sig wijd honom 
för den samma. 
 
40. Oppbödes fölljande hemman: 
 1. Jöns Persson i Ångron hemmanet ib:m om [fol. 509v] 4 ⅓ tunnel., af dess syskon inlöst 
d. 16 sept. 1695, 3 gången. 
 2. Christen Jonsson i Swedie, Erich Andersons hemman Häggen om 2 tunnel. 2 gången, 
med förbehåld af Kongl. Maij:tz höga rätt. 
 3. Zachris Jonsson Lefwandes Borggården à 2 ½ tunnel., kiöpt af Lars Jonsson, 2 g. 
 4. Jöran Jöranson i Giärde hemmanet ib:m, af dess syskon inlöst d. 2 nov. 1695, 3 gång-
en. Olof Jöranson klandrade, efter det war hans rätta odall och modrens hemman, som 
lembnades honom till nästa ting lagl. uthföra, om hans klander skall gillas. 
 5. Intechnades och upbödz den föreening som träffad blifwit emellan Per Jonson i 
Wästeråsen och dess barn d. 9 febr. sidstl., der uti sonen Lars Persson besittningen af hem-
manet emot lössen updrages, 1 gången. 
 6. Oppböd Erich Jönsson i Ellfwen hemmanet ib:m à 2 tunnel:d 3 gången, då dragoun 
Olof Mårtenson klandrade, som lembnades till laga uthförande. 
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 7. Oppböd Hendrich Ollson i Hwattiom Erich Eliæsons hemman i Båhlåsen 1 1/12 tunnel. 
1 gången, Kongl. Maij:tz höga rätt [fol. 510r] förbehållen, efter det går utom börden. 
 8. Opböd h:r Daniel Offerdalinus Nills Persons hemman i Funnäs, kiöpt för 119 d:r s.m:t 
efter kiöpskrifften d. 18 hujus, som af wederbörande tillstodz, doch med förbehåld af Kongl. 
Maij:tz höga rätt, efter det går utom börden, 1 gången. 
 9. Hans Bremer upböd 2 gången Tossåsens hemman efter domen d. 18 decemb. 1697. 
 10. För Kongl. Maij:t och cronan upbödz Hofwermo, kiöpt till capiteins boställe, 2 gång-
en. 
 
41. Kommo för rätten Hans Jönsson i Kiöfra och Jöns Jönsson i Ångrån sampt Olof Jönsson, 
Olof Eliæson och Erich Jönsson i Ellfwen, föredragandes hurusom det i fiällen belägne fiske 
Aronäset och Flåsiön, hwilket ifrån uhrgambla tijder lydt och leegat till deras hemman, 
jempnwähl och under skatten begrijpit, woro dem owitterl. uplåtit till lieutnanten edell och 
manhaftig h:r Walentin Wirck, ländzman Swän Hercules, Jöran Persson i Kiöfra och Jöns 
Persson i Ångrån, hwar medelst dee mycket komma att lijda, eftersom till sine hemman dee 
intet fiske äga, men der emot hade h:r lieutnanten [fol. 510v] afradzland och fiskerijen nog, 
willjandes af några attester och gamla breef wijsa att dee desse fisken och mark emoot 
dalekarlarne hafwa befrijat och förswarat. 
 Lieutnanten swarade att såsom detta fiske woro på chronones allmenning emoot Dale-
råen belägit, 4 ½ mijhl från desse bönders byar, så kunde de icke rächna det till sin skatte-
skog, utan borde dee hafwa straff för det de så länge dem brukat utan afgifft, och derföre hade 
lieutn. emoot wiss afrad à 12 öre s.m:t åhrl. med sine lagzmän det antagit, som ransakningen 
wid tinget d. 2 nov. 1696 uthwijsar. 
 Bönderne begiärade att deras tillstånd och hemmannens conservation måtte ansees, erbiu-
dandes dee derföre en större afrad, nembl. Hans Jönsson i Kiöfra och Jöns Jönsson i Ångrån 
för Aronäset och dess tillhörigheeter 1 d:r 4 öre s.m:t och Olof Jönsson, Olof Eliæson och 
Erich Jönsson i Ellfwen för Flåsiön 16 öre s.m:t, för hwilka h:r lieut. tillförenne a:o 1696 
allenast anbudit 12 öre s.m:t; hwilket alt, såwijda det angår Kongl. Maij:tz och cronones all-
menning och räntor lembnas det till h:r generalmajorn och [fol. 511r] landzhöfdingen wälborne 
h:r Carl Gustaff Frölichz höggunstige disposition, om bönderne, som högre afrad anbudit och 
desse fisken tillförenne hafft, och inga flera, måge præferencen dertill ärhålla. 
 
42. Det tilltahlade hustru Kierstin Andersdotter i Wästnår hustru Anna Persdotter i Åbåsen 
öfwer det taal hustru Anna skall förledit åhr om henne uthfördt, som skulle hon i Norrie sig så 
åthborit att dee söcht efter henne för det hon skall stuhlit, kallat henne mörderska, och om dee 
fått fatt på henne, hon då skulle blifwit satt i mörka håhlet, begiärandes hustru Kierstin att 
såsom hon är oskylldig och med attester wijsat det samma, att hustru Anna måtte derföre 
straffas. Och ehuruwähl hustru Anna enständigt nekade härtill, förklarandes sig icke något 
sådant hustru Kierstin hafwa tillagdt; doch emädan af den wid sidsta ting håldne ransakning, 
jempnwähl och af dragoun Swän Ekeströms nu giorde relation, finnes att hustru Anna för Per 
Jonsson i Wästnår sagdt att med hustru Kierstin stodo i Norrie illa till, så att när dee fåå see 
[fol. 511v] henne roopa dee på henne mörderska, och på barnen mördeungar, ståendes wacht att 
taga henne fatt och kasta i mörkstufwan, fördenskull skall hustru Anna, som således förklen-
ligen om hustru Kierstin har talat, doch sine ord rättat, efter det 43 capit. Ting.b. böta 2 gång-
er 3 m:k s.m:t. 
 
43. Det lät handelsmannen från Levånger i Norrie ehreborn och wäl:t h:r Ebbe Carstenson 
genom dess skrifwelse af d. 3 martij sidstl. och der hoos fogade rächning utaf Anders Jons-
sons hustru i Åbåsen fodra 28 r.d:r och 1 ort, såsom en rest af åthskilligdt godz, hwilket hustru 
Anna har åhren 1687 och 1688 på credit undfådt, med begiäran att sin betahlning hullpen 
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blifwa. Denne rächning blef påst ifrån post hustru Anna föreläsen, hwilka poster hon wähl 
tillstod sig hafwa undfådt, men förklarade der hoos att derpå woro mycket betalt till 15 à 16 
r.d:r, hwilket skall wara antechnadt på den rächning hon hafft, och hon öfwersändt till sin i 
Norrie warande son, eftersom och han sig skall åtagit att betahla hwad som resterade. Och all-
denstund å h:r handelsmannens wägnar ingen war tillstädz som kunde gifwa [fol. 512r] någon 
underrättelse här om, dy fant häradzrätten skiähligt att lembna hustru Anna tijd till nästa ting 
sådant bewijsa, eller då wara förfallen till saken, protesterandes Anders Påhlson i Jåxåsen i 
medler tijd å h:r handelsmannens wägnar på alla expenser, hinder och skadestånd. 
 
44. Oppå lieut. edell och manhafftig h:r Walentin Wircks begiäran uplästes en förtechning 
han författat öfwer feelachtige åboer wijd Owijkens compagnie, hwilka alfwarligen warnades, 
och deras skatträttigheeter upbudne, 2 gången. 
 
45. Capiteinen wälb. h:r Carl Rutencrantz hade wähl i föllie af Kongl. commissionens dom d. 
15 sept. 1697 instämbdt bonden Olof Ollson i Swedie angående 2:ne rymmare han hysat, in-
ställandes sig för h:r capiteinen lieutnanten Wallentin Wirck, hwilken icke kunde så noga spe-
cificera in quo puncto, som h:r capiteinen wille denne bonde tilltahla, och fördenskull wardt 
härmed för denne gången differerat och upskutit. 
 
46. Sedan wid sidsta ting swågrarne Lars Ersson och Per Ellg i Myra om [fol. 512v] besitt-
ningen af deras hustrurs odelshemman Myra sins emellan twistat, och samma rätt genom 
låttkastning föll på Lars Ersson, har sonen Jon Anderson låtit instämma swågren Lars Ersson, 
med påstående att såsom han der wid icke hörd blifwit, det måtte hans rätt till hemmanetz 
besittning honom förbehållen wara framför swågren Lars. Äfwen inlade och modren hustru 
Agnis en skrifft med begiäran det Per Ellg måtte komma till hemmanet, alldenstund Lars är 
emoot henne mycket swår, will och icke låta Jon Anderson komma med sig in i gården, och 
fast det icke är hennes odall, så har hon lell sine jordepenningar der uti inlagdt. Lars Ersson 
upwiste der emoot en föreening modren och syskonen emellan af d. 11 febr. 1694, der uti Jon 
Anderson emoot en wiss summa sin prætension af besittningen aldeles afstår, begiärandes 
derwijd förblifwa. Jon Andersson swarade att efter Lars intet håller contractet och hwarken 
till modren eller honom det dem tillkommer uthbetallt, så woro contractet om intet. Lars sade 
sig betalt Jon hwad [fol. 513r] på hans deel kommit, dertill Jon nekade, och som det å 
ingendera sijdan fulltygades, dy lembnades det dem till wijdare bewijs. 
 
47. Uti den på sidsta ting förehafde saak angående den attest Erich Ollson i Salom tagit om 
dragouns Per Rossbergz talan, hwilken h:r capitein Planting föredrog, wardt nu Erich Ralson i 
Sanne examineradt, hwilken har attesten skrifwit, förklarandes att han hade attesten ord från 
ord skrifwit som wittnen Olof Månson i Fäste, Per Ollson i Nächstad och Swän Ollson i 
Fillingen refererade, men intet war dragoun tillstädz, om det war sant eller eij wiste han icke, 
men hwad framst i attesten står om lögneskrifften, det hade warit Erich Ollsons talan. Erich 
Ollson sade att han denne attest endast till den ända begiärat hade, att wijsa h:r capitein att det 
icke så woro som Rossberg förebracht, att han hoos honom swultit, men aldrig till att skada 
dragoun till dess heeder och ähra. Capitein sade att dragoun woro härigenom offentel. giord 
till en lögnare. Men der emoot betygade Erich Ollson att han för ingen det sagdt, eij heller 
kunde nämbden eller allmogen säija att Erich Ollson något sådant i sochnen uthspridt. Parter-
ne förehöltz [fol. 513v] detta wara en ringa saak, så frampt dragoun eij wijsa kan att Erich 
Ollson honom offentel. i sochnen för en lögnare i roop och rychte bracht, hwar öfwer dragoun 
sielf bör inkomma och sådant fulltyga. 
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49. [!] Eftersom wijd tingzslutet konan Dordi från Hackåås sig instälte emot corporalen Per 
Sandberg om lägersmåhl hon på honom bekiändt, altså tillhölltz hon bekiänna sanningen, och 
påstod att han woro rätta barnafadren, hafwandes förledit åhr Walborgmässo tijden i Billsta 
hoos Olof Ollson i en bod, han henne häfdat och ingen annan, hwarpå hon hafwande blifwit 
och fådt barn nu Kyndersmässo tijden, hwilket med rächningen kommer öfwereens. Sandberg 
kunde wähl intet neeka, det han ju uti majo warit hoos Olof Ollson, [hwarest] Dordi tiänte, 
men har med henne sig på sådant sätt intet befattat, hwilket han på tillfrågan erböd sig edel. 
bedyra. Och alldenstund här äre några skiähl och præsumptioner emoot honom, han och sielf 
anbiuder eeden, dy blifwer honom och ålagdt den samma till nästa ting att giöra. Men Dordi 
skall efter Kongl. Maij:tz nådige förordning böta 20 m:k s.m:t, [fol. 514r] så och ståå uppen-
bara plicht, der öfwer hon till wyrdige prästerskapet remitteras. 
 
50. Tillsades dee af allmogen som återståå med några räntor, dem ländzman har för dem måst 
clarera, att dee honom betahla, eller elliest undergå execution. 
 
 
 
 

Extraordinarie ting den 18 juni 1698 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 693r–698v, RA. Komp-
lettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19a, fol. 262r–267v, ÖLA. 
 
Anno 1698 den 18 junij hölltz extraordinarie ting med Owijkens tingelag uti sochnestufwan, 
närwarande häradzfogden wälb:de Lorentz Bachman och nämbden. 
 Jöran Person i Kiöfra  Jöns Hinderson i Hallom 
 Jon Person i Åsen  Chedstopher Erson i Fäste 
 Erich Anderson i Swänsåsen  Per Ollson i Nächstad 
 Jöns Person i Ångrån  Olof Jöranson i Giärde 
 Anders Pålson i Jåxåsen   Gudmund Person i Häggen 
 Olof Ersson i Wattiom  Per Person i Klåckbacken 
 
1. Dragoun Anders Reen anklagades af Siuhl Persson i Hällne hurusom förleden påsketijd 
han ifrån honom stuhlit 13 ¼ alnar lärft, hwilket nu upwistes och wärderades för 5 ⅓ öre 
s.m:t alnen, och emädan samma tiufft hoos Reen är tagen, så at han dertill eij neeka kunde, 
fördenskull är han worden fängzlat, som den der nu 3:die gången med denne odygd framkom-
mit, men efter några dagars förlopp hade han rymbdt arresten, då Olof Simanson i Backen och 
Jon Ollson i Nampn hade wacht om honom, hwar öfwer dee blefwo hwar för sig examine-
rade, och berättade Olof Simonson, det sedan dee fådt maat hade Reen, salva venia, bedit lof 
gåå på hemlighuuset, hwilket dee honom tilleto, [fol. 693v] efter han hade handklöfwarne på 
sig, doch hade dee straxt fölgdt efter, men när dee kommo uth, war han sin koos, och för-
denskull hade de låtit Anders Pålson i Jåxåsen det wetta, hwilken straxt kring sochnen och till 
dee nästgräntzande sochnar lät gåå buudkafla, men alt förgäfwes, eftersom Reen höllt sig 
uppe i fäbodarne under fiällen, derest han med stiälande sig födt och uppehållit. Tog afträde. 
 Jon Ollson giorde samma berättelse, och med den förra beklagade sin olycka, hugnade sig 
doch der utaf att Reen sedermehra woro kommen till rätta, och af Jöns Hindersons son i 
Hallom, Hindrich Jönson grijpen, hwarom Hendrich Jönson, om sina 17 à 18 åhr, fölliande 
berättelse giorde, att han med pijgan Kierstin för 14 dagar sedan woro uppe i Swediebodarne, 
2 ¾ mijhl från sochnen upp till fiälls, då hade Reen om en afton kommit till dem och bedit 
Hendrich låna honom huus öfwer natten, hwarpå Hendrich honom frågadt hwart han sig 
ärnade, dertill han eij swara wille. Derföre hade Hendrich sagdt att han giärna wille låna 
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honom huus, men der hoos förehållit Reen hwad för en karl han woro, och att han intet torde 
honom huus öfwer natten uplåta, med mindre han fingo binda honom, [fol. 694r] eftersom 
Hendrich elliest befarade det Reen torde om natten, medan han och pijgan sofde, giöra något 
illa och draga af, men om Hendrich fick binda honom, wille han och gifwa honom maat; då 
Reen äntel. accorderat dertill att Hendrich skulle fåå honom bakbinda med sådant förord at 
han om morgonen skulle slippa löös. När nu om morgonen Reen efter aftaal begiärte komma 
löös, swarade Hendrich sig det intet kunna giöra för än pijgan kommo inn, föregifwandes att 
hon woro i fähuset att miölka, men i medler tijd hade Hendrich skickadt henne efter hielp i 
nästa fäbodar, hwilket som det något drögdes, begynte Reen starkare yrkia på att slippa löös 
och gåå i dee andra fäbodarne att skaffa sig maatsäck öfwer fiället, då Hendrich gifwit honom 
fruukost, och wijd samma tillfälle med lämpa fått draga bandet något starkare till, hwaraf 
såsom Reen förmärkte något wara å färde, begynte på med alfware att skaffa sig löös, hwar 
emoot Hendrich tagit en bössa som stod wijd spijsen, stijgit i dören och undsagdt Reen att der 
han aller så lijtet rörde sig, skulle han skiuta honom ihiähl, och såledz [fol. 694v] satt Reen 
stilla till dess pijgan och grannen kommo, med hwilkas tillhielp Hendrich förde honom i 
ländzmansgården. Denne relation tillstod Reen till alla sina deelar, jemwähl och att hans tanka 
warit att gåå öfwer till Norrie och rymma från regementet. Hendrich Jönson anhölt at för 
denne dragouns fasttagande undfåå den belöning som Kongl. Maij:t nådigt har bewilliat, 
hwarom han hoos h:r landzhöfdingen har att sökia. 
 Under den tijd Reen såledz gådt ledig har han åthskillige stölder begådt, såsom först hoos 
Per Nillson i Åsen 1/2 tunna malt för 4 d:r s.m:t, 1 st. kalfskinn 3 öre, 2 par strumpor 8 öre, 1 
st. yxa \8 öre/, 1 st. knijf 3 öre s.m:t. Desse alla pertzeler kiändes Reen wid, eftersom dee och 
hoos honom igenfundne blifwit, men malltet hade han malit och låtit baka till brödh, en deel 
och till kookmiöhl. Q. hwem som der uti hielpt honom? Swarade att han hade det torkat på 
badstufwan hoos swågren Jöran i Kenneråsen och sedan mahlit på qwarnen. Honom förehöltz 
att han som war en frijdlöös man intet kunnat det sielf giöra, utan har swågren och systren 
måst hulpit honom. [fol. 695r] Och ehuruwähl han i förstone wille neeka, så bekiände han 
omsijder att systren Elisabet torkat och malit maltet, hwar utaf hon gifwit honom något, till 
1/8 tunna, det öfrige sielf behållit, men mannen Jöran hade häraf intet wettat, hwilket och 
Jöran högel:n contesterade, och att sedan Reen löös kom, han honom intet sedt i sitt huus eller 
honom afwettat. 
 Elisabet, hwilken och för någon annan stöld war hijtkallad, tillspordes huru hon har sig 
understådt at hysa Reen sedan han allment genom budkafla war efterslagen? Swarade att han 
sedan aldrig warit i hennes huus, äfwen nekade hon och till malltet, men Reen stod wijd sin 
bekiännelse. Tolfman Gudmund Person i Häggen, med profossen Anders Jönson, som warit 
åstad att ransaka efter Reen, betygade att dee i hustru Elisabetz badstufwa på lafwan funnit 
mallt till 1/2 stoop, sedan hade och warit miöhl i stufwan uti en skieppa till 1 kanna, som 
warit af malt. Elisabet föregaf att hon tigdt ihoop några näfwar korn i sochnen att såå, och till 
att försökia om det woro frödt, hade hon på badstufwulafwan skolat profwa. Henne remonst-
rerades att fröökorn intet pröfwas på badstufwulafwan, sedan plägar man eij taga så mycket 
till proof, hälst hon, [fol. 695v] som hade så lijtet, det hon och tigdt tillhopa, eftersom och om 
så warit, hon det icke på lafwan lembnat wårdzlöst, utan det till sin föda förwarat och 
anwändt. 
 Hustru Elisabet kunde härtill icke så synnerl. swara, men nekade ändå till maltet eller att 
hafwa hysat Reen. Då Anders Pålson i Jåxåsen berättade att Elisabet icke heller woro så reen, 
utan med åthskillige stölder befunnen, då Olof Jönson i Elfwen frambträdde, angifwandes att 
Elisabet hade förleden winter hoos honom stulit en ring af sölfwer, den han hoos henne tagit 
igen. Elisabet swarade att hon fant ringen i Olofz förstufwa i ett pappeer inweklat, och wiste 
intet hwem den tillkom, derföre behölt hon honom. Oloff insisterade att ringen hade legat i 
stufwufönstret, och der blifwit tagen. Elisabet förehöltz att der hon hade hittat ringen, skulle 
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hon efter det 33 cap. i Tiuf.b. L.L. honom upwist, hwilket som hon eij giordt, kan detta eij 
annars än för en stöld ansees. 
 Så klagade och Jöns i Hellne att för 2 åhr sedan hade han i kyrkian, då han skulle offra, 
tagit upp sin pung, och när han skulle släppa honom neder, stoppat mistom, så att han fallit på 
gången. [fol. 696r] När han nu kom utur kyrkian, saknade han pungen och dy offentel. på kyr-
kiowallen låtit lysa efter honom, som allmogen wittnade, men fick ingen kundskap derom för 
än nu nyl. hade han fådt wetta det Elisabet funnit och behållit pungen. Der uti war 1 r.d:r 
specie, 1 ½ d:r s.m:t, en signetzring [sigillring] af sölfwer för 16 öre s.m:t, och pungen kostat 
4 öre s.m:t. Elisabet wille i förstone intet tillstå detta, men när Jöns beropade sig på wittnen 
bekiände hon äntel:n att på gången, när hon gick utur kyrkian, hon hade funnit pungen med 
dee specificerade penningar och ringen. Men maltet wille hon intet wederkiännas, dherföre 
hördes hennes man Jöran, hwilken betygade sig intet medhåld plägadt med Reen, utan ofta 
warnat hustrun det hon intet skulle med honom sig inlåta, och maltet angående kunde han 
henne intet befrija före. 
 Från dragoun Jöns Hwijtkopp hade Reen stulit en höna à 10 öre s.m:t, det han tillstod, 
och att han henne kokat och upätit. 
 Så angaf och Jöns Jönsson i Häggen att när för en tijd sedan han war i [fol. 696v] barke-
skog och satt maatsäcken från sig under ett trää, hade Reen altsammans bortstulit, nembl. 6 
m:k sill à 1 öre [per] m:k, 7 kakor bröd à 1 öre st., 1 kanna miölck à 2 öre, maatsäcken af 
läder 16 öre, så att Jöns derföre måtte gåå heem från sitt arbete. Reen tillstod denne stöld, 
äfwen tillstod Reen det han från Oloff Jönson i Swänsåsen stulit en koppargryta om 1 kanna 
för 12 öre s.m:t, hwilken ägaren nyligen igenfådt; jempnwähl och hoos Per Nillson i Åsen 5 
kannor korn à 4 öre s.m:t kannan, 20 öre. 
 Från Olof Hinderson i Hellne wederkiändes Reen at han tagit 1 st. reenshuud à 1 d:r, 1 st. 
linkläde à 12 öre, flor för 16 öre, så och 9 m:k kornmiöhl för 16 öre, 1/4 tunna mälder miöhl 
för 24 öre, som alt wederkiändes. Miölet hade han förtärdt, men det öfrige i fiällen bort-
giömdt, doch uthwijste han rummet der det skall finnas. 
 Från bönderne i Ellfwen är och nyligen stulit 1 tunna mäldermiöhl, derföre dee wille hålla 
sig till Reen, men den wille han icke tillstå, eij heller woro dertill några wittnen. 
 Elliest angafz att när Reen rymbde [fol. 697r] hade han, på det han eij så lättel:n skulle 
ärtappas, bytt om strumpor och mössa, och när han grijpen blef hafft på sig en karpus, som 
war Jöran i Kinneråsen tillhörig. Jöran kiändes wijd karphusen, men huru Reen den fått woro 
honom obekant. Reen swarade att han funnit honom utanför gården. Men der emoot påstod 
Anders Pålson att Elisabet hade här uti hulpit Reen, och emädan hon så medelst eij allenast 
hysat Reen, utan och niutit det han stulit, sampt hans rymmande på alt sätt promoverat, det 
hon för alt sådant måtte behörigen ansees. Hustru Elisabet nekade wähl som för, men Reen 
påstod sin berättelse om malltet, jempnwähl och att hon hysat honom. 
 Dee för håldne protokoller blefwo genomsedde, och fans att denne Anders Reen inne-
warande åhr är d. 26 januarij för begången stöld dömbd och straffad 1 gången, den 16 martij 
sidstl., 2 gången alt med gattulop, och fast han bägge gångerne stådt uppenbara skrift och 
offentel. i kyrkian lofwat boot och bättring, så har han doch sådant icke mehra achtadt än han 
nu inom så kort tijdh [fol. 697v] 3:die gången kommit igen; och betygade nämbden att tiufwe-
arten hade länge settat i honom, ehuruwähl för än i åhr man icke har kunnat fåå någon stölld 
på honom, och emädan han så wanartig är, bad allmogen enhälleligen att blifwa af med ho-
nom, och dee såledz sin lilla egendom fåå i frijd hafwa. 
 Resolutio. 
 Såsom Anders Reen är, sedan han 2 gången tillförene för stöld blifwit dömbd och afstraf-
fad, nu 3:die gången dermed beträdder och dertill öfwertygad, fördenskull dömbdes han efter 
Kongl. straffordningens 3 § till döden, doch domen med ransakningen under högl. Kongl. 
hofrätten underdånödmiukel. hemstäld. Hwad dess rymmande från regementet angår, så har 
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häradzrätten, eftersom det influtit wijd ransakningen och af honom tillstådt blifwit, eij undgå 
kunnat att annotera, men sig dermed, som till Kongl. regementzrätten hörande sak, intet kun-
nat befatta. 
 Hwad hustru Elisabet i Kinneråsen anbelangar, så ehuruwähl hon neekar, så till [fol. 698r] 
det att hafwa hysat denne Anders Reen, iembwähl och att hon eij torkat och malit dhen 
halftunna malt han stulit hoos Per Nillson i Åsen, doch emädan hwad maltet berörer, Reen 
eenständigt påstår att hon det tagit emoot och mäst behållit, warandes och mallt på hennes 
badstufwa lafwa funnit, så och miöhl af mallt i hennes huus, kunnandes derföre, såwähl som 
för hysandet, Elisabetz man, Jöran, henne icke frija, utan fast mehra, som ransakningen 
uthtrycker, äre många skiähl och omständigheeter som henne dertill öfwertyga, och alt derföre 
skall hon för hälfften af maltet swara, och derföre efter Kongl. strafford. 3 § böta 3 dubbelt 
med 6 d:r s.m:t och målsägaren sitt återgiälda med 2 d:r s.m:t. För det hon hysat Reen, som en 
frijdlöös man, skall hon efter det 17 cap. Dråpmålabalken med willia L.L. böta 40 m:k s.m:t. 
 Beträffande den pung med 1 specie r.d:r sampt 1 ½ d:r s.m:t och en signetzring, som 
hustru Elisabet hade uti kyrkian på gången funnit efter Jöns i Hellne, så alldenstund hon det 
samma tillstår, och hon efter det 33 cap. Tiuf.b. L.L. icke har det uplyst, utan in emoot 2 åhr 
behållit, oachtadt då straxt offentel. på kyrkiowallen der effter spordes, dy kan efter [fol. 698v] 
besagde capitell detta eij annars än för en stöld ansees, hwilken häradzrätten för så mycket 
grafware måtte ansee, som den wijd gudztiänsten uti kyrkian är begången, hwarföre hustru 
Elisabet med något swårare straff borde beläggias än som för annan tiufnad, dock kan häradz-
rätten denne casum icke beqwämbl:n lämpa till det 24 [cap.] Tiuf.b. L.L., och fördenskull un-
der högl. Kongl. hofrättens högwijsa omdöme underdånödmiukeligen lembnandes, om icke 
hustru Elisabet utom restitution och att böta 3 dubbelt efter straffordningen jempnwähl i an-
ledning af Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrutt må plichta med 40 m:k, alldenstund hon 
detta giordt om sabbaten, och för det hon denne last begådt i kyrkian, ståå flere, 2 à 3 
söndagar på plichtepallen. Med den ring hustru Elisabet tagit hoos Olof Jönson i Ellfwen up-
skiutes till nästa ting, att ringen må framkomma och wärderat blifwa. Hwilket med det öfrige 
uti högl. Kongl. hofrättens högwijsa omdöme underdånödmiukeligast submitteras. 
 
 
 
 

Ting den 28–31 oktober 1698 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 911v–933r, RA. Komp-
lettering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19b, fol. 457r–473v, ÖLA. 
 
Anno 1698 d. 28, 29 och 31 octob. hölltz ordinarie ting med Owijkens pastorat, närwarande 
första dagen häradzskrifwaren Zacharias Warg och de 2:ne senare häradzfogden wälbetrodde 
Lorentz Bachman. Nämbden war samma som wijd sidsta ting specificeras. 
 
1. Förelästes dee Kongl. stadgar och förordningar som wijd Räfsundz protocoll annoterade 
äro. 
 
2. Oppböd Nills Ollson Billstagården om 3 tunnel:d, kiöpt af Nills Andersson \1 t.l. skatte, 
de öfrige 2 t.l. crono/ d. 23 octob. 1695, 3 gången, utan klander. 
 Zacris Lefwandes upböd Borgegården i Owijkens s:n 2 ½ tunl:d, 3 g. utan klander. 
 Hendrich Ollson i Hwattiom upböd Erich Eliæsons hemman i Bålåsen 1 7/12 tunneland, 
kiöpt för 76 r.d:r, 2 gången, Kongl. Maij:t dess höga rätt till inlösen aldeles förbehållen, efter 
det går utom börd. 
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 Intecknades det testamente som Per Ollson Thore i Backegården med sin hustru Anna 
Jonsdotter, hafwa d. 22 huius giordt till deras fosterdotter Kierstin Bängtzdotter, [fol. 912r] så i 
det fasta, som är hemmanet, som i det lösa, blifwandes hemmanet på begiäran upbudit 1 
gången. 
 
3. Angaf ländzman hurusom annandag pingst är på Sälssåå skogen en eeld upkommen, 
hwilken doch genom allmogens tillhielp är blifwen straxt slächt och dämpad, och emädan Jon 
Larsson med enkian i Sälssån hafwa något tillförene der brändt en sweed, så förmente ländz-
man at ellden torde deraf wara kommen. Jon Larsson swarade att det war 14 dagar för pingst, 
och samma eld hade utan fahra aflupit, eftersom de derwijd hade åthskillige till hielp. Om 
natten hade och kommit starkt rägn, så alt wähl slächtes. Oloff i Skåttgården och Nills i Bo-
gården med ländzmans dräng, som samma gång hade der i nägden tagit bark, hade warit med 
då sweeden tändes, och dee in alles 9 perssoner, då alt gådt wähl, och ellden blifwit uthslächt. 
Tolfman Per Ollson i Näckstad, som synat och ransakat skadan, betygade sig intet hafwa kun-
nat finna det Jon Larsson hade denne eld uthsläpt, eij heller woro [fol. 912v] någon skada 
skiedd, utan hade ellden gådt lijtet i bergen. 
 Och alldenstund Sälssåå män icke finnes till denne elld wållande, samma eld eij heller 
någon skada giordt, fördenskuld kunde här ingen plicht statueras, hälst och wid swedens an-
tändande Sälssåå män finnes hafwa Kongl. Maij:tz placat efterlefwat. 
 
4. Lieutnanten Herman Tideman anklagade dragoun Lars Schedman för åthskillig stöld han 
hoos honom begådt, i det Schedman brutit up kiällardören och stuhlit uth 16 m:k smör och 10 
kakor bröd, 1  [skålpund] fläsk, eller en heel sijda med skinkan, 1/8 tunna korn, så och något 
öhl med annat smått, som eij kunde specificeras. Schedman neekade icke till att han iu desse 
pertzeler stuhlit, men förmeente det intet wara så mycket, men lieutnanten betygade att alt war 
i ringaste måtton berächnadt. Så wille och lieutnanten skylla honom för 1/8 tunna råg, men 
dertill neekade Skedman enständigdt. 
 Resolutio. 
 Såsom denne stöld efter wärderingen sig belöper till 4 d:r 23: 8 s.m:t, så skall Skedman 
effter Kongl. straffordningen [fol. 913r] 3 § derföre böta 3 dubbelt, nembl:n 14 d:r 6 s.m:t, så 
och ståå uppenbara kyrkioplicht, jembwähl och målsägaren sitt återgiälda, hwartill om eij 
annat är att tillgåå, tages det af hans löön, i underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz nådige 
resolution af åhr 1685. 
 
5. Alldenstund Jon Larsson i Hallom måtte tillstå att förl:den sommar han städiat ländzmans 
pijga Ingiborg Ollsdotter, utan att först säija ländzman till derom, ehuruwähl han wille skiuta 
skulden på pijgan, att hon sig hade uthbudit, det han emoot hennes förnekande nu icke för-
måtte bewijsa; fördenskull dömbdes han Jon Larsson, efter Kongl. Maij:tz placat om tiänste-
hion 4 §, att böta så mycket som pijgans löön warit, nembl:n 2 d:r s.m:t, ståendes honom fritt 
att sökia pijgan, om han förmehnar sig dertill fog hafwa henne tilltahla. 
 
6. Efftersom dragoun Sundwis Ellg icke neekade till dee 5 plåtar eller 10 d:r s.m:t, så och 3 
d:r s.m:t på 1 tunna korn, som dragoun Jonas Snäll honom hade försträckt och undsadt med 
för 3 åhr sedan, dy dömbdes Ellg efter det 33 cap. Konung.b. L.L. [och] 5 § i Kongl. execu-
tionsstadgan [fol. 913v] denne skuld genstan att betahla, så och för det han i en så klar saak har 
låtit draga sig för rätta efter Kongl. Maij:tz process 21 § betahla Jon Snäll uti expenser 1 d:r 
s.m:t. 
 
7. Jon Persson i Åsen och Oloff Hinderson i Hällne kärade till Gudmun Persson i Häggen 
om 10 ½ r.d:r specie, innestående jordepenningar i Häggen, hwilka Gudmun Persson har, då 
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han för 15 à 16 åhr sedan kiöpte Häggen, försäkradt till dem att betahla, som doch intet än är 
skiedt. Gudmun Persson nekade icke till skulden, utan beklagade tijdernes swårigheeter. Och 
alldenstund här är en kiänd och tillstådd giäld emoot hwilken Gudmun Persson intet har med 
skiähl att förebära, dy dömbdes han effter den 5 § i executionsstadgan desse 10 ½ r.d:r specie 
straxt at betala. 
 
8. Lieutnanten edell och manhafftig Walentin Wirk fodrade som fullmächtig på Nills Oll-
sons swåger och swägerskor i Sijde, hwilka i Norrie boendes äro, nembl:n Essbiörn Persson, 
Dordi och Berit Persdöttrar, deras innestående [fol. 914r] löösa och fasta arff i Sijde efter fad-
ren, såsom är först hemmanet à 2 tunnel., hwartill äro ärfwande 2 brödrar och 5 systrar, och 
sedan i det lösa, som efter fadren, som 1696 dödde, är lembnadt. Nills Ollson nekade icke till 
att iu deras arff hoos honom innestodo, men beklagade tijdernes swårigheeter, att han eij 
förmåtte dem uthbetahla, hälst han mycket skall blifwit uthmattad der igenom att swärfadren 
uti många åhrs tijd åhrl. hafft undan 4 mählingar, och Nills måst draga skatten. Sedan har han 
måst föda en koo och några små fääcreatur, förutan att han på sidstone har med gubbens 
skiötning stort beswär uthstådt, för hwilket alt han wedergiällning påstår, den lieutnanten ho-
nom bestridde, alldenstund församblingen nogsampt skall kunnigt wara huru han sin swärfa-
der handterat. Elliest inlade Nills en förtechning på dee löösören gubben efter sig lembnat, be-
ståendes en deel i gubbens gamla kläder, så och penningar och korn, nembl:n 10 ort 16 skill. 
som Nills hoos sig hade, hoos Per i Wijken 9 ½ ort, [fol. 914v] hwaraf Nills upborit 6 ort, hoos 
Jon Qwax 1 ½ tunna korn, deraf Nills till sig tagit 1 tunna, hoos swägerskan Ingiborg 10 ort, 1 
koo, 2 ½ ort och ett gammallt får. Uti hwilket alt på de andras wägnar lieutnanten påstod 
deras deelar, och om Nills icke skulle kunna skaffa straxt sin betahlning, begiärte lieutnanten 
upbud på hemmanet och det försällia åth en annan, eftersom Nills Ollson det aldeles förderf-
war, så att med tijden hans medarfwingar få intet. Men Nills påstod att få effter hand lösat. 
 Emellan lieutnanten edell och manhafftig Walentin Wirk, som fullmächtig på Essbiörn 
Persson[s], Dordi och Berit Persdöttrars wägnar från Norige och deras swåger Nills Ollson i 
Sijde, angående deras arff, så i Sijde hemmanet som i det lösa, som fadren effter sig 
lembnadt; 
 Resolverades. 
 Att såsom till Sijde hemmanet, bestående af 2 tunnel:d, äro 2 bröder och 5 systrar arffall-
ne, dy bör hwar och en, efter det 1 och 2 cap. Erfd.b. L.L. niuta sin deel, broder broderslått 
och syster systerslått, kommandes der effter hemmanet att deelas uti 9 deelar, sedan tunnelan-
det är [fol. 915r] wärderat för 27 d:r s.m:t, så att hwar broder deraf undfår 12 d:r och hwar 
syster 6 d:r s.m:t, der efter Nills Ollson genstan bör till käranderne dess deel uthbetahla, doch 
på widrig händelse och till deras säkerheet upbiudes hemmanet 1 gången. 
 Anbelangande löösören och penningar som effter gubben lembnade äro, så bör Nills Oll-
son för sitt beswär wid s[y]tningen hafwa alla gubbens kläder, så och de 10 ort 18 skill. och 
dee 1 ½ tunna korn i Wijken, det öfrige skiffta 6 arfwingarne emellan, efter ofwan allegerade 
capital. 
 
9. Anhöllt lieutnanten edell och manhafftig h. Walentin Wirk om skiötning och fasta på dess 
d. 9 febr. 1688 kiöpte skattehemman Hälliebacken à 2 tunnel:d, emädan han är nödgad det att 
föryttra till Jöns Eliæsson i Elfwen; och ehuruwähl detta hemman war 3 g. upbudit, nembl:n 
d. 23 maij och 12 octobr. 1688 sampt d. 12 martij 1689, och alt sedan ståndit, men emädan 
alla upbuden, med förbehåld af Kongl. Maij:tz höga rätt äro tillåtne, alldenstund det är utom 
börden såldt, fördenskull kunde till h. lieutnanten fasta icke extraderas för än det först blifwer 
Hans Kongl. Maij:t i underdånigheet [fol. 915v] heembudit, warandes det af god åker, tarfwelig 
äng, intet fiske eller timber- el:r weedskog, allenast lijtet giärdzellfång, qwarnställe till huus-
behof, intet diurfång, förutan hwad lägenheeter kunna wara i afradzlanden, som särdeles 
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taxerade äro; dessutan är det dragounehåll wijd Owijkens compagnie, jempnwähl och gam-
malt skatte, som nämbden intygade, lembnandes till höga öfwerheeten häradzrätten under-
dånigst, om Jöns Eliæson, som jempnwähl står i handell om detta hemman med lieutnanten, 
må det fåå kiöpa och lagfara. 
 
10. Oppböd Nills Ollson i Billstad Opgården i Billstad 3 tunnel:d, kiöpt af Nills Andersson d. 
23 octob. 1695 för 80 d:r s.m:t, 3 gången, och emädan detta hemman går utom börden, dy bör 
det effter Kongl. Maij:tz nådigste resolution i underdånigheet hembiudas Hans Kongl. Maij:t, 
warades det dragounehåll wid Bärgz compagnie, har god åker, lijten eng, god timber-, weed- 
och giärdzellskog, tarfweligit fiskewatn, nödtorfftigt [fol. 916r] qwarnställe, men inga ellgz-
wonor, warandes elliest 1 tunnel:d skatte och 2 tunnel:d crono, som nämbden wiste berätta 
och jempnwähl utaf Jordeboken fans hwilka 2 t:l crono här under intet komma. 
 
11. Oppböd Christen Jonsson i Swedie och Myske s:n Erich Andersons hemman Swedie, det 
han utom börden kiöpt d. 7 april sidstl. för 90 d:r s.m:t, då drängen Oloff Erichson med sina 
systrar Karin, Brijta och Giölu klandrade, efter det war deras moders jord och odall, hwilket 
fad[r]en dem owitter:n såldt. Christen Jonsson begiärte fåå sina penningar igen, men elliest 
wille han jorden intet afstå. 
 Och alldenstund emoot det 17 cap. Jord.b. L.L. bonden eij är tillåtit hustruns jord sällia 
och föryttra, dy blef och Olof Ersson med dess syskon lössen förbehållen, doch så att Christen 
Persson [felskrivning för Jonsson] för än han gården afträder bör fåå sina penningar igen. 
 
12. Dragoun Johan Löfning beswärade sig öfwer corporalen Johan Bockofski hurusom förl. 
sommar han skall efter något kiött, hwilket för en resande man der i gården bortkom, hafwa 
ransakadt hans huus, hwarigenom, såsom Löfning förmeenar [fol. 916v] sig wara förnär skiedt, 
ty anhåller han om correction derpå. Bochofski swarade att som kiöttet kom bort i hans gård 
och den reesande mannen mycket hårdt der efter frågade, fördenskull att undfly misstankar, 
ransakade han alt folcket i sin gård, tagandes corporalen Billström med sig, men intet tillade 
han Löfning eller någon denne stöld. På begiäran blef Billström edel. hörd, och wittnade det 
Bochofski hade bedit honon föllia sig och ransaka, det han giorde, och brötz warken dör eller 
annat, ty det giorde corporalen ondt att i hans gård skulle stiählas, hafwande Löfning fallit 
honom misstänckt, efter der war en lapp som så sade, mehra wiste han intet. Tog afträde; då 
Löfning klagade att efter lappens ord dee honom ransakadt, men dertill neekade Bochofski 
enständigt, hwilket eij heller Billström säija kunde, utan hade Bochofski med fog begiärat 
ransaka. 
 Resolutio. 
 Såsom Bochofskti icke har wåldsambl. denne ransakan anställt, utan som lag i det 13 cap. 
Tiuf.b. L.L. säger, dy kan eij heller rätten finna honom till [fol. 917r] något straff bråtzlig, doch 
bör ingen nu eller frambdeles för detta tillwijta Löfning, wid laga straff tillgiörandes. 
 
13. Cappellanen wällärde h. Daniel Offerdalinus med Per Swänsons fullmächtige i Funnäs 
Per Ollson, kärade till tolfman Jöns Persson i Ångrån om en åkerslått, som för 25 à 26 åhr 
sedan från hans hemman Funnäs emoot 5 r.d:r courant är blifwen bortpantat, warandes slåtten 
lijka fullt wid gården, och alldenstund Jöns Persson utaf det deraf åthniutne höö 2 lass åhrl. 
skall wara betalt, så för capital som interesse, dy will han hafwa slåtten igen utan lössen. Jöns 
Persson wille hafwa lössen för än han ängen afträder, eftersom för interesset den allenast 
giordt fyllest. 
 Detta blef af nämbden öfwerlagdt, och emädan det befinnes att när som åhrl:n gewinsten 
berächnas emott interesset och bärgare lönen, denne slått ändå åhrl:n af sig kunnat kasta wid 
pass 1 d:r k.m:t, så pröfwar rätten skiäligdt att capitalet dermed kan wara betalt, så att 
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fördenskull Jöns Person utan wijdare lössen bör slåtten [fol. 917v] afstå, doch behåller han det i 
åhr derpå bärgade höet. 
 
14. Lät herr Daniel Offerdalinus 2 gången upbiuda Funnäs hemmanet, kiöpt af Per Påhlson 
Ploog, då sonen Nills Persson det klandrade, hwilket honom lembnades till laga uthförande. 
 
15. Det fodrade Jöns Jonsson i Hwattiom 10 r.d:r, dem hans fader 28 åhr sedan hade inlagdt 
uti Per Hälliesons hemman i Obåsen, som war Johan Essbiörsons farfader. Johan Essbiörson 
med modren Anna Jonsdotter nekade icke till skullden, men begiärade att deraf måtte kortas 
det Jöns Jonssons fader hade så när som på 5 åhr hafft en mähling åker att såå. Jöns swarade 
att det allenast warit 10 åhr, hwilket icke hälfften emoot interesset uppgår. 
 Effter nämbdens ompröfwande gifwes för en sådan mähling om åhret högst 9 m:k k.m:t, 
bland och 2 d:r, ia 6 m:k som åkeren är till, hwilket emoot åhrligit interesse à 6 pro cento icke 
ens förslår; och fördenskull när [fol. 918r] det war Johan Essbiörssons förehållit, begaf han sig 
att betahla dess 10 r.d:r eller 15 d:r s.m:t, och det bör han uti 3:ne terminer fullgiöra: 1698 5 
d:r, åhr 1699 5 d:r och 1700 5 d:r s.m:t, eller och undergåå execution. 
 
16. Efftersom en deel af församblingens ledamöter, så i Owijken som Hackåås och Myske, 
skohla wara tröga att förfärdiga och wid macht hålla deras andeelar på Bogårdzmurarne, dy 
blefwo dee nu derom alfwarl:n tillsagde att efterkomma nästkommande wår, eller och för 
treska lagl:n plichta. 
 
17. Påminte h. kyrkioherden ehrewyrdige h. Hans Drake det allmogen i Owijken efter lofwen 
och rättens befallning måtte laga till redz dee materialier som betarfwas till deras förfallne, 
och redan 1685 el:r 1686 ogillade byggning, emädan den alldeles är förfallen. Allmogen 
lofwade härom sammantahlas, men beklagade lijkawähl att för den oförmodeligen infallne 
winteren, det lär för dem swårt falla, hwilket dem förehölltz eij giälla, sedan dee så lång tijd 
hafft, alt sedan 1686, [fol. 918v] utan lära de på widrig händelser efter Kongl. huusesynsordn. 
32 § blifwa ansedde. 
 Och emädan golf feelar i Myskeboernes stufwa öfwer kiällaren, så tillsades dee det i wår 
att reparera. 
 Och ehuruwähl effter gamla föreeningen allmogens stall af Myske s:n bordt wara 12 
spiltor, så äro doch uti det nyl. bygde stallet allenast 7 spilltor, hwarmed h. kyrkioherden för 
sin deel woro till frijdz, men för sine successorer [efterträdare] har han eij bordt sådant 
opåtalt lembna. 
 
18. Lieutnanten edell och manhafftig Walentin Wirk lät genom corporalen Joh. Bochofski 
kära till Olof Hanson i Lägden och dess broder Jöran Hanson, först för det Jöran, sedan han af 
h. lieutnanten tagit städiepenning förl. Bartolomæi tijd, hade den återburit, och äntel:n hade 
Olof Hansson andra gången tagit städiepenningen af lieutnantens dräng Jöns Månsson, att 
gifwa den åth Jöran, och när Oloff hafft penningarne borta 14 dagar, skickar han dem åter, 
hwarmedelst lieutnanten [fol. 919r] blifwit uppehållen, påståendes derföre ärsättning. Jöran 
swarade att han allenast att rådfråga sig hoos dee sina hade tagit emoot städiepenningen öfwer 
natten, men dagen effter den återlefwererat. Oloff Hansson sade för sig att lieutn:[s] dräng 
Jöns Månsson kom till honom wijd Hackåås kyrkia, och böd honom att städia brodren Jöran, 
då Oloff sw. at han intet lär willia till lieutn., wille doch frästa på, men om penningarne eij 
straxt kunde återlefwereras, rådde han intet före, och emädan Jöran intet stod at öfwertahlas, 
skickade han, med första bud han fick, penningarne åter, ehuruwähl dermed öfwer en wecka 
drögdes. Jöns Månson kunde eij heller påståå att Oloff Hanson hade fullkombl. försäkrat 
lieutnanten om brodrens tiänst, utan lofwat giöra sin flijt. Corporalen Bokofski tillstod och att 
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Jöran allenast öfwer natten hade hafft städiepenningen hoos sig, och om morgonen honom 
återlefwererat. 
 Detta blef af rätten öfwerlagdt, och alldenstund hwad Jöran Hanson angår, han allenast 
sig att [fol. 919v] rådfråga öfwer natten emottagit och hafft städiepenningen, och om morgonen 
från sig lefwererat, fördenskull och i anledning af Kongl. Maij:tz stadga af åhr 1686 såwähl 
som det 15 cap. Bygg.b. L.L. kan Jöran intet wijdare bindas. Och hwad Oloff Hansson be-
träffar, så har det intet kunnat fulltygas att han andra gången, då han städiepenningen emot-
tog, har lieutnanten försäkradt om brodrens tiänst, det icke heller Jöns Månsson, som till ho-
nom uthsänd war, har kunnat påståå, och fördenskull warder och han i detta måhl befrijad. 
 
19. Anna Jonsdotter i Norgården föredrog hurusom Anders Jönsson hade förl:n wår på det 
wilkor med henne antagit hemmanet Norgården, att han med henne skulle besåå halfwa hem-
manet, och halfwa uthlagor derföre ärläggia. Nu sådde hon och Anders Jönsson 5/6 tunna 
hwardera, men dessutan sådde han allena 1 tunna, hwilken sääd han för sig will behålla, men 
hon påstår hälften med honom, och för den halfwa tunna frökorn deraf på henne löper gifwa 
[fol. 920r] honom nu 1 tunna, alldenstund förl:n wår kornet war dyrare än nu. 
 Härtill wille Anders Jönsson sig icke beqwämma, ty om han samma korntunna eij kiöpt, 
hade åkeren legadt osådd, emädan Anna intet mehra frökorn kunde sig förskaffa. Uppå till-
frågan tillstod Anders Jönsson contractet på hälfften såå och att ingen åker mehra låg osådd 
sedan han denne tunna sådt hade. Här öfwer resolverades. 
 Att hwad den ena tunna korn angår, som Anders allena har sådt, der emoot Anna intet 
hafft, så emädan ingen åker sedan warit öfwer osådd, hwilken på Anna kunnat berächnas, utan 
har Anders Jönson besådt både sin och hennes deel, fördenskull pröfwas billigt att hwad efter 
den halfwa tunnan är fallit, må Anders Jönsson för sig behålla, men för den öfrige halfwa 
tunnan behåller Anna, hwilken åkeren tillhörde hwarpå den såddes, halfwa säden som derpå 
fallit, och den andra hälfften behåller Anders Jönsson för sitt bruk och fröökorn, doch emoot 
proportion giör derföre uthlagor. [fol. 920v]  
 
20. Alldenstund Erich Ollson i Salom, som cautionist för sahl. Gudfast Stickens byggnad på 
Kårgiärdz hemmanet, har den samma måst ärsättia, och der emoot erhållit arrest på Stickens 
färjemanslön hoos några bönder, nembl:n Wästnår Anders Haraldz enkia 4 kannor, Anders 
Jönsson ib:m 4 kannor, Kiäneråsen Jon Persson 4 k:r, Anders Larsson 4 k:r och Jöran Nillson 
4 kannor, Häggen Gudmun Persson 4 k:r, Sölfbacken chiergianten Brant 8 kannor för 1696 
och 1697, Norgården Anna Jonsd:r 8 k:r för 1696 och 1697, Elltnäs Erich Jönsson 4 k:r. Altså 
skulle Erich Ollson samma färjemanslöön fåå upbära, efter det och innestod, och det in 
natura, och icke effter 1696 och 1697 åhrs markegång, emädan wederbörande hafft kornet i 
beredskap och icke wållande warit att det har kommit att inneståå. 
 
21. Handelsmannen från Norrie ehreborn och wäl:t Ebbe Carstenson giorde åter igen genom 
dess breef till Anders Pålson påminnelse om slut i dess saak emoot hustru Anna i Åbåsen, 
eller nu i Norgården, Anders Jonssons hustru, angående 28 r.d:r och en ort hustru Anna för 
åthskilligt crediteradt godz [fol. 921r] honom skyldig är, och såsom hon wid sidsta ting d. 16 
martij föregaf att på samma rächning woro 15 à 16 r.d:r betalte, hwilket derpå skulle wara 
annoteradt, men hon hade den då icke wijd handen, utan berättade att bem:te rächning woro 
till hennes son uti Norige öfwersänd, som lofwat resten clarera, dy påstår handelsman att 
sådant icke woro af någon sanning, och till större uplyssning b[i]fogar hustru Annas sons Jöns 
Andersons egen attest af d. 1 aug. sidstl., der uti han äfwenwähl aldeles neekar till modrens 
uthsaga, alldenstund han hwarken på hennes rächning hade något betalt, eij heller hade han 
hennes rächning om händer. Hustru Anna swarade att hon hade öfwersändt samma rächning 
till sitt syskonebarn i Norrie Märit Ollsdotter, hwilken den skulle hafwa till dess sonen 
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kommo heem, att med handelsmannen giöra klart, och på den rächning har Ebbe Carstenson 
sielf annoteradt dee 15 à 16 plåtar hon har betallt, begiärte dy anstånd i saaken at skaffa hijt 
bem:te rächning. Henne förehöltz att hon nu hafft 7 månader [fol. 921v] sedan domen föll och 
kunnat som och bordt skaffa denne domen hijt, men det försummat, elliest förer hon nu annan 
tahlan än sidst. Hon beklagade sitt medellösa tillstånd att betahla och wille hafwa dilation, 
men Anders Påhlson påstod domb i saaken effter förra resolution. 
 Emellan handelsmannen från Norrige ehreborn och wäl:t Ebbe Carstenson, genom An-
ders Påhlson i Jåxåsen, kärande, och Anders Jönssons hustru i Norrgården hustru Anna Pers-
dotter, swarande, angående 28 r.d:r och en ort, som handelsmannen af hustru Anna fodrar 
såsom en rest uppå en rächning af något crediteradt godz är detta häradzrättens dom, afsagd 
på Owijkens ting d. 31 octobris 1698. 
 Emädan hustru Anna Persdotter på sidsta ting beropade sig på en rächning ifrån Norige, 
hwar uppå handelsman skall annoteradt dee 15 à 16 r.d:r som hon på denne summan skall 
betallt, och at sonen det öfrige skulle clarera, hwilket at bewijsa henne blef tijd lembnadt 
[fol. 922r] till påstående ting, det hon nu doch icke på 7 månaders tijd har efterkommit, och 
fördenskull anstår icke häradzrätten emot dess en gång gifne resolution henne längre dilation 
förunna; och aldenstund hustru Anna har handelsmans rächning påst ifrån post tillstådt och 
godkiändt, men der emot icke gittat bewijsa något derpå wara betalt, utan fast mehra nekar 
hennes son Jöns Anderson till den uthsaga hustru Anna wijd sidsta ting om honom giorde; alt-
derföre och i förmågo af det 33 cap. Konung.b. L.L. sampt 5 § i Kongl. executionsstadgan 
finner häradzrätten skiähligt att hustru Anna bör utan uppehåld handelsmannen Ebbe Carsten-
son för desse 28 r.d:r 1 ort förnöija och till frijdz ställa. 
 
22. S. d. trädde för rätten Sunwis Persson och Olof Ersson i Wattiom, berättandes Sunwis hu-
rusom uti det testamente han med sin hustru d. 5 decemb. 1683 hafwa till Olof Ersson och 
hans hustru giort och d. 2 octob. 1686 är approberat, Olof Erssons barn och bröstarfwingar 
intet äro införde, så har Sunwijs med sin hustrus samtycke d. 5 sept. sidstl. sin willia förklarat, 
at och Olofz barn skohla äfwen under testamentet begrijpas, både i löst och fast, så att ingen 
må dem der uti oroa och rubba, [fol. 922v] hwilket ofwanbem:te skrifft wijdare exprimerar; 
men huushållet anbelangande, så wille Sundwis det intet från sig gifwa, utan så länge han 
lefwer och förmår ståå hemmanet före; och såsom detta war desse mäns frijwillige meening 
och fulla tancka, dy wardt det och dem till rättelsse i frambtijden till protocollet fördt och an-
technadt. 
 
23. Oppböd Hans Bremer Tåssåsens hemmanet för sin och sin swägerskas prætension 3 g:n. 
 Oppböd Hans Bremer Swedie hemmanet, kiöpt af Christen Jonsson för 105 r.d:r d. 12 
martij sidstl. 3 gången. 
 Oppbödz Hofwermo capiteins boställe för Kongl. Maij:t och cronan 3 gången. 
 Oppböd Per Ollson i Matnäset dess fädernes hemman ib:m af 4 tunnel:d 1 gången effter 
föreeningen d. 18 martij 1693; och emädan han wille hwar och en dess penningar tillställa, så 
anböd han dem nu, eller och att sättia dem in i sochnekistan. 
 
24. Nills Ollson i Billstad och Olof Hansson i Lägden kärade till deras swåger Anders Pers-
son i Skede om hemmanetz beboende och inlösen, williandes Oloff Hansson det halfft med 
swågren Anders Persson tillträda, effter det är 4 tunnel:d, och sedan hwad [fol. 923r] uthlösen 
angår begiära de att rätten der öfwer determinera wille. Anders Persson swarade att hem-
manet 2:ne åboer eij tohla kan, lössen tillbödh han sina swågrar effter mätismanna ordom, 
allenast honom först godtgiörs det han har uthbetalt, nembl. till David Jacobson i Lefånger 13 
r.d:r 10 skil. courant, så och 14 d:r s.m:t till Wambualägdens inlössen, hwilken för fadrens 
giäld till h. kyrkioherden h. Hans Drake är förpantat. Dee 12[!] r.d:r 10 sk. till David Jacobson 
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neekade käranderne intet, men de 14 d:r s.m:t wille de intet beståå, emädan denne lägde icke 
egentel:n skall lyda till gården, utan han dessutan hafwa sitt fulla tunneland. Men Anders 
Persson påstod at lägden lydde under gårdzskatten, derföre och uti 1682 åhrs arfskiffte pen-
ningar 14 d:r s.m:t till dess inlössen äre afsatte. Uthi afradzboken fans denne lägde intet, men 
uti Jordeboken war på detta hemman 21 öre afradzpenningar uthsatte, så att klart är at denne 
lägde lyder under gårdzskatten. 
 Till detta hemman woro 3 systrar och en broder arffallne, tunnel:det skattades af nämb-
den för 27 d:r s.m:t tunnel:det, belöper sig på 4 tunnel:d 108 d:r s.m:t. 
 Emellan Nills Ollson i Billstad med Olof [fol. 923v] Hansson i Lägden och Anders Persson 
i Skede, om besittningen och inlössningen af Skeede hemmanet resolverades. 
 Att såsom detta hemman à 4 tunnel:d är wärderat för 108 d:r s.m:t, så bör Anders Persson 
deraf bestås först 12 r.d:r 10 skill. el:r 18 d:r 15 öre s.m:t till David Jacobson i Norige betallte, 
och sedan 14 d:r s.m:t till Wambua lägdens lössen, hwilken för sterbhuus giäld är utsatt och 
till hemmanet lyder; af det som öfwerblifwer, nembl:n 75 d:r 17, niuter Anders Persson effter 
det 1 cap. Erfd.b. L.L. 2/5 deelar emoot systrarne, kommandes såledz 45 d:r 10: 4 4/5 s.m:t 
som han till alla tree systrarne bör uthbetala. Och emädan hemmanet 2:ne åboer icke tåla kan, 
så må Anders Persson, i föllie af Kongl. Maij:tz nådige resolution af åhr 1684, som mäst i 
hemmanet äger, dee andra uthbetahla. 
 
25. För Kongl. Maij:t och cronan bewilljades fasta på effterfölliande hemman. 
 1. På lieutn. boställe Skede i Hackås s:n, 4 tunnel:d, inlöst af Hans Larsson d. 2 novemb. 
1695 för 120 d:r 16 s.m:t, efftersom han det utom börden kiöpt hade. 
 2. På lieutnantens boställe Sijde, 2 1/12 tunl. [fol. 924r] förbytt utaf Erich Andersson ib:m 
emoot ett cronohemman i Häggen af 2 tunnel:d efter bytesbrefwet d. 2 novemb. 1695. 
 3. På fäldtwäbels bostället Matnäs uti Myske s:n, 2 tunnel:d, d. 2 novemb. 1695, kiöpt af 
Jöran Essbiörson för 63 d:r s.m:t. 
 Warandes alla desse ofwanstående hemman lagl. upbudne, nembl. d. 4 novemb. 1695, d. 
2 dito 1696 och 21 decemb. 1697, och såsom än något feelar innan dee blifwa lagståndne, dy 
skulle fasta intet extraderas för än effter d. 21 decemb. att afbida om någon dess innan skulle 
komma att klandra. 
 
26. Företogz åter den wijd sidsta ting ventilerade saak emellan Oloff Jöranson i Giärde och 
brodren Jöran Jöranson om 4 ½ tunna korn Oloff af Jöran fodrar, och Jöran för 8 à 9 åhr sedan 
lånat till hemmanetz bestående. Men Jöran will att Oloff skall hålla sig till modren, som 
hemmanet förestod, åth hwilken han och kornet lånte. Dee sidst åberopade wittnen blefwo nu 
edel:n hörde, nembl:n Erich Nillson i Sanne, Oloff Hansson i Lägden och Erich Ollson i 
Salom. Erich Nillson refererade att på modrens wägnar war han för 3 åhr sedan ditkalladt, at 
utaf Jöran hielpa henne till förråd i [fol. 924v] gården, då lofwade han henne 1/4 tunna korn, 
elliest wiste han och det wähl, att Olof hade lånt korn till hemmanetz besående, men om det 
war till modren el:r Jöran woro honom obekant, och skall detta wara för 9 à 10 åhr sedan. Tog 
afträde. Ländzman sade sig intet annat kunna sig erinra än att modren den tijden stod för går-
den skrifwen. 
 Oloff Hansson i Lägden refererade att utaf huushållet wiste han intet, men han fölgde 
med Jöran i fählwäg och annorstädz, då handlade Jöran och kiöpte som han wille, men aldrig 
hörde han honom säija att han skulle för modren giöra derföre räckenskap, utan war som sin 
egen karl, doch woro dee uti ett bröd tillhopa. Huru med kornet förewetter wiste han intet. 
Tog afträde. Och 
 Inkallades Erich Ollson, hwilken betygade att bröderne Jöran och Johan woro hoos 
modren tillhopa, och en gång war Erich Ollson der tillijka med Oloff Jöranson, då modren än 
lefde, och fodrade Olof brodren Jöran om dee lånte 4 ½ tunna korn, då wijsade Jöran honom 
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intet till modren, utan tog det an som sitt, allenast att han wille det brodren Johan och skulle 
[fol. 925r] betahla något med. Tog afträde. 
 Jöran nekade icke till det iu han med Johan tagit kornet hoos Oloff, men på modrens 
wägnar och till hemmanetz besående, effter han war dragoun för gården, och Johan tiänte med 
som en dräng. Oloff påstod att Jöran war som huusbonde och dreef bruket för sig, efftersom 
han och för sig giorde bröllop och annat af hemmanet. Då modren dödde disponerade han 
äfwenledz altsammans, utan att tillsäija dee andra arfwingarne el:r creditorerne. Jöran swarade 
att bröllopet giorde han med sin bekostnad, och öfwer modrens qwarlåtenskap inlade han en 
förtechning, underskrifwen af Anders Nillson i Giärde och Sunwijs i Kårgiärd. Men den dis-
puterade Oloff som ensijdig. Brodren Johan Jöranson hördes och, som berättade att då kornet 
låntes war han hemma och fölgde Jöran effter det, och då lofwades att det af åhrswäxten 
skulle betahlas, Jöran war huusbonde i gården och dref arbetet, skaffade och in hwad som 
behöfdes. Öfwer modrens qwarlåtenskap hade Jöran i 2:ne tolfmäns närwaro den 12 april 
sidstl:n giordt wärdering, hwilken in alles steeg till 26 d:r 7: 16 s.m:t, hwar utaf Johan Ess-
biörson i Åbåsen skulle hafwa 18 d:r 11: 8. [fol. 925v]  
 Parterne såsom bröder blef förlijkning förehållen, och att den ena intet skulle sökia den 
andras skada, utan å båda sijdor låta något falla, då Jöran äntel:n böd att betahla till Oloff 
Jöranson 4 tunnor korn , 2 i åhr och 2 åth åhret; men Oloff wille hafwa alt uth jempnwähl och 
expenser effter förtechningen, hwartill Jöran intet wille samtyckia. 
 Emellan nämbdemannen Oloff Jöranson i Giärde och brodren Jöran Jöranson, angående 
4 ½ tunna korn som Jöran af Oloff Jöranson för 9 à 10 åhr sedan till låns undfådt och nu 
återfodras, resolverades. 
 Ehuruwähl att Jöran Jöranson wid detta såwähl som det förra tinget har påstådt att bem:te 
korn woro för deras moder lånat, hwilken den tijden hemmanet förestådt, och att Olof 
Jöranson för det samma borde hålla sig till hennes qwarlåtenskap; doch emädan af föregående 
ransakning klart är, hurusom Jöran Jöranson har för huushållet warit som huusbonde, han och 
kornet till låns tagit, och när Oloff Jöranson det af honom fodrat, då modren ännu lefde, har 
han då icke denne inwänning [invändning] brukadt el:r wijsat honom till modren derom; 
hwartill och kommer att [fol. 926r] Jöran nu för rätten har tillbudit i förlijkning 4 tunnor, der-
med han nogsampt wijsar sig wara skylldig, och dy pröfwar och häradzrätten skiähligdt att 
efter det 12 cap. Kiöp.b. för desse 4 ½ tunna korn han bör wara Olof Jöransons man och dem 
till honom betahla, hälfften i åhr och hälfften nästkommande åhr åth hösten, compensatis 
expensis. 
 
27. Oppböd Jöns Eliæson i Ellfwen hemmanet Hälliebacken, köpt af lieutn. Wirk för 148 d:r 
s.m:t 1 gången, Kongl. Maij:tz höga rätt förbehållen. 
 
28. Oppböd Hendrich Ollson i Hwattiom Erich Eliæsons hemman Båhlåsen 1 7/12 tunnel:d 2 
gången, med förbehåld som för, då odalsmännen Mårten Persson i Mickelåsen och Påhl 
Swänson i Hwattiom, som ämbnade klandra, förklarade sig wara med 10 d:r s.m:t afstillte för 
sig och sine medinteressenter, och sin odalsrätt aldeles updraga Hendrich Ollson, hwilken för-
lijkning jembwähl af rätten gillades. Och aldenstund Hendrich Ollson således får hemman och 
boställe, dy blef och emellan honom och brodren Olof Ollson afsagdt att Olof effter fadrens 
förordning d. 5 maij 1695 för sig behåller Wattioms hemmanet och det för Hendrich Ollson 
aldeles [fol. 926v] oqwald besitter, så att Hendrich nu instundande wår der ifrån flyttiar till 
Båhlåsen, lembnandes Wattiom till Oloff Ollsons disposition och brukande. 
 
29. För dee 40 m:k s.m:tz bötter som hustru Kierstin i Wästnår wijd sidsta ting dömbdes till, 
tillstodo sig Jöns Hinderson i Hallom, Jon Ersson och Per Ersson i Wästnår hafwa caverat, 



 211  

 

men för dee 5 d:r s.m:t till kyrkian hade Anders Pålson i Jåxåsen gådt i löffte, om hwilka 
bötters clarerande dee nu tillsades. 
 
30. Erich Persson i Swänsåsen kärade igenom sin son Per Erson till Jon Nillson der samma-
städz om uthlössen och besittningen af halfwa hemmanet Swänsåsen, bestående af 4 tunnel:d, 
alldenstund samma hemman icke skall 2:ne åboer tåhla, och såsom Jon Nillson, hwilken 
elliest är en barnlöös man, will intaga andra sig att syta och dem sin hemmans deel updraga, 
så begiärer Erich Persson att det måtte honom wägras. Jon Nillson anhöllt att emädan på detta 
hemman alt sedan 1628 har warit 2:ne åboer, det och honom måtte effterlåtas sin deel att råda, 
hafwandes han systrar som barn äga.  
 Nämbden [fol. 927r] blef härom tillspord och betygade att detta hemman 2:ne åboer och 
2:ne röökar icke bära kan. Och altderföre resolverades det Jon Nillson, som en barnlöös man, 
må så länge han lefwer sin halfwa deel i Swänsåsen bruka, men efter hans död skall Erich 
Persson el:r hans arfwingar effter mätismanna ordom uthlösa Jon Nillsons arfwingar, och det i 
föllie af Kongl. Maij:tz nådige resolution de a:o 1684, eftersom detta hemman icke tåhla kan 
2:ne åboer. 
 
31. Det kärade drängen Jon Anderson till swågren Lars Ersson i Myra om inlösning och be-
sittningzrätten af Myra hemmanet, efftersom modren med mågen Lars Ersson icke skall 
öfwereens komma. Lars Ersson inlade der emoot en föreeningzskrifft af d. 11 febr. 1694, utaf 
modren och samptel. barnen underskrifwen, och ländzman med 2:ne andra goda män som 
wittne, der uti Jon Anderson updrager sina swågrar besittningen af hemmanet, emellan hwilka 
på tinget 1697 war twistad om förträdet, då Per Anderson blef uthdömbd och Lars Ersson wid 
hemmanet bebehållen, förmeenandes Lars sig nu icke [fol. 927v] wijdare kunna der ifrån drif-
was. Detta blef af tingzrätten öfwerlagdt och resolvewadt. 
 Att såsom Jon Anderson, hwilken framför swågrarne effter lag ägde förträdet till detta 
hemmans lössen, har sin rätt en gång cederat och afstådt, så kan nu mehra emoot det 2 och 4 
cap. Jord.b. L.L. och 1 cap. § 1 et 3 ejusdem tit. Uplandzlagen han det intet återkalla, utan bör 
Lars Ersson wijd hemmanet förblifwa, och effter contractet dee andra arfwingarne uthlöste, 
för hwilkas rätt det dem till säkerheet blifwer intechnadt, åliggiandes Lars Ersson att låta dess 
swärmoder åhrl:n niuta det hon efter 1694 åhrs contract är berättigad till. 
 
32. Nämbdemannen Oloff Jöranson i Giärde kärade till brodren Jöran Jöranson först för det 
han låtit upbiuda och lagfara deras fädernes hemman Giärde innan han uthbetalt dee i kiöpe-
brefwet uthfäste 120 d:r s.m:t, och sedan will Oloff Jöranson det halfft med honom inbörda, 
efftersom han det wähl behöfwer. Jöran Jöranson [fol. 928r] inlade kiöpebrefwet af d. 2 
novemb. 1695, deraf befans att Oloff Jöranson äfwen som dee andra syskonen hade sin deel 
Jöran försåldt; och tijd lembnat inom 6 åhr att betahla; med upbuden hade han begynt, men 
intet fasta begiärer för än alt är klart. 
 Och såsom Oloff Jöranson såledz försåldt sin deel, så kan han nu mehra emot det 2 och 4 
cap. Jord.b. L.L., så och 1 cap. Jord.b. Upl.l. § 1 et 3 sitt kiöp intet åtra; och lagfarandet 
beträffande, så skall med fasta innehållas till dess Jöran med quittobreef wijsar sig hafwa alt 
betalt; doch warder för Oloff Jöransons och dee andra arfwingarnes säkerheet hemmanet 
intechnadt. Anbelangande dee 14 d:r s.m:t som Oloff Jöranson har d. 21 decemb. 1697 betalt 
till brodren Hans Jöranson för dess deel i hemmanet, så bör Jöran honom derföre förnöija. 
 

33. Efftersom Erich Jonsson i Elfwen har utom börden kiöpt Mårten Ollsons hemman Elfwen 
à 2 tunnel:d af Lars Ollson, Jöns Nillson, Oloff Carlson, Jöns Carlson och Märit Ollsdotter, 
altså blef [fol. 928v] det af Mårtens son Oloff Mårsson klandrat, alldenstund hans far war dertill 
arffallen, hwars deel ännu der uti war osåld, påståendes Oloff att få det lösa för samma prijs 
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som hans fader det bördat 1671, nembl:n för 37 ½ r.d:r. Erich Jonsson wille wähl påstå att 
Olof hade sin andeel honom uplåtit för 20 r.d:r och en koo, dertill Oloff neekade, påståendes 
sitt odahl igen. Och alldenstund detta war Oloff Mårssons fädernes hemman, dy effter det 2 
och 3 cap. Jord.b. L.L. dömbdes detta hemman i byrd att lösas, efter mätismanna ordom, doch 
så att Oloff bör Erich Jönsson lössen tillställa intra fatalia, elliest hafwer ingen widare tahlan 
derpå. 
 
34. Upwistes den sölfwerring som hustru Elisabet i Kiänåsen stuhlit från Oloff i Elfwen, och 
wid tinget d. 18 junij sidstl. ransakades om, hwilken wägde 1 ½ qwintin och med arbetzlöön 
wärderades för 12 öre s.m:t, för hwilket Elisabet effter Kongl. straffordn. 3 § dömbdes att 
böta 3 dubbelt, nembl:n 1 d:r 4 öre s.m:t, kommandes detta för det öfrige under förra domen. 
[fol. 929r]  
 
35. Oppwistes arfzlängden författat d. 9 octob. 1696 öfwer sahl. Udde Jonssons egendom i 
Tunwågen, och sattes för dess omyndige 6 barn till målsmän Anders Ollson i Giärde, Erich 
Nillson i Sanne, Erich Erson i Bilstad och Mickell Ollson i Månstad, Erich Ollson i Giärde 
och Nääs s:n, hwilka dee omyndigas rätt efter Kongl. förmyndareordn. skola bewaka. 
 
36. Opwistes hållit arfskiffte effter Lars Ollson i Båhlåsen, målsmän woro Olof Ollson i 
Önstad, Jon Ollson i Hansgård, Lars Ollson i Gisselåsen, som tillsades barnens rätt i alla 
måtto att bewaka. 
 
37. Till föllie af rättens domb d. 16 martij sidstl. aflade corporalen Per Sandberg dess lifl. eed 
att med konan Dordi han ingen kiötzlig beblandelse hafft. 
 Wijd detta tillfället tillspordes Sandberg om han uthbetallt dee 80 m:k s.m:t han 1686 d. 4 
octob. är dömbd till, hwartill han swarade ja, och att dee till ländzman blifwit lefwererade, det 
ländzman Hercules tillstod, berättandes att han målsägare rätten deraf hade herr häradzhöf-
dingen Plantin tillstäldt, hwar öfwer han [fol. 929v] dess generale quittence hade, eftersom h. 
häradzhöfdingen Plantin den tijden alla målsägare rätter upbar och emottog. Befallningzman 
Bachman begiärte att ländzman måtte bem:te quittence upsökia, emädan af samma bötter Elin 
Påhlsdotters moder hafwer sin målsägare andeel eij niutit, dher öfwer hon 1695 för h. general-
majorn har klagat, hwilket ländzman lofwade effterkomma. 
 
38. Opplästes den förtechning som lieutnanten manhafftig Walentin Wirck författadt på feel-
achtige och wårdzlöse åboer, af hwilka dheras hemman, som uti den specification upförde 
äro, som på sidsta ting d. 16 martij uplästes, nu upbudes 3 gången, men dee öfrige som nu 
tillkommit sedermehra warnades allenast, och deras skatträttigheeter intechnades. 
 
39. Det hade majorn wälborne h. Carl Rutencrantz å nyo instämbdt Olof Ollson i Swedie för 
dee otijdige klagomåhl han wid sidsthåldne commission skall h. majorn anfallit med, såsom: 
 1. Angående dee 2:ne rymmare han hysat, nembl:n Per [fol. 930r] Johanson och dess 
broder Per Ollson, för hwilket Olof föregifwer sig hafwa gifwit uth 18 d:r s.m:t till h. majorn, 
hwilket han aldrig skall bewijsa, utan har majorn gifwit honom en deel effter för hans trägna 
böön skull, men påstår nu att Oloff anten måtte skaffa sin afrymde broder igen eller och 
betahla majorn dess uthlagde wärfningzpenningar 18 d:r s.m:t med interesse från 1683, ty 
desse rymmare hade intet kommit Konungen till, emädan de rymbde för än de passeradt 
munstringen, och woro såledz i föllie af Kongl. Maij:tz placat de a:o 1683 d. 27 novemb. § 2 
officerarens, hwilket och majorn med Jöran Perss attest i Kiöfra d. 2 april 1697 wille bewijsa. 
 2. Har Olof Ollson h. majorn till dess heeder angrijpit i dy han wid commission angifwit, 
som skulle herr majorn inga wärfningzpenningar gifwit hans förrymbde broder, utan skall Per 
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Både honom lagdt i sitt ställe, som af Både edel:n intygadt är, hwilket alt såsom Oloff Ollson 
af argheet har updichtat, dy påstår h. majorn det Oloff, som den [fol. 930v] der enom i något 
ährerörigdt tillägger plichta måtte, jembwähl och betahla dee 50 d:r s.m:tz expenser h. majorn 
är wijd commission dömbder till, och de han elliest har måst giöra med reesor till Röden och 
Räfsund till 12 d:r s.m:t. Oloff Ollson swarade att som saaken en gång war förlijkt, så hade 
han intet tänkt tahla härpå, men hustru Anna hade detta honom owettandes först angifwit, och 
så blef han eftersänd och examinerad. H. majorn reponerade att Oloff då skulle sagdt näij och 
intet tagit hennes falska tahlan ann, att förfächta, hwilket, som han eij har giordt, så anhöllt h. 
majorn det Oloff för sådant behörigen måtte plichta. Men Oloff hade samma inwändning som 
för, skyllandes detta en deel på dragoun Jon Krook, bad för det öfrige om förskoning, och att 
blifwa wid Kongl. commissions domen. 
 Att Oloff hysat desse rymmare, och hwad han derföre meriteradt, sade majorn sig intet 
åtahla, utan det lembnar till wederbörande. [fol. 931r]  
 Sedan angående Per Bådes wärfningzpenningar, det sade Oloff att han aldrig hade skyllat 
h. majorn före, utan Kroken det giort. Majorn regererade [invände] att det Kroken har falskel. 
angifwit till majorns förkleening, det har Oloff framfört, och dy håller han sig till honom, och 
söke Oloff Kroken, beropandes sig h. majorn på commissionsprotocollet, om den eed Per 
Både, desse wärfningzpenningar angående, har giordt, så och dee skriffter som Oloff der in-
lagdt, hwilket alt, som det nödigt är för än saaken kan slutel:n företagas, dy wardt detta 
ährendet upskutit till dess att sådant införskaffas och inkommer. 
 
40. Angaf Hendrich Ollson i Hwattiom dragoun Anders i Åbåsen, hurusom för Hendrich är 
en och annan gång i åhr stuhlit i dess qwarn miöhl, då han om Anders hafft misstankar, och 
äntel:n en gång träffat honom i qwarnen då han tagit wid pass 2 kannor. Anders berättade att 
han tiänte hoos Hendrichz broder Oloff, och sände Olofz moder honom effter miöhl i sin 
qwarn, då Anders tagit orätt nyckell, och såsom han intet slapp in uti Olofz qwarn, tog han 
med [fol. 931v] sig det miöhl som war i Hendrichz qwarn på det han icke skulle gåå fåfängdt. 
Olof nekade härtill, eftersom och hans moder det samma giorde, säijandes att han intet trodde 
honom så wähl, emädan altijd hafft det laget att han snattar. Q. huru han slapp in i qwarnen? 
Rp. att det war Hendrichz nyckell han tog wilse. Hendrich nekade dertill, säijandes att han 
hade sin nyckell hoos sig, utan har Anders andra tiufwenycklar, hwartill han nekade, klagan-
des att desse wederparter detta af argheet emoot honom dichtadt upp, hwilket att bewijsa han 
beropade sig på dragoun Frisk, som betygade att han hördt Oloff och Hendrich säija, det de 
skulle laga så att de kunde fåå Anders på fall. Anders förmeente sig kunna få flera skiähl, det 
och Hendrich sig tilltrodde kunna skaffa, och dy blef saaken till nästa ting upskuten. 
 
41. Blef undersöckt om den skogzeld som förledit åhr midsommarsdagen hade gådt på Bill-
stadskogen, först om dess upkomst, då corporalen Olof Billström och Nills Ollson betygade 
hwar för sig, [fol. 932r] att dee det intet kunde wetta, emädan ingen af deras grannar den tijden 
warit till skogz med någon eld, om icke någon det giordt som wijd elfwen och stranden plägar 
meeta, och när dee kommo från kyrkian fingo de det först wetta. Tolfman Per Ollson i Näch-
stad refererade att när dee gingo från kyrkian blefwo de åth skogen warsse en stark röök, så 
att straxt han heemkom förfogade han sig tijt der röken syntes, och då han kom till qwarnarne 
war ellden neder wijd elfwen, derföre Per Ollson på qwarnarne öste watn, att ellden eij skulle 
fastna uti dem, men dee yttre qwarnarne woro afbrände. Per Halfwarson berättade att när han 
om morgonen gick till kyrkian såg han ellden, och gaf det straxt Per Ollson till kiänna, 
hwartill Per neekade; men Per Halfwarson beropade till wittne underofficeraren Tideman, 
som nu eij war tillstädz. 
 Och emädan wid detta tillfället Erich Ollsons qwarnhuus i Salom är blifwit förbrändt, 
men skadan allenast wärderat för 4 d:r s.m:t, ehuruwähl det honom kostat 10 d:r s.m:t, så 
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protesterade Erich Ollson emoot [fol. 932v] samma wärdering. Men Per Ollson i Näckstad, 
Oloff Jöranson i Järde och Christopher i Fäste, hwilka wärderingen förrättat, sade sig eij 
högre kunnat gåå, hälst Erich Ollson rifwit omkull huuset för än dee kommo, så att dee alt eij 
så noga besee kunde. Erich Ollson begiärte en annan wärdering, hwilken och honom bewill-
jades, wijd samma tillfälle skulle och den skada mätas, som på skogen skiedt är, efter den icke 
tillförene är mäten. 
 
42. För tresko med uthlagornes clarering saakfälltes fölliande dragouner, till föllie af 1669 
åhrs upbördzplacatz 4 §, nembl:n Jöran Hägg, Hans Frisk och Jon Snäll och corporalen Erich 
Roos hwardera till sine 3 m:k s.m:t, efter desse intet laga förfall hade. Men Jonas Linberg, 
Anders Piper, Per Knopplijten, Oloff Biörn och rustmäst. Olof Falck blefwo frijkiände, och 
ehuruwähl en stoor hoop dragouner ändå woro instämbde, men eij tillstädes, så kunde rätten 
dem intet in contumaciam dömma, emädan dee [fol. 933r] icke woro in specie och wederbörl. 
citerade. 
 
43. Anhöllt Erich Ralson i Sanne om fasta på Sanne hemmanet om 4 tunnel:d, hwilket hans 
fader gevaldiern Rall Rase hade d. 18 febr. 1680 af Jon Larsons creditorer emoot 100 d:r s.m:t 
inlöst och lagbudit, men såsom härwijd ett klander är giort af sahl. Brijta Jonsdotter, på hwars 
arfwingars wägnar nu ingen war tillstädz, dy wardt detta dertill uthstäldt och lembnat, att dee 
till nästa ting instämmas. 
 
44. Pro absentia wid upropet saakfältes Per Nillson i Dillne till 1 d:r s.m:t. 
 
 
 
 

Ting den 8–9 maj 1699 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3189, fol. 1000r–1012r, RA. Komplet-
tering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20a, fol. 159r–171v, ÖLA. 
 
Anno 1699 d. 8 och 9 maij höltz ordinarie laga ting med allmogen af Owijkens pastorat, när-
warande häradzfogden wälbetrodde Lorentz Bachman och wanlig nämbd. 
 [Olof Ersson i Hwattiom  Jon Pärsson i Åsen 
 Pähr Pärsson i Klåckebacken Gudmund Persson i Häggen 
 Jöns Hindersson [i] Hallom  Jöns Pärsson i Ångrån 
 Olof Jöransson i Giärde  Christopher Ersson i Fäste 
 Pär Olsson i Näkstad  Johan Olsson i Bootåsen 
 And. Ersson i Goosåsen  Sven Olsson i Giärde] 
 
1. Uthi Anders Pålsons ställe i Jåxåsen antogz Johan Ollson i Bootåsen med förbehåld effter 
2 åhrs förlopp att slippa, för dess beswärlige hemman; uti Jöran Pers ställe i Kiöfra Anders 
Ersson i Toosåsen, och i Erich Andersons ställe i Swänsåsen antogz Swän Ollson i Giärde, 
som med hand å book deras tolfmanseed efter formuläret aflade. 
 
2. Publicerades dee Kongl. placater som wijd förra tingzställen antechnade finnas, så och 
sedermehra ankombne placater. 
 1. Kongl. Maij:tz placat om fallisementer [konkurser] d. 14 martij sidstl. 
 2. Dito af d. 20 martij om åthskillige sidentygers och brocaders bärande etz. 
 3. Kongl. Maij:tz renoverade placat om tiäruhandelen. 
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3. 1. Upböd Anders Persson i Skiede dess fädernes hemman ib:m, inlöst af dess swågrar, 
effter kiöpeskrifften d. 16 novemb. 1698, 1 gången, klanderlöst. 
 2. Oppböd Oloff Jonsson från Åhlstad [fol. 1000v] och Nääs s:n Funnäs hemmanet i Myske 
s:n 1/2 tunnel., d. 23 octob. 1691 kiöpt utom börden för 45 r.d:r af Per Mårson, Carl Jönsson 
och Per Ollson i Funnäs, 1 g:n, doch med förbehåld af Kongl. Maij:tz höga rätt till inlösen. 
 3. Oppböd Hendrich Ollson från Hwattiom Aron Mickellsons hemman i Båhlåsen och 
Owijkens s:n 1 7/12 tunnel., 3 g:n, kiöpt utom börden d. 10 febr. 1698 af Erich Eliæson ib:m för 
70 r.d:r courant, hwilket upbud såwähl som de förre äro tillåtne med förbehåld af Kongl. 
Maij:tz höga rätt till inlösen, alldenstund Hendrich Ollson är obördig, hwarföre bör det Hans 
Kongl. Maij:t i underdånigheet heembiudas, warandes det dragounehåll wijd Hallens com-
pagnie, har temmelig god åker, men fråstländ, tarfwelig eng, doch mäst myrslått, ingen 
timber-, näfwer- eller barkeskog, allenast till giärdzell och weedbrand, qwarnställe till huus-
behof, men intet fiske, elgzwonor eller fäbodar, utan ringa muhlbeete, och för öfrigit gammalt 
skatte, som nämbden betygade. 
 4. Oppböd Jöns Eliæson från Elfwen Hälliebacken, kiöpt d. 21 octob. 1698 [fol. 1001r] af 
lieutnanten Wallentin Wirck för 148 d:r s.m:t, 2 gången, med samma reservato som wijd 
första upbudet. 
 5. Oppböd Kierstin Bängtzdotter Per Olofson Thores och Anna Jonsdåtters sig gifne tes-
tamentzskrifft på Thoregården etz. d. 22 octob. 1698, 2 gången, då Swän Ollson i Giärde 
klandrade, hwilket honom till laga uthförande lembnades. 
 
4. Bewilljades Jon Ollson ifrån Önstad skiötning och fasta på Anders Jonsons hemman 
Hansgården i Backebygden och Owijkens s:n, 2 gången, hwilket effter föreeningzskrifften d. 
25 april 1691 honom emoot sytning är uppdragit, alldenstund denne handell fans 3 gånger 
upbuden och alt sedan d. 4 novemb. 1695 oklandrad stånden, doch skulle fasta icke extraderas 
för än Hans Kongl. Maij:tz nådige resolution ankommo, eftersom hemmanet d. 3 novemb. 
1696 är Hans Maij:t i underdånigheet heembudit. 
 
5. Majorn wälborne Carl Rutencrantz lät genom munsterskrifwaren Wernhell fullföllia den 
wid sidsta ting upskutne saak emoot Olof Ollson i Swedie öfwer dess giorde angifwande wijd 
1697 åhrs commission, som protocollet wid handen gifwer, påståendes h. majorn uti dess nu 
der öfwer inlagde skrifft; 1.) Att det aldeles woro osandt, som Olof Ollson berättadt, det han 
för sin förrymde broder Per Ollson skall [fol. 1001v] lefwererat h. majorn 18 d:r s.m:t; 2.) Att 
Olof neekar sig af brodrens arf niutit 18 d:r s.m:t, är eij heller af någon sanning, efter både 
Oloff Floberg, som drag. Swän Lindbom af Per hördt säijas, det hans arf, både löst och fast, 
stod hoos Oloff inne; 3.) Dee 9 d:r s.m:t som Kongl. commission pålagdt h. majorn med inte-
resse att återbetahla, det skall han effterkomma, men prætenderar der emoot att Olof måtte af 
Pers innestående egendom, hans wärfningzpenningar betahla med interesse från 1683 till 
1697. Och sidst, såsom Olof Ollson dessutan har h. majorn till dess heeder och wälfärd 
angrijpit, så påstår han på honom laga reconvention sampt expenser, efter dess förra inlagas 
innehåld. 
 Olof Ollson war siuk, och dy för honom infant sig hustrun Guli Persdotter, hwilken på-
stod det Per Ollson för än han här ifrån gick, hade sin lössen, så af det fasta som det löösa 
bekommit, och till bewijs framkallade hon Olof Persson i Swedie, som bewittnade det hans 
sahl. fader med sahl. Jöns Nillson i Swedie blefwo af Olof Ollson i Swedie och Per kallade, 
deras arfskap att sluta, och hade hans fader sedan sagdt att bröderne sins emellan blifwit för-
lijkte. Mehra wiste Olof Persson intet af, tog afträde. Wernhell swarade att det intet kan wara 
sant, hälst Oloff wid commissionen berättade det hans broder hade i Norrie wehlat [fol. 1002r] 
slå honom ihähl för det han desse penningar till h. majorn uthbetalte, beropandes i öfrigit sig 
på dragoun Swän Lindbom, som och hördes, berättandes det för några åhr sedan, då han war 
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till Norrie, hade han talt med Per Ollson, som berättadt at han hade sitt arff hoos Oloff Ollson 
at fodra, men huru mycket hade han intet uthsagdt. 
 Wernhell förehölltz det utaf Olof Ollson för dess persson han intet kan fodra något, 
alldenstund af Kongl. commissionen han är frijdömbd, men skulle det kunna bewijsas det Per 
Ollson hade något hoos honom inneståendes, det samma kan h. majorn intet wägras att sökia, 
såwijda som det bewijsas h. majorns fodran hoos Per. Wernhell swarade det majorns fodran 
bewijsas deraf nogsampt att han wärfte Per, men han effter 3 dagars förlopp bortrymdt (det 
och nämbden med allmogen wittnade), och sedan måtte h. majorn skaffa karl i stället, som 
kostade fast mehra. På tillfrågan kunde Olofz hustru inga quittobreef eller andra skiähl framb-
tee, att bewijsa det Per sin lössen uhr hemmanet erhållit, föregifwandes sig eij förstådt sådant 
att begiära. Hemmanet intygades hafwa warit 1 ½ tunnel., hwartill woro arffallne 3 bröder och 
4 systrar. [fol. 1002v]  
 Slutel:n anhöllt Wernhell om satisfaction för det Olof tillagdt h. majorn i Röden att Per 
Både wärfft hans broder, och att h. majorn honom ingen half:öre skall gifwit, hwilket efter 
Bådes edel. intygande heel annorledes är befunnit. Detta blef af rätten öfwerlagdt och resol-
veradt. 
 Att hwad den af h. majorn påstådde reconvention anbelangar, som på Olof Ollson i Swe-
die sökes för dee tillwijtelser han wid 1697 åhrs Kongl. commission sökt h. majorn tilläggia, 
så emädan den saaken wid sidsta ting, för commissions protocolletz och acternes uteblifwan-
de, wardt uppskuten, hwilka eij heller sedermehra ankommit, fördenskull och för samma 
orsaak föranlåtz rätten äfwen denne gången saaken lembna, doch h. majorn dess rätt och 
reconvention uti krafftigste måtton förbehållen. 
 Och såsom Olof Ollson denne gången eij gittat fulleligen och som lag säger uti det 33 
cap. Kong.b. L.L. bewijsa att han uthbetalt brodren Per Ollson för dess andeel i det fasta uti 
Swedie hemmanet, af 1 ½ tunnel:d, hwaraf honom en fembte part tillkommit, fördenskull bör 
samma deel häffta för dee 15 à 18 d:r s.m:t h. majorn har gifwit Per Ollson i wärfningz-
penningar, så [fol. 1003r] långdt den kan förslåå, så till capital som interesse, till dess Oloff 
sådant sitt påstående har bewijsat, hwilket honom till nästa ting åligger att giöra. Expenserne 
upskiutas till dess heela saaken blifwer afdömbd. 
 
6. Genom munsterskrifwaren Petter Wernhall kärade majorn wälborne h. Carl Rutencrantz 
till hustru Anna Halfwarsdotter i Persåsen för dess wijd 1697 åhrs Kongl. commission giorde 
ohemuhle angifwande, som skulle hennes man Per Johansson, sedan han war wärfd och bort-
rymd, men sig åter instält, förähradt h. majorn en häst om 10 plåtar, hwar emoot åter h. ma-
jorn gifwit honom frijheetzbreef, hwilket alt är obewijsligit, utan har h. majorn fådt samma 
häst för dee wärfningzpenningar Per Johansson upborit för än han rymbde, eftersom samma 
karl eij passeradt munstringen, utan war officerarens egen; och såsom hustru Anna såledz rub-
bat det som en gång war förlijkt, ehuruwähl h. majorn henne dessutan gifwit 1/2 tunna korn 
och 1/2 r.d:r, så påstår h. majorn att hon måtte det återgiälda, så och dess deel uti dee 50 d:r 
s.m:tz expenser, jempnwähl och för det hon wid Kongl. commissionen tagit sig ann Olof Olls 
saak i Swedie, böte efter lag. Hustru Anna enskyllade sig att hwad hon angifwit hon eij 
[fol. 1003v] annorledes förstådt, hon woro och en fattig qwinna som sitt behöfde, begiärandes 
att frijheetsbrefwet måtte komma fram. 
 Till underrättelse uplästes d. 3 § af Kongl. commissions domen d. 15 sept. 1697, hwaraf 
fans denne quæstion wara effter Kongl. krigzart. 62 § till Kongl. krijgzrätten remitterad, och 
alldenstund ingen resolution upwijsades om eller huru dhen der blifwit afsluten, fördenskull 
kunde tingzrätten dessinnan sig med reconvention eij befatta. 
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7. Efftersom Jöns Persson i Ångrån war nögd med det att saaken emoot Jöns Jonsson i 
Ytterberg och Dahlarne upskiutes till nästa ting angående en saltkiettell, fördenskull lät rätten 
derwid blifwa. 
 
8. Ingaf ländzman en lista från Owijkz och en från Hallens compagnie öfwer de bönder som 
ännu eij hade förfärdigat deras liveriekistor, hwilka alla warnades, det fordersamst fullföllia, 
eftersom dee sig och förklarade att dee hade bräderne färdige, men snickarne eij förmått dem 
alla på en gång förfärdiga. [fol. 1004r]  
 
9. Eftersom Kongl. commissorial rätten uti dess d. 15, 16, 17 septemb. 1697 i Räfsund af-
sagde domar angående dee expenser som tolfmännen här i tingelaget äre dömbde att betahla 
för tingzhööet, humblan, oxar, hästar och skiutz, lembnar dem att sökia dee tolfmäns arf-
wingar, som i desse bewillningar interesseradt, hafwa dee några instämbdt, nembl. Erich 
Anderson i Miähla och Elias Jöns arfwingar i Elfwen, som kommo att häffta för dee 2 oxar 
som till häradzhöfdingen Plantin och häradzfogden Warg bewilljades, för hwilket de sig 
godwilligdt åtogo, att betahla den proportion af expenserne på dem löper för Jöns Hinderson i 
Hallom och Olof Ersson i Wattiom, hwilka efter dem i tiänsten kommit. Äfwen förklarade sig 
Siuhl Persson i Hällne och Jon Ollsons arfwingar i Swänsåsen, att dee interesserade och warit 
med i samma bewillning, och kunde intet gravera Anders Påhlson i Jåxåsen och Per Persson i 
Klockebacken med expenserne för desse oxar, emädan dee effter dem kommit i tiänsten, utan 
wille sin quota deraf ärläggia. 
 Då skiutzen för h. landzhöfdingen Ulfsparre bewilljades, tillstod Per Nillson [fol. 1004v] i 
Österåsen det han och sahl. Nills Persson i Hackåsen warit landztingzkarlar, det sonen Per 
Persson eij heller förneekade, hwarföre dee expenserne för sine andeelar eij disputera kunde. 
 
10. Tålfman Anders Pålson i Jåxåsen föredrog hurusom 1692, då han med Per Ollson i Öst-
når war landztingzkarl och landet bewilljade för herr generallieutnanten Wellingk ett paar 
hästar, hwilket han wid heemkomsten straxt för allmogen omtalte, då ingen der emoot sade, 
och emädan wijd Kongl. commissionen han derföre är till stoora expenser fälte, så anhöllt han 
det allmogen, som för hade här uti giort ett med honom, måtte hielpa till med honom expen-
serne betala, ty elliest blifwer han en ruinerad man, hälst och allmogen med sitt samtycke 
giort sig här uti deelachtige, ty om de sagdt neij, hade han intet råkat uti denne olyckan. All-
mogen tillstodo enhälleligen at det warit deras samtycke, wille och en deel hielpa Anders 
Pålson med expenserne, men en deel swarade intet, och dy lembnades det till deras föreening 
och goda willia, efftersom häradzrätten sig dermed intet kan befatta. [fol. 1005r]  
 
11. Opböd Erich Jöransson halfwa Åbåsens hemmanet, inlöst af swågren dragoun Jöns Jöns-
son, 1 gången, efter contractet d. 30 septemb. 1698. 
 Opböd Christen Jonsson i Swedie Anders Jonssons hemman i Owijkens s:n och Häggen, 
2 tunnel:d, 3 gången, kiöpt af Erich Anderson för 90 d:r s.m:t, hwilket tillförene warit crono, 
men 1695 blifwit Erich Andersson som skatte updragit, emoot dess hemman i Sijde, hwilket 
underlades lieutn. boställe der sammastädz, som bytesbrefwet d. 2 novemb. besagde åhr uth-
wijsar, och såsom Christen Jonsson är med Erich Anderson intet beslächtad, altså bör detta 
hemman Hans Kongl. Maij:t i underdånigheet heembiudas, warandes det dragounehåll wijd 
Hallens compagnie, består af fråstländ åkerjord, ringa slått, merendes myhrhöö, ingen timber-
skog, qwarnställe, fiske eller diurfång, skog allenast till weedbrand och giärdzellfång, tarfwe-
ligit muhlbete och elliest inga andra ägor. 
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12. För Essbiörn Persson sampt Dorde och Berit Persdöttrar från Norrie upböd lieutn. Walen-
tin Wirk Nills Ollsons hemman Sijde, för deras der uti hafwande fodringar, 2 gången, som 
domen d. 28 octob. 1698 uthwijsar. [fol. 1005v]  
 
13. Det kärade Erich Ollson i Sahlom till Anders Nillson och Jöran Jöransson i Giärde om 
någon skada som deras swijn med rootande skohla honom på hans eng tillskyndat, och sedan 
att effter 1682 åhrs saam dee icke skohla med honom och Fäste man willia hålla stängssell, 
jempnwähl och på sina hagar och grind han ingen frijd niuta skall, utan warder den som oftast 
kastat utaf hakarne, begiärandes på sådant laga straff och förbud. Att swijnen giort någon 
skada neekade swaranderne aldeles, och att swijnen en gång kommit in, woro af Erich Ollsons 
ilaka giärdzlegårdar, dem han icke skall wid macht hålla. At på Erich Ollsons grind dee någon 
åwärkan giort, neekades aldeles till, utan klagade dee att Erich Ollson för dem igenstängdt 
den wäg dee öfwer hans eng borde hafwa till skogz, undandragandes sig icke Oloff Jöransson 
att stängia så mycken giärdzlegård som i proprotion af hans lilla slåttsweed, hwilken stöter till 
Erich Ollsons egor, sig belöpa, men dee andra wille intet stängia, alldenstund dee inga ägor 
der inwijd hafwa, inläggiandes en tingzdom [fol. 1006r] af d. 8 junij 1694, som kullslår 1682 
åhrs saam, och dem för slijk stängsell befrijar. Ländzman berättade det han mätit skadan som 
swijnen skohla giort till en mähling, men hwars swijn det warit och hwarigenom dee inkom-
mit wiste han intet. 
 Resolutio. 
 Häradzrätten kan, hwad åwärkan angår, swaranderne dermed intet gravera för än effter 
det 9 cap. Bygg.b. L.L. bewijst warder, att det warit deras swijn, och att dee igenom deras 
giärdzelgårdar inkommit, doch blifwer swaranderne sampt flere grannar förbudit wid laga 
straff att kasta upp Erich Ollsons grind, och för öfrigit åligger dem efter Kongl. huusesyns-
ordn. 26 § att ringa [sätta ring i trynet på gris] sine swijn, och dem från all åwärkan afhålla. 
Här emoot blifwa swaranderne efter 1694 åhrs dom och det 26 cap. B.b. L.L. befrijade före att 
emoot Erich Ollsons hägnader någon haga hålla, alldenstund deras uthmark der tager emoot, 
allenast att Olof Jöransson för sin lilla slåttsweed håller så mycken haga som propor-tionaliter 
emoot hans andeel kan belöpa, [fol. 1006v] hwilket 2:ne tolfmän dem emellan skohla läggia, 
dee dher och wijd samma tillfälle besee den wäg som Erich Ollson för dem skall igenstängdt. 
 
14. Öfwer den skintröija som Anders Reen kiöpt af Oloff Hinderson i Hellne, men eij betalt, 
utan försåldt till Erich Jöranson i Obåsen, blef afsagdt at såsom bem:te skintröija war wärd 2 
d:r 16 s.m:t, men Erich Jöranson derföre eij gifwit mehra än 1 ½ d:r s.m:t, det skulle Erich 
tillställa Oloff Hinderson öfwerskåttet, en dal. s.m:t. 
 
15. Såsom uppå den kornhandell, hwilken Oloff Jöranson i Giärde tillhopa hafwer med brod-
ren Johan Raam med några dahlkarlar, Olof Jöranson har till sig tagit Ramhens andeel, hwaraf 
än innestodo penningarne för 1 ⅛ tunna à 15 ½ d:r tunnan, som Olof Jöranson wederkiändes, 
dy dömbdes han samma penningar at betahla med 19 d:r 12 öre k.m:t, eftersom hwad inte-
resse beträffar, som Olof Jöranson fodrar för något korn han till sina bröder försträckt, det 
icke denne gången är instämbdt. 
 
16. Dragoun Per Anderson Ekengreen kärade till Erich Ollson i Sahlom för det han förl. 
[fol. 1007r] winter i Rätan skall honom bedragit, med sig att speela kort och der under honom 
afspelat 13 caroliner och en bössa, påståendes att såsom Erich Ollson uti fyllerij och Eken-
greens oförstånd har desse penningar af honom wunnit, det wille altderföre rätten honom 
någorlunda till sina penningar förhielpa. Erich Ollson tillstod wähl att han med Ekengreen 
hade spelat om några penningar, hwartill han sielf warit wållande och Erich Ollson dertill 
uppmanat, men han skall eij wunnit mehra än 3 caroliner, af hwilka Ekengreen då dee hemma 
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i Sahlom spelte want åter 2 st. så att Erich Ollson eij har af honom några 13 st., utan allenast 
en carolin, klagandes i öfrigit öfwer Ekengreens här under föröfwade otijdigheet med mehra. 
Uppå tillfrågan om Ekengreen hade några wittnen som intyga kunde det Erich Ollson så 
många caroliner af honom wunnit? Swarade han näij, ehuruwähl att Mickell i Månstad och 
Sundwijs Ersson i Rätan warit med på resan, men detta speelande intet öfwerwarit. 
 Altderföre i mangell af fulla bewijs kunde tingzrätten härtill intet giöra för än Ekengreen 
sin tahlan fulltygar. [fol. 1007v]  
 
17. Såsom Anders Påhlson i Jåxåsen intygade det dragoun Nills Persson i Funnääs lagl. war 
instämbd emoot Nills Gunnarson i Åcke och Mörsell s:n om 11 d:r k.m:t för 1/2 tunna sill, 
men han icke dess mindre utan att wijsa laga förfall aldeles uteblef, dy efter processens 2 § 
dömbdes han desse 11 d:r att betahla, dem Nills Gunnarson nu straxt bör sökia execution uppå 
och emoot borgen lyffta, i fall Nills Persson skulle wijd nästa ting willia wijsa laga förfall och 
saaken återwinna. 
 
18. Alldenstund pijgan Gunnill Swänsdotter eij gitte bewijsa det Erich Andersson Koppz 
enkia från Bärg blifwit lagl. instämbd, fördenskull lembnades den saaken till nästa ting. 
 
19. Föreentes Jöran Persson i Kiöfra och drag. Jon Krook såledz at på Krokz giorde afbön, 
Jöran gaf honom till, det han wijd commissionen honom tillagdt hafwa af allmogen upburit 
något korn till oxars afbetahlning. 
 
20. Attesterade nämbden och närwarande allmoge det dragoun Swän Ekeströöm, hwilken 
förl. sommar rymde [fol. 1008r] här ifrån till Norrige, lembnat hustru och barn effter sig i stor 
fattigdom, och ingen egendom hafft, hwaraf hans hustrus mantalspenningar för 1698 kunde 
betahlas. 
 
21. Denne Ekengreen [felskrivning för Ekeström] stod och så uti 1697 åhrs saköreslängd för 
4 d:r s.m:tz bötter debiterad häradetz eensak, till hwilkas afbetahlning sammaledz intet war att 
tillgåå. 
 
22. Förehades 
 1. Mantalslängden. 
 2. Om bränwijnsbrännerijet, det ingen för taxa förmåtte antaga för 1698. 
 3. Tiänstelösa woro inga pro a:o 1698. 
 4. Giärningzmän war allenast fäldtberedaren Christian Reborn. 
 5. Med förmedlingarne, gamla och nya, war samma beskaffenheet som förl. åhr. 
 
23. Om det wijd Undersåkers ting d. 16 febr. sidstl. undersökte Tåssååsfiället, som lappen 
Hemming Mårsson böxla wille, blef och här undersöckt, och af nämbden med allmogen in-
tygadt att det lågo alt för när intill deras böxlade afradzland, skogar och fiskerijen, så att dher 
någon lapp skulle sig der nedsättia, kunde bönderne sig dher intet begåå, [fol. 1008v] hälst sam-
ma afradzfiäll ligger så att en deel fiskesiöar der inom, på sijdorne och framföre belägne äro, 
skohlandes fiället sig sträckia in emoot Jongdalen och åth Handöhl; härmed kom denne 
gången intet wijdare för än lappen kommer tillstädz, som detta fiäll närmare lärer angifwa. 
 
24. Opwiste Mattz Hansson i Wijken 3 st. quittencier på betalte penningar till ländzman i 
Hallen för chiergiante boställe Gåxåsen, som han med Bängdt Persson äro dömbde före, 
nembl:n d. 23 decemb. 1697 14 d:r s.m:t, d. 2 april 1698 20 d:r, d. 8 maij 1699 10 d:r s.m:t; 
det öfrige hade de bygdt före, så att dee giort öfwer 64 d:r s.m:t efter domen, som på begiäran 
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till protocoll fördes, eftersom och af 1697 åhrs protocoll fans att dee alt fullgiordt på detta 
sättet. 
 
25. Toges fölljande huusesyner före till afdömande. 
 1. Wåhle, Jacob Andersons hemman, deels skatte, deels crono, tilldeelningzhemman wijd 
rustningzstammen Sahlom, Erich Olofsons, hwars feelachtigheeter pröfwades till 15 d:r 14: 
16 s.m:t, dem Jacob Andersson pålades och dömbdes inom 2:ne åhr att reparera, [fol. 1009r] 
hwartill och nämbden pröfwade honom nogsampt duchtig. 
 2. Siuhl Ollsons cronohemman Rogstad, dragounehåll wijd Bärgz compagnie, som åbos 
af Per Påhlsons enkia. Bristen härwid war wähl utsatt till 22 d:r 20 s.m:t, men emädan syne-
männen intygade att här ingen lägenheet till hummelgård woro, altså och efter huusesynsordn. 
[lucka] § utslötos dee dertill utsatte 1 ½ d:r s.m:t, så att rätta summan förblef 21 d:r 4 s.m:t, 
för hwilka enkian skattades responsabell inom 2 åhr at reparera, effter hon woro en flijtig 
idkesam[?] åboo.  
 3. Salom, Jon Perssons hemman, crono, corporals boställe wijd Bärgz compagnie, som 
Erich Ollson innehafft och brukar. Bristen fans till 19 d:r 23: 8 s.m:t, dem Erich Ollson 
answarar inom 2 åhr at bättra, hwar uti han skattades solvendo, alldenstund sedan sidsta synen 
han stoor flijt giordt hade. 
 4. Kårgiärd, Anders Erssons hemman, crono, dragounehåll wijd Bärgz compagnie, hwars 
feelachtigheeter till 20 d:r 5 s.m:t Per Nillson, som elliest en flijtig åbo warit, inom [fol. 1009v] 
2:ne åhr dömbdes att byggia och bättra. 
 
26. Såsom Olof Stensson [felskrivning för: Simsson] i Backen och Jon Ollson i Nampn hade 
förl. sommar hafft wacht om tiufwen Anders Reen, och honom utur fängelset uthsläpt, hwar 
utaf allmogen blifwit på stoor bekostnad bracht innan dee honom fast fingo, som efter 
specification alt kostat till 115 d:r s.m:t, dy hade ländzman dem instämbdt, påståendes för 
deras förseelsse laga straff, men för skadeståndet lembnade han allmogen, hwilka alla sig 
enhälleligen förklarade att de sådant gifwa dem effter, i anseende till deras fattigdom. Oloff 
Simsson war siuk, men Jon Ollson bad om förskoning, för dess ussla tillstånd och ålderdom, 
och efftersom detta dem bägge angick, så skiötz det upp till nästa ting, att Oloff Simsson då 
kan tillijka inkomma. 
 
27. Bewilljades tolfmannen Jöns Person i Ångroon skiötning och fasta på dess fädernes hem-
man ib:m om 4 ⅓ tunnel:d, inlöst af dess syskon och swågrar efter kiöpeskrifften d. 16 april 
1695 för 165 d:r s.m:t, Jöns Perssons deel [fol. 1010r] 21 d:r s.m:t oberächnadt, efter detta hem-
man fans lagbudit och oqwaldt ståndit altsedan 17 martij 1698, jembwähl och penningarne 
betalte. 
 
28. Bewilljades Jon Jönsson i Matnäset fasta på Matnäs hemmanet, 2 tunnel:d, som han af 
dess syster Brijta Jonsdotter inbördat för 75 d:r s.m:t, alldenstund Jöns Persson i Ångrån på 
hennes wägnar tillstod penningarne wara betalte, och det 3 gången upbudit och altsedan d. 6 
martij 1696 oqwaldt ståndit. 
 
29. Lieutnanten manhafftig Walentin Wirck kärade till Per Nillson i Dillne öfwer den skada 
hans boskap honom tillfogar på hans åker och eng, påståendes derföre på honom straff, så och 
att Per Nillson måtte afståå dee ägor honom emoot muhlbeeten äro tillagde. Per Nillson neka-
de till skadan, den eij heller lieutnanten gitte bewijsa, och ägorne han hade för beeten, sade 
han warit af gammalt. Wijd så beskaffadt saak kunde rätten härtill intet giöra för än bättre 
bewijs frambtees, och hwad ägorne angå, så är den saaken 1696 upskuten till dess behörige 
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fullmächtige [fol. 1010v] på boställe[t]s wägnar blifwa förordnade. För samma orsaker skulld 
kunde eij heller rätten sig befatta med saken emoot Sunwijs i Kårgiärd och färjestaens ägor. 
 
30. Efftersom en norsk man, Ingebrecht Enarson, som rymdt från Rödön, här igenom tinge-
laget passeradt till Dalarne, derest han blifwit fasttagen, så stältes han för rätta och hördes 
hwem honom under wägen hysat, förklarandes sig att han gådt öfwer Norderön och nedre 
wijd siön warit in hoos en bonde, hwars nampn han eij wiste, der ifrån hijt öfwer till en byy, 
och så wijdare hijt åth ländzmansgården till siön åth Bärg, hwarest han kom i hopa med dra-
goun Swedieberg, hwilken fölgde honom till Dahlarne, derest dee fångades. Q. om han icke 
blifwit hysat hoos Per Nillson i Åsarne? Rp. war in hoos en bonde der hustrun gaf honom 
matt, men om det war Per eller någon annan war honom obekant. Per Nillson hördes, men 
neekade enständigt, så att i så fatt saak, rätten eij annars kunde än honom befrija, till wijdare 
bewijs. [fol. 1011r]  
 Emädan denne Ingebrecht med Swedieberg hade i återferden hijt åth kommit på flychten, 
så wardt och derom ransakadt man ifrån man af dem som här i tingelaget dem fördt hade. 
 Skiutzskickaren i Hofwermo Erich Ollson berättade det desse fångar hade under wacht 
kommit till honom med Jöns Essbiörson, Christopher Jonsson, Swen Ersson och Per Ollson i 
Wigge och Bärgz s:n, hwilka wähl hafft handklöfwar på händerne deras, men dem aflöst och 
tagit med sig. 
 Erich Ollson hade under wacht af Essbiör Ollson, Gulich Larsson och dragoun Dahlkarl 
fördzlat dem till Ångråån, och efter dee inga klåfwar hade, togo de bössor med sig. 
 I Ångrån togo dem emoot Jöns Pers dräng Jöran, Erich Anderson och Jöns Jönson ib:m, 
efter mehra manshielp eij war hemma, desse hade fördt fångarne till Lansom, hwarest Per 
Persson, Swän Erson och Anders Månsson tagit dem i sin wärjo och skaffat till Sölfbacken till 
Nills Anderson, Olof Erson och Oloff Christopherson. Desse sade sig hafwa fölgdt fångarne 
till Swänsåsen och dem lefwererat till Oloff Jonsson och Anders Månsson, som med dem gådt 
till Bootåsen. [fol. 1011v]  
 Desse Sölfbackz och Swänsåås män förehöltz att de giort illa i dy dee för[r]a gifwit fång-
arne från sig för än fullt manskap war som dem emottog, och desse senare jempnwähl sig för-
sedt att dee dem emottagit. Hofwermo man hade och giort illa, att dee låtit taga jernen af dem 
för än dee kommo till ländzmansgården. 
 Swänsåås män hade fångarne lembnat hoos Christopher i Bootåsen, hwilken skickat sin 
son med dem till Johan Ollson ibidem, at hans dräng fölgde med. Johan Ollson berättade att 
när Christophers son kom till honom, fick han med sitt folck maat, och hade wehlat sända 
drängen med, men den andra hade sagdt att det icke woro af nöden, eftersom det eij woro så 
angelägit, dee gingo wähl med. I Jåxåsen hade Lars son Anders Larsson tagit dem om händer 
och lefwererat till Erich Ollson i Giärde, hafwandes under wägen Anders Pålsons son, som då 
kiörde i prästegården kommit honom till hielp. Der effter hade Erich Ollson i Giärde skohlat 
fordzla dem till ländzmansgården, efter han ingen mehra hielp hade, och fångarne således 
under en mans wacht kommo till honom, men när dee kommo till kyrkioslätten, togo dee från 
honom till skogz, den ena hijt och den andra tijt, då Erich begynte att roopa, så att folcket der 
[fol. 1012r] omkring genstan kommo honom till hielp, hwilket när Ingebrecht förmärkte, ställte 
han sig straxt in, men Swegberg fohr sin koos, doch morgonen efter ertappades han af Swän i 
Häggen i dess fäähuus, tijt folcket folgde sporrsniön, som om natten fallit. Ingebrecht war här 
tillstädz, och kiändes wijd detta, men Swegberg war till Jerpen försändt. Och såsom af alt 
detta fans huru wårdzlöst fångar blifwa förde, så förehöltz ländzman och allmogen sådant 
med det straff dher på föllia lärer, och att inga järn böra ländzmansgårdarne emellan af någon 
fånge tagas. Här öfwer blef denne gången intet sluut giort för än i Bärg warder ochså ran-
sakadt, huru dee kommit att taga klöfwarne af fångarne. 
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31. Wijd detta ting föllo inga saakören eller bötter. 
 
 
 
 

Ting den 6–9 november 1699 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3190, fol. 1247r–1272r, RA. Komplet-
tering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20b, fol. 439r–464v, ÖLA. 
 
Anno 1699 d. 6, 7 och 9 nov.br. höltz ordinarie laga ting med allmogen af Owijkens pastorat, 
närwarande förste dagen länsman Sven Herkules och dhe öfrige dagarne häradzfogden wäl-
betrodde Lorentz Bachman, så och nämden som wijd wårtinget specificeras. 
 
1. Opplästes dhe Kongl. placater som wijd Hallens protocoll specificerade finnes. 
 
2. Dhet föredrog capitein wälb. h:r Carl Gustaf Hammarsiöldh hurusom sedan allmogen här 
i landet sig det wissa knechtehållet a:o 1688 antagit, har Hans Kongl. Maij:t uppå h:r 
öfwerstens wälborne Carl Hårdz memorial d. 26 januarij 1693 nådigt resolveradt att allmogen 
i fredelig tijdher till dhe vacante ställens ärsättiande förunnas 3 månaders dilation aldra längst; 
men icke deste mindre skohla åtskillige, som serdelles Hans Bremer i Swedie, Erich Jönson i 
Ellfwen, [Mäns] Adamson i Hanebacken och Oloff Månson i Swänsåsen, nu på 6:te månaden 
och sedan d. 10 junij, då [fol. 1247v] deras karlar blefwo förafskedade, sig icke anskaffat några 
karlar, påståendes h:r capitein att för sådan deras försummelse och motwilligheet dhe måtte 
wederbörl. ansees. Swaranderne enskyllade sig der emot att dhe giort sin högsta flijt, men 
intett kunnat förmå några karlar, fast än dhe på alla ställen söckt och penningar budit. 
 Bremer sade att han talat med Swens son i Gierde och honom budit 10 d:r s.m:t, men han 
det intet welat antaga. Swen förklarade att han hade för sin dehl consenterat [godkänt] härtill, 
men sonen skall intett willia. 
 Mäns Adamsson berättade att för sin dehl han och anwändt all flijt at få karll, men för-
gäfwes, för än för 14 dagar sedan hade han för 30 d:r k.m:t öfwertalat Swäns son i Giärdhe, 
det hade han i gåår borit penningarne åter, dem Mäns insat hoos ländzman. Capitein påminte 
att det ändå är [seent], alldenstundh det är långt öfwer 3 månader, och om Mäns Adamsson eij 
elliest fått karll, har han 2:ne söner hemma, dem han kunnat sig aff betiena. Mäns Adamsson 
swarade att han har ett stort hemman och kan manshielpen [fol. 1248r] eij umbära, hälst han 
sielf är en gammal ofärdig man. 
 Erich Jönson i Ellfwen beklagade att han eij kunnat få någon karll, fast han många städz 
sökt och budit p:g:r, trumslagaren Hans Lustig hade tagit 1 carol. på handen, men honom fick 
han intet. Capitein swarade att han war för i Kongl. Maij:tz tienst och altderföre haf:r Erich 
Jönsson eij bordt sig underståå honom at läija. 
 Oloff Månson i Swänsåsen förde samma klagan, men hade nu omsijder öfwertalt trum-
slagare Lustig och gifwit honom 12 d:r k.m:t på handen, dermed han mente sig wara uhrsäch-
tat, emot hwilket procedere h. capitein giorde samma påminnelse som för. Dese ofwanstående 
bönder wederkiendes det h. capitein hade altsedan deras rotar blef:o vacante, dhem esom 
offtast påmint och låtitt tillsäija att skaffa karlar, men det warit dem ogiörligit, hwartill h:r 
capitein föregaf orsaken, att om dhe som de andra wäll hade sina swäntienare handterad[t], 
hade dhe och i rättan tijdh fått karlar. 
 Rätten förehöltz dem jembwäll det dhe illa giordt att dhe i rättan tijdh effter Kongl. 
Maij:tz nådigste resolution eij skaffat sig karlar. Men dhe bodo om förskoning, serdeles Oloff 
Månson, hwilken war en utfattig man, det och h:r capitein betygade. 
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 Detta öfwerlades med nämbden, [fol. 1248v] och alldenstund Hans Maij:tt uti des nådigste 
resolution af åhr 1693 intet utsätter något straff för dem som innom 3 månader eij skaffat 
karlar, delibererades [överlades] om man desse skulle beläggia anten som tresko i anledning 
af 1668 åhrs upbördhzplacatz 4 § med 3 m:k s.m:t, eller och som dhe hwilka icke effterlefwat 
och fullgiort Kongl. Maij:tz förordning, med 40 m:k s.m:t effter det 6 cap. Kiöp.b. L.L. § 1. 
Medh 3 m:k, som för treska dhem att beläggia, syntes för ringa straff uti en så angelägen saak, 
dherföre skulle högre handen i ödmiukheet underställas, om för sådan deras nackläsigheet 
[försumlighet] dese bönder eij böra beläggias med 40 m:k s.m:t hwardera effter det 6 cap. 
Kiöp.b. L.L. § 1, men desutan nu genastan skaffa sig karlar. 
 
3. Effterfölliande bönder blefwo angifne mehra manskap på deras hemman haf:a än Kongl. 
Maij:tz legohionsstadga af åhr 1686 § 2 tillåter, nembl. 
 1. Oloff Hinderson i Hällne är en man öf:r 60 åhr och åbor ett hem:n om 2 ¼ tunl., haf:r 2 
söner hemma, Pehr om 22 åhr och Jöran om 17 à 18 åhr. Och alldenstund han är en gammal 
man, [fol. 1249r] som siellf eij förmår arbeta, hans hemman jembwäll och är inn emot 1/2 och 
öf:r 1/3 och 1/4 dehl, dy i föllie af högstbem:t förordning, kunde samma manskap honom eij 
wägras. 
 2. Swen Person i Häggen, hwars hem:n är 2 t:l:d, har allenast hemma en son, Pehr bem:d, 
om 21 åhr. Den andra, Olof wijd nampn, i tienst hoos Oloff Olson i Önsta, och fördenskull 
kan han i detta måhl intet tilltalas. 
 3. För det 3:die, berörande Jon Tomson i Hackåsen, så består hans hemman allenast af 1 
t:l:d, hwar å han haf:r 2 söner, Jöns om 23 åhr och Anders om 17 à 18 år, dock emedhan Jon 
Tomsson är sielf wid sina 60 åhr, och en ofärdig sampt bräckl. man, williandes dy äldste 
sonen till bonde insättia, hwilket wedh så beskaffat saak eij wägras kunde, fördenskull wardt 
och samma manskap honom bestådt och förunnat. 
 
4. Angåendhe dhe 12 d:r 1 öre s.m:t som cavallerie corporalen manhafftig Anders Wulf 
fordrade af corp. Olof Bilström honom 1695 försträckte, så wederkiändes Bilström samma 
lån, men begierte dilation dem at betahla; men såsom corporalen Wulf det eij samtycka wille, 
efftersom terminen redan war förfluten, dy i förmågo af det 16 cap. Rådst.b. och 5 § uti 
Kongl. executionsstadgan, resolverades att Bilström skulle dese 12 d:r 1 öre s.m:t genastan 
[fol. 1249v] betahla, så och uti expenser 1 d:r 16 öre s.m:t. 
 
5. Uthi den här instämde saken emellan tollfman Jöns Pärson i Ångroon och Jöns Jonson i 
Ytterberg och Sweg s:n angåendhe en odugl. half saltkiettell, som Jöns Jonson till Jöns 
Pärsson försåldt, blefwo parterne så förente, att Jöns Jonson till Kyndermäss marcknad skall 
smidha en kiettellskifwa el:r 1/6 dehl af en kiettell, och den som dugelig är, till Jöns Pärson 
föhra, så och der ofwanpå gifwa honom 2 gånger hästeskoor, hwilken förening af rätten blef 
confirmerad. 
 
6. Dhet tilladhe corporalen Oloff Billström dragon Jon Granat det han förledne höst, då dhe 
från mötet fohro och hoos Billström drucko, att Granat skall skyllat honom och hans barn för 
tiufwar och att [han] skall stulit et lass höö från lieut. Tideman, hwartill Granat nekadhe, och 
dy hördes wittnen, drag. Oloff Öberg och Jöns Skunk, hwilka hwar för sig betygade det 
Granat allenast sagdt, då Billström kiördhe honom uth, Gudi lof, aldrig stahl iag något höö-
lass, hwarpå Billströms hustru swarat som Olof giort. Det samma intygade och Jöns Skunck, 
så att ingendera [fol. 1250r] hörde att han något skyllade Billström; alt derföre wijdh så be-
skaffat saak blef Granat frijerkiendt. 
 Men dragoun Jöns Israelson förekom härwijdh och sade att han för några åhr sedan, 1697 
wijd pass, om wåren såg det corporalen Billström med ett lass höö kiörde från lieutn. Tide-
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mans ladha, och det om mårgonen i dagningen, hwilket han sålunda blef warsse, att som 
hunden skiälte starckt, steg han up at see der effter, och blef så warse Billström med höet. 
Billström nekade härtill, säijandes att den gången war han till Rockstad, dherifrån for han till 
Tunwågen, hwarest han råkadhe lieutn[:s] dräng Giöten, som lassade höö, begiärte då af 
honom en tapp ått sin häst, hwar effter han farit hem till Billstadh, men i wägen kiört om 
Giöten. Jöns sw. att Billström då om natten kiörde tillbakas åth hööladan igien. Billström sw. 
det [skall] aldrig bewijsas. Jöns sw. det skall wijsas, ty om natten emot mårgonen, när han 
fohr dädan, hade Jöns honom sedt, men intet tordz tahla derom, effter han allena war. 
Billström sade att Jöns detta alt af afwund emot honom dichtatt, för det [han] på sidsta möte 
slagit Jöns. Då och Jöns sw. du skall aldrig mehra slå mig, Jöns [felskrivning för Billström?] 
swarade, det skall och skee. 
 På parternes samtycke afladhe Måns Giöte wittnesedhen, och intygade att en och annan 
gång han kom effter [fol. 1250v] höö, saknade han något. En gång han war i ladan kom och 
Billström dit, begiärandes en tapp för sin häst, den han och fick, sedan på wägen kom 
Billström om honom, säijandes i det samma, I natt skall och iag kiöra dit och taga ett höölass. 
Bilström sw. kanskie iag kunde sagdt dhe ordhen på skiempt, men aldrig skall han der tagit 
något höö. Wijdare sade Giöte att som han då han dernäst kom till ladan saknade höet, sporde 
han Billström till, om han tagit något, då han swarat att hunden skrämde honom bort, han fick 
intet taga. Lieut. Tideman sade att det åhret gick hans höö snardt åth, men hwem det tog, 
wiste han intett. 
 Billström betygade sin oskuldh, och att han nu länge tient, och ingen någonsin tagit ho-
nom med en sådan odygd, och såssom Jöns Israelson tilltrodde sig kunna finna bättre skiähl, 
dy lembnades saken till nästa ting. 
 
7. Dragoun Erich Palmquist föredrog hurusom förledne Gregorij marcknad för kiöpman 
från Gefle Joh. Törner blef:o bortstullne 18 alnar tafft [ett sorts tyg], för Princens dräng något 
grönt rask [ett annat sorts tyg], för Jacob krukemakare ett par handskar, smala blå galloner 
och tobak med en tobakzdosa, [fol. 1251r] för hwilket alt han hållit corporalen Oloff Billströms 
hustru Karin Larsdotter misstänckt, emedhan i det samma tafftet bortkom hon war hoos 
Törner och på tafftet falkade, [köpslog] sedan är och sådant tafft jempte dhe andra pertzelarne 
hoos henne fundne, hwarföre och Palmquist påstodh det hon för sådant måtte lagel. plichta. 
Till detta nekade Karin aldelles, föregifwandes att hon till ki[o]rtell welat kiöpa blått frijs, 
men som det eij fans, kiöpte hon 3 aln tafft, 3 aln rask, 1 par hanskar och 8 aln band. Af taftet 
giorde hon kragar, dhem hon bortsålde, sig något att förtiena med, beklagandes att hennes 
missgynnare om henne fattat mistankar och en sådan gierning welat tilläggia, efftersom hon 
icke war skylldig at wachta kiöpmans bodh sedan hon redel. betalt det hon fick. Palmquist 
sade att när wittnen blifwa hörde skall det finnas helt annorledes. På tillfrågan sade hustru 
Karin att hon gaf 5 d:r k.m:t allnen, och af hwar alln fick hon 2 kragar, för banden gaf hon 2 
öre alln, för hanskarna 6 m:k, och för rasket 3 aln 3 [tingsrättens version: 2] d:r aln. 
 Till uplysning blef:o med parternes samtycke dhe wittnen edel. hörde, som Palmquist 
[fol. 1251v] sig åberopade, nembl. 
 1. Ryttaren Johan Billström, som wittnadhe det Karin gifwit hans moder [e]tt krageembne 
af tafft, för hwilket hon skulle åt Karin wäfwa, och hwad det eij giordhe fyllest, skulle han 
betahla, till 3 d:r för hela kragen, och mera tafft wiste han intet af. Tog afträdhe. 
 Inkallades Karin Hansdotter, hwilken intygadhe det hon fick en tafftzkraga af Billströms 
modher, den han kiöpt af hust. Karin, wijdare underrättelse hade hon intet. Tog afträde. 
 Och hördes Brijta Olsdotter i Näckstad, som refererade det Karin kom till henne och bödh 
henne och Ingeborg en aln tafft emot en grå kiortell dhe hade, och kommo så öf:rens att de 
bytte jempt mot hwart annat, och hade Karin bedit att de intet skulle läggia derom för sina 
bröder; men när dhe förstodo att tafftet frågades effter, hade Karin kommit till dem och bedit 
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få tafftet åter, men dhe släpte det eij för än Karin satte det en lappmud [päls av renskinn] i 
pant, då boro dhe tafftet till tolfman. Karin nekade sig budit uth detta tafft, utan hade Brijta 
wid kyrkian [fol. 1252r] frågadt om icke hon skulle få byta sig till tafftzkraga med, då hon war 
för nöden om kiortell, lät henne så få en aln tafft igien. Att hon bedit Brita intett tahla om 
denne handelen, giorde hon för sin man skulld, som är en hård man, och intet tordes för 
honom sin handell bekienna, emedan hwad hon kiöpt före, hon sig förskaffat penningar till 
genom öhlsällning, men en aln allenast för mannen tillstådt. Sedan att hon satte mudden i pant 
war orsaken att pijgorne intett wille släppa tafftet till tollfman för än de fingo sin säkerheet. 
 Sedhan Brijta tagit afträde inkallades Ingiborg Olsdotter, som med Brijta giorde enahanda 
berättelsse, aldenstund de tillhopa handlat 1 aln. Tog afträdhe. 
 Dhernäst examinerades Lissbeta Månsdotter i Nächstad och wittnadhe att Karin kom i 
hennes gård, biudandes uth tafft till en kraga, för hwilket hon i förstonne begiärte 3 d:r, men 
blef äntel. om 10 m:k, [= 2 ½ d:r] det hon med korn betalte. Hon hadhe och bedit det Lissbeta 
eij skulle läggia om detta för någon, ty hennes man tyckte det wara för mycket, om hon 
handlat så mycket tafft. Detta alt tillstod Karin. [fol. 1252v]  
 Ytterligare sade Lissbeta att när ransakningen skedde effter detta godz, hadhe Karin 
kommit till henne och bedit få igien tafftet, det Lissbetha eij wille släppa för än Karin satte 
henne en duuk i pant, och lefwererade hon tafftet till tollfman i Näckstadh. 
 Palmquist påminte det hust. Karin till ingen annan ända wille practisera tafftet än att hon 
då skulle få dölliat bort. Illa [latin: hon] sw. at Palmquist hade handterat henne som ingen 
ärlig karll, hwilket han begiärte till protocolls föras. 
 Sidst förhördes Karin Ersdotter i Sahlom och sadhe att Karin kom i wåhr till henne, biu-
dandes henne en tafftzkraga om hon wille skiöta hennes boskap i fäbodarne, hwilket, som 
Karin Ersdotter nekade, hade hust. Karin effter 3 dagar kragan igientagit, ehuruwäll hon des-
utan honom utbudit för 10 m:k. Tog afträdhe. Hust. Karin påstod att detta alt woro dhe kragar 
hon af dhe 3 aln tafft giort, som hon kiöpt. 
 Wijdare, och utan edh, hördes Karins måg dragoun Anders Ekerot, hwilken tillstodh att 
[fol. 1253r] swärmodren fått honom en kraga att sällia för 3 d:r, men som ingen wille det gif:a, 
lefwereradhe han honom swärmodren åter. Så har och swärmodren gifwit honom 2 lappar 
grönt rask, deraf han låtitt giöra en liten kiortell ått sitt spädha barn, hwilken kiortell han och 
opwiste, men att hans hustru skall desutan jembwäll fått en kraga, det wille han intet tillstå, 
ehuruwäll Palmquist sade sig till nästa ting skohla det bewijsa. 
 Tollfman Pär Olsson i Näckstad, hwilken effter ordres på Palmquistz begiäran ransa-
kadhe uthi Bilströms huus, refererade att hustrun med mannen hade dem ransakan intett 
wägradt, utan bägge läst up både huus och kistor, och funno intet, förutan i hustruns kista 
raskförklädet, en kraga, ett par handskar och dhe smahla blå banden, då hustrun bekiendt att 
på marcknaden hon kiöpt 2 aln tafft, men kiöpman misrächnat sig på en aln och låtitt henne få 
3 alnar à 5 d:r alnen. Af desse tafftzkragar och den handell Karin med dhem giordhe hördes 
intett af i sochnen för än Palmquist det angaf, och der effter ransakade. Tog afträdhe. 
 Och inkom tollfman Christopher Erson [fol. 1253v] i Fäste, som giordhe samma relation. 
Hust. Karin betygade sin oskuldh, och att hon för sin man hon eij hade tordz denne handell 
uppenbara, effter han är något hårdh; men nu betygade han att hustrun har någon handell för 
sig med öhl och annat, så att hon deraf har p:g:r, dem hon behåller, williandes att Palmquist 
måtte säija hwem orsaken är till alt detta? Palmquist sw. att om han eij sielf sedt då hon tog 
tafftet, lade han eij derom, men då wiste han eij annat än hon det redel. kiöpt, för än kiöpman 
det effterspordhe. [Af] dhe smahla blå banden woro i behåld 6 aln, men desutan war något sat 
på en barnemössa, handskarna woro och tillstädz, af det gröna rasket hade hustru Karin giordt 
sig ett förklädhe och fodrat ett snörlijf. Och emedhan hustru Karin ändå enständigt nekadhe 
till stöldhen, så förklarade sig Palmquist att han än wille från Bärg och flerestädz skaffa flera 
bewijs. Nämbden wiste sig och erinra att hustru Karin en gång tillförene wore för stöld dömd 
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för 6 à 8 åhr sedan. En dehl förmente det wara 2 gången, men hon tillstodh allenast [fol. 1254r] 
en gång. Derföre såwäll som för kiärandens skull opskiötz saken till nästa ting, att sådant alt 
må behörigen införskaffas. 
 
8. Corporalen Olof Bilström angaf det förleden [sommar] skohla dragounerne Erich Palm-
quist och Jacob Glombock wid Hackås kyrkia aff Jöns Hinders son i Hällom, Jöran, tagit 
något tobak, hwilket han sedan emot 5 d:r s.m:tz förlijkning fått igien, hwarmed såssom de 
welat neddöllia Kongl. Maij:tz höga interesse, har Bilström eij annars kunnadt än det angifwa. 
Palmquist sw. att detta består af idell afwund, han hade wäll fått något swart tobak hoos 
Jöran, det han till tollfman Pär Olsson i Nächstadh lefwererade, hwarmed dhe gingo up till 
Hoff, och när tollfman fant det wara stämplat, gaf han det Jöran igien, men inga p:g:r fick 
han. Pehr Olson intygade det samma. Jöran berättade att Palmquist wäll bödh till och wille 
haf:a p:g:r af honom, men de fingo intet. Bilström beropadhe sig på wittnen, dragon Riddare 
och Erich Jönsson i Hoff. Riddaren betygade sig häraf intett wetta. Erich Jönson i Håff blef 
[fol. 1254v] och examinerad och intygade att Per Olson med tobaket kom op till honom, och när 
som dhe funno det wara stämplat, fick Jöran det igien, men inga päningar såg han Palmquist 
och Glombock fåå el. fordra, eij heller Jöns Ersons son Erich Jönson, fördenskull och såsom 
Bilström till detta sitt käromåhl intett skiähl el:r bewijs hade, dy wardt swaranden frijerkiend. 
 
9. Uppå Olof Pålsons wägnar från Röroos, käradhe effter fullmacht Olof Siuhlson i Funs-
dahlen till Pär Pållsons enkia och sterbhuus i Tosåhsen om 25 r.d:r 3 ort och 8 skilling som en 
räst på en fo[rm]erad [upprättad] räckning för åhren 1664 och 1665, men af Oloff Pållson 
först d. 12 decemb. 1694 utgifw[en] och daterad, påståendes att såssom Olof Pålson en så lång 
tijdh dermed hafft dilation, det sterbhuset måtte sådant nu straxt betahla. På enkians wägnar 
förklaradhe mågen Jon Person att hon eij afweth denne skuld eller hört derom af sin sahl. man 
nembnas, 30 åhr hon med honom lefde, derföre är den eij heller [fol. 1255r] wijd skifftet d. 12 
octob. 1685 ibland dhe andra skuldenärerne införd, och emedan den är så gammal och aldrig 
påfodrat wille Jon haf:a den förtegadt. Oloff Siulsson förmente dhen icke kunna wara för-
tegat, effter skullden är klar och Olof Pållson genom sina bekante som offtast låtit derom 
kräfia, och skulle Olof Pålson för det han gifwit brodren dilation förlora sin rätt, det wore 
obilligt. På tillfrågan genom hwem han låtitt kräfia, kundhe Olof Siuhlson eij wijsa, mera än 
för 6 à 7 åhr sedan genom Sven Agalös, hwilket war öf:r 20 åhr rächnat sedan 1665. På Swän 
i Häggen beropade han sig och, men han kunde härom eij heller wijdare intyga. 
 Resolutio. 
 Såsom denne fordran af 25 r.d:r 3 ort 8 skilling Oloff Siuhlson i Funsdalen giör hoos Pär 
Olsons sterbhuus i Tosåhsen effter en rächning af åhren 1664 och 1665 för Olof Pålson från 
Röros af sterbhuset aldeles bestrijdes som en förtegad skulld, och Olof Siulson icke heller 
gittat wijsa den innom 20 åhr wara påtalt eller krafd, fördenskull och i krafft af Kongl. resolu-
tionerne af åhren 1629, d. 20 febr. 1680 och d. 27 octob. [fol. 1255v] 1691, blifwer Pär Pålsons 
sterbhuus från Oloff Pållsons åtahl frijerkiend. 
 
10. Effter föregången stämbning kiäradhe hust. Margreta Påhlsdotter i Åbåsen på sina såwäll 
som des sons dragon Jöns Lifländars wägnar till Anders Jönson i Åbåsen om ett sytningzbreef 
som hennes sahl. mans fader Pär Jönson har fått af sin brodher Jöns Jönson på des halfwa 
hemman Åbåsen, men Anders Jönson förlora låtit, derigenom hon från bem:te hallfwa hem:n 
är kommen. Erich Jöranson i Åbåsen hade och stämbd[t] hust. Margreta med Jöns Lifländare 
för det de emot syttning willia sig tillägna hans swärfaders Jöns Jönssons halfwa hem:n, hwil-
ket han med swågren Jöns Jönsson 1698 d. 16 martij med dom wunnit från Anders Jönson, 
nekandes det Pär Jönson någonsin genom sytning fåt swärfadrens 1/2 hem:n, ty fast än han 
ämbnadt gifwa sig in hoos Per Jönson, måtte han dock sedan taga sitt 1/2 hemman igien, 
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efftersom Per Jönson lät det aldeles förfalla och slåtten bortsatte, som Erich Jöranson af 
befallningzman Daniel Bertillsons immission d. 29 martij 1664 bewijste, och sedan den tijden 
hade Jöns Jönson [fol. 1256r] ell:r hans arfwa på intett sätt samma hallf:a hemman sig för-
skaffat, som 1697 års tingz protocoll docerar. 
 Anders Jönson nekadhe enständigt sig hafft eller förloradt bem:te breef, eij heller kundhe 
det honom bewijsas, förutan att dragounehustru Brijta Andersdotter sade sig sedt detta bref i 
Orrgården. Hust. Margreta påstodh att få tillträda bem:te 1/2 hem:n , det Jöns Person genom 
sytning sig förwerfwat, men at det så wore, kunde han med intet skiähl bewijsa, efftersom och 
Swen i Häggen med flere gamble män wiste berätta att Jöns Jönson nödgades taga sitt hallfwa 
hem:n igien och det sielf förestå, elliest hade det gådt under. Något lagfarandhe medh dhenne 
dehl kundhe hust. Margaretha hwarken bewijsa eller påståå. Erich Jöranss sadhe det Lifländar 
oförmögen woro den dehl att förestå, som han för haf:r, effter han dertill af Carll Nillsons son 
i Åbåsen lånat p:g:r 12 d:r s.m:t, der öf:r Carll Nillson inladhe hans obligation d. 19 febr. 
1698. Och om Jöns Jönson eij tagit an hemmanet, hade det alldelles blifwit öde. 
 Resolutio. 
 Ehuruwäll att hust. Margreta Pålsdåtter för sig och sonen Jöns Lifländare påstår det half-
wa hemmanet Åbåsen skall af Jöns Jönson, [fol. 1256v] hennes mans farbroder, wara broderen 
Pär Jönson emot sytning updragit, skylandes Anders Jönson före att han skall brefwet låtit 
förkomma; dock emedhan Anders Jönson dertill nekar, Jöns Jöns måg Erich Jöranson i 
Åbåsen jembwäll påstår att Per Jönson icke har hans swärfader sytat, efftersom det och så af 
befallningzman Daniel Bertelsons sedell d. 29 martij 1664, som fleres intygande, det funnit är 
att Jöns Jönson har sielf sit hallfwa hemman, som illa medfarit war, måst igientaga. Förden-
skull, såsom Per Jönson hwarcken geom sytning eller på annat sätt sig någon rätt till detta 
half:a hemman har förwärfwat, dy bör Erich Jöranson, som Jöns Jönsons måg är, effter 
domens lydelse d. 16 martij 1698 detta halfwa hem:n oqwald behålla, hälst under samma 
action Lifländar eller hans moder dhenne quæstionen eij moveradt hafwer. 
 
11. Det påstod fuller Anders Jönson i Norgården det måtte Jöns Lifländare honom betalla 
utlagorne han åhrl. måst gifwa för dhe 20 mählingar slått och myra som Lifländers fader bort-
satt dhe åhren Anders Jönson åbodde Lifländars dehl i Åbåsen; dock emedan der emot 
[fol. 1257r] påstodz att samma slått hördhe till Kiempedalen, der från den war pantsatt till 
Åbåsen och dijt igien såldh, altderföre till des Anders Jönson annat wijsar, warder dher 
Lijfländer för hans åtahl frijerkiend. 
 
12. Uthi den här instämde saaken emellan dragon Pehr Påhlson Plog och Anders Persons 
änkia i Hälliebacken, hust. Karin Olsdotter, genom sonen Pehr Anderson angående hemmanet 
Helliebacken 4 t:l, som Plogz swärfader Pär Swänson d. 11 april a:o 1673 emot 50 r.d:r såldt 
till Pehr Anderson, men Plog will återbördha, efftersom det allenast 2 gånger, d. 25 octob. 
1673 och 26 dito 1674 är upbudit, förentes parterne således att Pehr Anderss med sin moder 
till dhe förra 50 r.d:r gifwa Per Plog fembton r.d:r courant, hälfften till Thomasmäss och 
hälfften till Gregorij, då sedan Pehr Plog aldrig mera härpå må yrcka, blif:des hem:t nu 
upbudit 3 gången, så att hwarken Plog eller hans swågerlag honom må wijdare tiltahla. 
 
13. Det fordrade Oloff Siuhlson i Funsdalen af Kiähl Swäns arfwingar i Kiänneråsen 12 r.d:r 
specie, dem Kiehl warit skylldig Östen i Kråckstadh och Norie för en häst, och der emot sitt 
gårdebref pantsatt, det Olof Siulson nu hade. [fol. 1257v] Sonen Swän Kiellson sade sig intet 
serdelles wetta häraf, men förmente det allenast warit 11 r.d:r, doch intygade nämbden med 
Oloff Siuhlson at det warit 12 r.d:r effter obligation som för 4 à 6 åhr sedan intecknades; och 
fördenskull dömdes Olof Siulson, som pantförskrifning haf:r och en klar fordran, effter det 33 
cap. Kong. b. och 5 § uti Kongl. executionsstadgan sin betallning att undfå. Om eij löst finnes, 
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då af det fasta, som för samma fodran upbiudes 1 gången. Desutan woro flere creditorer, 
såsom Jöns i Hällne, Gudmun Pärson i Häggen och Kiälls syster Gunnill med flere, hwilka eij 
woro tillstädz, och dy ansadhes till nästa ting at vigilera. 
 
14. Ländzman Swän Herkules anklagade Olof Simsson i Backen och Jon Olsson i Nampn för 
det dhe, då dhe woro satte att wachta tiufwen Anders Rehn, de honom wårdzlöstwijs bort-
släpt, hwilket kostade sochnen ett anseenligit innan dhe honom fast fingo, för hwilket läns-
man fordrade betallning, så och laga plicht på dem. Swaranderne klagade att Reen practice-
rade sig [fol. 1258r] från dhem, dhe trodde honom wäll [och trodde intet] att han så arg skulle 
wara. Dhet skadeståndh sochnen prætenderade gofwo dhe dem effter, men i öfrigit, för det 
dhe släpt desse fångar, dömdes dhe effter det 12 cap. Tiuf.b. till 40 m:k s.m:t. 
 
15. Såsom då Erich Rahlson i Sanne på sidsta ting effter h. generalmajorens och landzhöf-
dingens resolution d. 21 febr. 1695 begierte fasta på des faders kiöpta hemman ibidem, det 
upskiötz att höra om förra ägaren Brijta Jonsdotters arfwingar derpå skulle haf:a att tahla, 
hwilk[a] för klandrat, som 1681 åhrs protocoll wijsar, dy hade Erich Ralson dhem instämbt, 
och på arfwingars wägnar infant sig sonen dragon Jonas Ingebrechtson, då aldra först uplästes 
målsmännens kiöpebref d. 18 febr. 1680, dher uti dhe emot 100 d:r s.m:t till Rahl Raase sällia 
detta hemman, efftersom det war så [stor] skuldh at creditorerne icke elliest kundhe få sin 
betallning, eij heller förmåtte målsmännen det längre för barnen att uppehålla, öf:r hwilket a:o 
1680 är creditorerne emellan liquiderat effter rättens resolution d. 25 maij samma åhr, och 
hem:t [fol. 1258v] samma gång upbudit 1 gången, d. 15 octob. 2 gången och d. 31 maij 1681 3 
gången, då hustru Karin med sin syster Brijta klandrat och dom erhållit att lösa hem:t och 
betahla creditorerne, men det intet effterkommit, utan en och annan gång klandrat intill 1695, 
då h. gen.majoren och landzhöfdingen d. 21 februari, sedan han häradzhöfdingens förklaring 
hördt, henne afwisade, och underrättade att hon intra fatalia sin rätt med p:g:r eij hade be-
wakadt, utan skulle Erich Ralson wijd sin laga medfart [lagfart] bibehållas. Britas son Jon 
wille [wäl], om giörligit woro, lösa hem:t, det Erich [Ral]son sadhe sig honom willia cedera, 
om han kunde skaffa honom straxt sina p:g:r igien, så och betalla melioration och rustningen. 
Men det kunde han intet. På dhe betalte poster upgaf Erich Raalson quittencier till 120 d:r 
s.m:t, och altså öfwer des wärdhe. 
 Och aldenstund hemmanet såledz war lagbudit och lagståndit, och dhe som klandrat icke 
i rättan tijdh sig med betallning instält, dy kundhe fasta för Erich Ralson Rase eij längre 
innehållas, hälst der målsmän giort Jon förnär, han dem må sökia, och detta i krafft af det 2 
och 10 cap. Jord.b. L.L. [fol. 1259r]  
 
16. Pijgan Malin Jonsdotter kärade till Carl Jönson i Sanna för det hon eij skall erhålla dess 
resterande löhn för dhe 2 åhr hon dher tienat, skohlandes Carll Jönson henne lof:at 2 r.d:r ell:r 
3 d:r s.m:t om åhret, hwarpå hon allenast fått 7 ort och 16 öre k.m:t. På Carll Jönsons wägnar 
swarade brodren Elias att hennes lön eij warit mera än 6 ort, hwilket hon undfått så när som 
på 1 ½ d:r s.m:t, hwilket henne blif:it förhållit för 1 r.d:r hon fant i Kålsengen, och hans 
broder i Norie förloradt, för hwilken de budit henne hittelön, men hon hade ändå wäxlat bort 
honom till Olof Jöranson i Giärde, det han tillstodh att han tagit r.d:rn i betallning för några 
kläder hon fick. Elias sade att han budit henne 3 carol. för r.d:rn, men hon wille intett. Att 
denne r.d:r kommit hans broder till, kunde intet bewijsas, påståendes pijgan att han länge 
l[e]gat i jorden. Att henne blifwit 7 ort i lön lof:at kundhe hon eij heller bewijsa. 
 Såsom Malin Jonsdotter eij kan bewijsa det Carll Jönson lof:at henne 3 d:r s.m:t i löhn, så 
förblif:r det wijd den löhn som å hans sijdha bestås à 6 ort om åhret, hwaraf, när det som hon 
åthniutit afdrages, förblif:r hennes fodran [skymd siffra] d:r 23 öre s.m:t, dem hon genstan bör 
bekomma, [fol. 1259v] effter det 16 cap. Rådst.b. L.L. 
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 R.d:rn anbelangande, så emedhan ingen än kommit, innom natt och åhr, som den kiendz 
wider, dy bör i förmågo af det 27 cap. Tiuf.b. L.L. Kongl. Maij:t tillhöra 2/3 del och 1/3 
Malin. 
 
17. Det påstodh fuller Pär Ersson i Öf:rhallen att den slädha han med Per Person i Gåxåsen 
sändt åtter till Pär Persson i Klåckarbacken warit färdig då han honom om händer tog, men att 
Per Person honom kiört sönder, fördenskull han och påstod att Per måtte slädhan betahla; 
dock emedhan Per i Gåxåsen dertill nekadhe, säijandes det slädan war sönder när han honom 
tog, dy skiötz det op till dess wittnen komma. 
 
18. Oppbödes fölliande hemman. 
 1. Hans Bremer Swedie hemmanet, kiöpt af Christen Jonsson, 2 gången. 
 2. H:r lieut. Wirk på Esbiörn Pers wägnar från Norie och des systrar, Nills Olssons hem-
man i Sijde för deras innestående arf, 3:die gången, då Nills Olsson bad om dilation och lof-
wade effter hande[n] betahla. Swägerskan hust. Ingeborg [Pärsdotter] klagadhe det hon eij får 
sin lössen. Nills Olson [fol. 1260r] inladhe Esbiörns bref af Lefwonger d. 2 martij 1699, der uti 
han lof:r honom effter handen betahla. 
 3. Regementzskrif:n Molin Pär Jönssons hem:n Wästnår för inneståendhe fodran effter 
1698 åhrs dom, 1 gången, 30 d:r s.m:t. 
 4. Olof Jonson från Ålstad Funnäsgården, 2 gången, med förbehåld af Kongl. Maij:tz 
höga rätt, effter det är utom börden. 
 5. Brijta Jönsdotter 1/2 hemmanet Åbåsen, inlöst af brodren Jöns Frisk, 2 gången. 
 6. Opbödh Oloff Hällieson des fädhernes hem:n uthi Åbåsen 3 ½ t:l, effter fadrens dis-
position d. 31 passato, 1 gången. 
 7. Opbödh Jöns Elieson i Ellfwen Helgebackens hem:t, 2 t:l, kiöpt af h. liut. Wirk, 3 
gången, klanderlöst, doch för än widare lagfarande tillåtas, måtte det Hans Kongl. Maij:t i 
underdånigheet hembiudas, effter det utom börden är sålt, warandes det dragounehåld wijd 
Owijkz compagnie, god åker, skarp eng, ingen skog, knapp mulbete, ringa fijske, litet qwarn-
ställe, inga ellgwohner, men elliest gammalt skatte. 
 
19. Såssom wijdh dhe twister liutn. edell och manhafftig Valentin Wirk 1696 d. 2 och 3 [8?] 
novemb. för dess boställe Sidhe moverade wederbörandhe [fol. 1260v] fullmächtige wore för-
ordnadhe, nembl. af h:r baron generalmajoren och landzhöfdingen, befallningzman wälb:de 
Lorentz Bachman effter resolution d. 1 septemb. 1699, capitein wälborne h:r Carl Gustaf 
Hammarsiöldh, effter h:r öfwerstens ordres d. 26 passato, altså företoges nu samma ährendhe. 
 1. Emot Sunwijs Mårtson i Kårgiärd angående färiekarlls stufwu ägorne, hwilka på Side 
ägor äro uptagne, och dy prætenderar h:r liut. dhem tillbakas. Utom 1696 åhrs protocoll 
uplästes Sunwijs Mårsons kiöpebref d. 4 junij 1681 med Jöran Träfoot, hwilken emot 18 d:r 
s.m:t sällier färiekarlls husen och dess bruk till Sunwijs. Lieutn. sadhe att Träfot hade sålt det 
han intet ägde, och dy påstodh han ägorne till byen, hälst Sunwijs för dess peningar woro 
förnögd, i dy han fått för en stufwa 9 d:r och sedan af åker och slått åhrl. hafft nytta. Sunwijs 
sw. att stufwan satte han op sedan han fick detta, det och nämden wittnade. Af slåtten har han 
i onda och goda åhr kunnat hafft 2 sommarskrinder höö, men åkeren hade färjeman hafft frij, 
emot det att Sijde man ingen tull gofwo, men i några åhr sådde han der lijtet. Lieut. sw. att 
han erlagt tull alla [fol. 1261r] dhe åhr sedan han dit kom. Färijeman hade warit en ben:d Påhl, 
hwars broder bodde i Sijdhe och han effterlet broderen att wijd färiestaen upbruka några 
lappar, hwilka liggia på lieutn. boställes och Nills Ols marck, han såldet till Träfothen och så 
kiöpte Sunwijs det, men till dhenne handell hafwa de aldrig hafft ägesmännens tillstånd el. 
dem det först budit till kiöpz. 
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 2. Angående någon slått och myror som Pär Nillson i Dillne skall på Sijdhe ägor hafwa, 
så war dertill eij widare att säija än 1696 åhr protocoll docerar. 
 Eij heller 3:die wid den åker och slått Nills Olson i Sijdhe på oskiffto marck skall hafwa 
upbrukad[t]. 
 4. Berörandes dhe 2 st. engiar som Norgårdz pijgorne innom Sijde rågång effter 1528 
åhrs bref skohla innehafwa, som uplästes, så insisterade Anna Jonsdotter att det eij så wore, 
utan hade slåtten af uhrminnes hördt hennes gård till, och woro detta bref gifwit uthi dhe 
danskes tijder, men sedan war skatten på kommen, den hon och drog för dess ängiar. Märcken 
wore desse från Häggelunden, mitt i Storåsen[?] i Piperöret och Qwarnbäcken, inom hwilka 
märcken desse slåtter lågo. När desse slåtter kommit till Norgården war ingen som [fol. 1261v] 
wiste eller sig erinra kunde. 
 För det 5:te har till boställetz 2 hemman warit 2/5 dehlar uti Backåhns qwarnställe, hwil-
ket 1696 d. 25 junij, då bostället från bönderne h. lieut tillsynades, är bland andra härligheeter 
upfördt, då ingen der emot hafft att säija. Men nu skohla Per Nillson i Dillne, Pär Olson och 
Nills Olson i Sijde honom sådant wägradt. Pär Erson i Side inladhe et kiöpebref af d. 6 maij 
1639 att Måns Jonson i Wästbäcken till Per Jonson i Side sålt detta qwarnställe för 2 ½ r.d:r, 
men sedan hade han af en god willia tagit flera inn med sig som hielpt honom byggia, men 
ingen rättigheet ägde dhe elliest dertill. Lieut. påstod niuta dhe förmåner hemanet hafft, då 
Kongl. Maij:t det kiöpt. 
 6. Hade Anders Jonson i Norgården understådt sig på boställetz skog och innom rågången 
fälla någon skog till 6 à 8 lass, det Anders tillstodh, förmenandes sig hafft fog dertill, effter 
Norgårdz slått der ligger. Honom förehöltz att än skiöndt dhe effter uhrminnes häfd ägde 
slåtten, så kunde han i skogen ingen häfd prætendera, hwilket bostället tillhörer. 
 Detta alt slötz som föllier. 
 Öf:r dhe åtskillige twister som lieutnanten [fol. 1262r] edell och manhafftig h. Walentin 
Wirk har för dess boställe Sijde angifwit, är sedan wederbörandhe fullmächtiger effter Kongl. 
Maij:tz nådigste förordning, såwäll som parterne blifwit förhörde på Owijkens ord. ting, re-
solveradt. 
 1. Anbelangande ägorne wijdh Sanne färjesundet, så upter Sunwijs Mårson i Kårgiärd för 
sig ett kiöpebref af d. 4 junij 1681 af Jöran Träfooth, det för huusen och brukedt han gifwit 18 
d:r s.m:t, williandes samma p:g:r hafwa åter eller wid kiöpet blif:a, hwarwid dhen påminnelse 
är giord att desse ägor äro af rijss och root, och icke af Side byys öppne åker eller eng, så att 
de fördenskull emot en apart skatt till Kongl. Maij:tt och cronan för färjeman kunde bibehål-
las, hwilken elliest sitter uti ett beswärligit sund, och dessutan eij skall kunna sig begåå, alt-
derföre utställes detta till skeende dellningen bostället och dess grannar emellan, efftersom 
och då jembwäll bäst lärer pröfwas huruwijda Sunwijs Mårsson för des utlagde p:g:r kan här-
af blifwitt betalt. 
 Dhen 2:dra twisten med Per Nillson i Dillne om någon slått och myror, den 3:die med 
Nills Olson i Sijde, berörande några intakor [fol. 1262v] aff oskiffto marck, och den 4:de med 
Norgårdz pijgorne om 2 st. engiar, det alt finner rätten af den beskaffenheet at det först måtte 
synas, och dy utställes det till dess att den beordrade dehlningen wijd bostället skee lärer. 
 För det 5:te, hwad beträffar dhe 2/5 delar uthi Backåqwarnen, så ehuruwäll bönderne 
willia dem behålla för sig allena, dock emedan wid 1696 åhr huusesyn och ransakning dhe äro 
lieutn. boställe påförde och till inventerade, hwilken syn sedan är på tinget upläsen och ingen 
då hafft der emot att säija, warandes jembwäll uthi kiöpebrefwet till Kongl. Maij:tt qwarn-
ställen sålde och införde, fördenskull skall och lieutn. boställe desse 2/5 uthi Backåqwarnen 
med Per Nillson i Dillne, Pär Ersson och Nills Olson i Side frambgent behålla, doch så att 
lieut. i proportion der emott bygger och reparerar qwarnen och annan redskap [håller], så och 
betahlar hwad dhe å nyo giort och förfärdigadt. 
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 Och emedhan Anders Jönson i Norrgården har uthom Norgårdens rågång och på Side 
skog understådt sig att fälla 8 las wedh, dy skall han derföre effter det 17 cap. Bygg.b. L.L. 
[fol. 1263r] böta 3 m:k, så och betahla hwart lass medh 2 öre s.m:t. 
 
20. Det wille wäll lieutn. Lill[e] på h. capiten Lilliecrantz wägnar det tingzrätten skulle op-
taga saken om chergiantens boställe Gåxåsens bygnad, men som saken redan d. 4 martij 1696 
och 4 sept. sidstl. till execution remitterad, dy anstod häradzrätten icke sig dermed befatta. 
 
21. Klagadhe Olof Eliæson i Elfwen det Jon Swenson i Hallom, sedan han budit Jon Elieson 
hoos sig på ett stop öhl, skall han med sonen honom misfirmat och tillagdt beskyllning för 
något lijn, hwilken sak på tinget förre warit, påståendes att dhe derföre måtte wederbörl. straf-
fas. Joen Swensson nekade hertill enständigt, och dy hördes wittnen, Jon Larson i Hallom 
med dragon Oloff More. Den förre betygade att de woro druckne, och han med, och talade 
något om lijnet, men intet att de honom det tillwitte. Drag. Olof More, att han och dhe med 
woro druckne, och hade något kankehl sins emellan, men hwad det war mintes han intet. 
 Resolutio. Såssom Jon Elieson eij kan wisa att swaranden honom [fol. 1263v] i någon 
måtto för detta lijn förwittat, dy kan han eij heller med något straff beläggias. Dock förbiudes 
her effter att ingen må Olof Eliæson detta utan skiähl wijdare förkaste, wijd 40 m:k s.m:t. 
 
22. Såssom corporalen Erich Roos är effter processen dömd in contumaciam [i sin frånvaro] 
till 3 m:k s.m:tz bötter för uteblifwande med 1698 åhrs mantallsp:g:r, så kom han nu för rätten 
med länsman, det att återwinna, för[e]gifwandes till uteblif:det orsaken, att han eij blifwit 
lagel. stämd. Sedan och så hade han så snart utlysningen skedde offta tillbudit länsman desse 
p:g:r, men han hade intet welat emottaga, utan att han först skulle gifwa honom en hallföre 
[halvt öre] för des omak att fordzla dem till Brunflod, icke wettandes hwem som samma 
halföre hade påbudit, och dy hade han eij heller dem welat utgifwa. Länsman sade att när 
effter befallningzmans utlysning åtskillige eij clareradt deras räntor, upnämbde han dem i 
sochnestufwan som återstodo, tillsäijandes att dhe för treska skulle swara [fol. 1264r] på tinget, 
ibland hwilka och Roos warit, men Roos sade sig icke afhört den stämbningen. Sedhan op-
wistes och reciterades coursen om mantallspenningars såwäll som flere utlagors clarerande af 
d. 15 aug. 1698, att dhe till d. 28 sept. uthi Öf:byn skulle af Owijken clareras, hwilken curs 
straxt blifwit publicerad, men Roos hade ändå intet för än 3 weckor för tinget, som stod d. 28 
octob., dess hustrus mantalsp:g:r anbudit. Sedan störste dehlen af räntorne woro betalte och 
till befallningzman skickade, dherföre hadhe länsman swarat och begiärt att för hans omak, 
det han samma p:g:r till befallningzman skaffade, borde betahla, då Roos swaradt, Will I intet 
taga dem emot, så giöre hwad fanen I will, och derföre lät länsman dem blifwa. Roos sade att 
länsman hade tagit emot p:g:rne och lagdt dem i pungen, men när han eij wille gifwa hallf-
ören, tog han ut dem igien, dhet länsman eij nekadhe, ty om han kommit i rättan tijdh och 
brukad[t] höfligheet, hade han wäll kunnadt tiena honom. Roos sade att han wäll 6 weckor för 
tinget budit länsman peningarne, beropandes sig till wittne Jöran i Kinderåsen, som wittnade 
att samma dag som Rosen böd [fol. 1264v] peningar, betalte Jöran och för sin dragoun, men gaf 
1/2-ören till färsell, det Roos intett wille gifwa, och dy togz hans peningar eij emot, men hwad 
tijdh det war, kunde han sig intet erinra. Leut. Wirk wittnadhe och att slåttandetijden hade 
Roos klagat sig för honom det länsman eij welat emottaga desse medell, jembwäll och 
sedhan. Ländzman sw. det eij warit mera än en gång, och hade han betalt fordzlen, skulle han 
fördt dem fram. H:r capitein Hammarsiöldh sw:de att som ländzman altijd tillförene hade utan 
wedergiällning emottagit och framfördt dragounernes p:g:r, så kunde Roos intet finna sig 
befogadt dhenne gången honom betahla, hälst då der öf:r ingen resolution war, dessutan läre 
och flere wara, som senare betalt, men intet lagförde blif:it, det ländzman nekadhe. Sedan 
resolverades. 
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 Att såsom i underdånigst föllie af 1669 åhrs upbördzordnin[g] § 1 och 2 befallningzman 
pålyst att 1698 alla skulle med deras räntor till en wiss dag inkomma till Öf:rbyn, i föllie 
hwaraf corporalen Roos återgådt, des utskylld sielf [fol. 1265r] skaffa fram eller någon annan 
dertill förmå, efftersom häradzrätten hwarken af någon Hans Kongl. Maij:tz förordning eller 
länsmans gifne fullmacht kan finna hans plicht och skylldigheet wara, någons räntor uppbära 
eller med sin bekostnad till befallningzman framföra; och fördenskull såsom corporalen Roos, 
sedhan derom war allmänt pålyst, sådant försumat, han icke heller welat länsman förnöija för 
det han det skulle för honom expediera, utan hafwer med Hans Kongl. Maij:tz räntor såledz 
öfwer tijden uteblifwit, dy anstår icke häradzrätten honom befrija för dhe en gång honom 
pålagde treskoböter effter d. 4 § uti 1669 åhrs upbördzplacat. 
 
23. Såssom Jöns Jönson i Ångron hade en okynnes hund, som för Jöns Person ibidem giort 
skada på några skin och annat; så lofwade Jöns Jönson derföre gifwa Jöns Person 1 carolin, så 
och hunden straxt afskaffa. 
 
24. Emedhan Norgårdzhem:t för 200 några dal:r s.m:tz fehlachtigheeter för Kongl. Maij:t och 
cronan war upbudit och lagståndit, dy på befallningzmans begiäran blef det af nämbden 
[fol. 1265v] wärderat för 27 d:r s.m:t tunelandet till det högsta, efftersom det till häfd och 
bygnad är illa medfarit, hwilket som för fehlachtigheeterne det till fyllnad för Kongl. Maij:tt 
eij tillräcker, så tillspordes Anna Jonsdotter hwarmed hon bristen will ärsättia, dertill hon sade 
sig intett hafwa, men hade sedan synen en stall och stuf:a upbygdt, som eij stortt förslogo. 
Dherföre sades hon af befallningzman nu från hemmanet, då hon begiärte 8 dagars dilation att 
sig betänkia och sig hoos h. capitein widare förklara. 
 
25. Intechnades den fodran Jon Olson i Åsen och Bergz sochn hade hoos Anna Jonsdotter i 
Norgården på 4 d:r s.m:t, dhem hon tillstodh. 
 
26. Ehuruwäll att Sunwijss Mårtson i Kårgiärd wille åtherwinna en eng som Nills Nillson i 
Owijken hade innom hans skog och rågång, för hwilken orsak han henne prætenderade, dock 
emedan Nills Nillson den af uhrminnes tijder häfdat, som Sunwijs eij annars gitte bewijsa, dy 
i krafft af det 1 cap. Jord.b. L.L. blef Nills Nillson derwid bibehållen, dock så att om han någ-
ra nya intakor giort, [fol. 1266r] bör det utläggias, jembwäll till wijdare oenigheetz afböijande, 
skall besagde eng med des wissa märcken omsättias. 
 
27. Sanna bymän Elias Jönson, Erich Ralson, Erich Nillson och Olof Jönson beswärade sig 
öf:r Gierdhe män, att dhe skohla sin bästa skog instängia, men så till mulbete som huggande 
sig af Sanne skog betiena, begiärandes till den ända wiss råskilldnad. Anders Nillson, Olof 
Jöranson och Jöran Jönson i Gierdhe sadhe att wid byen är skiffteshagan en skilldnad, men 
opp i skogen äro inga märcken, i det öfrige bestrijdandes Flodins syn, hwarföre resolverades i 
förmågo af det 26 cap. Bygg.b. L.L. § 4 att nu i sommar ägandesyn skulle dem emellan hållas, 
den dhe råda half hwardera, hwarmed der de eij förenas, haf:r dhe tålfmän syn att äska. 
 
[28.] Uti den upwuxne twisten emellan Giärdes man och Fäste med Saloms man om rätta 
skilldnaden från Moosiön up till Högsiön, serdeles om Kallgrafwen, hwar den är belägen 
begiärte Erich Olson i Salom att gamle mannen Oloff Månson i Billstad måtte edel. höras. 
[fol. 1266v] Men som han war Christophers morbror i Fäste, exiperade emot honom Olof 
Jöranson i Gierdhe, och dy hördes han utan edh och betygade att Kallgrafwen war up wid 
gambla wägen och grinden och intet inom grinden wid nya wägen, och så sadhe fadher hans 
för honom, hwaraf Måns Ersons eng i Fäste dher inwijd ännu kallas Kallängen. Anders 
Nillson i Giärde intygade det samma, och så hade han af ållder hördt. 
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 Wijdare anhölt Erich Olson i Salom att honom må tillåtas taga dhe granlöffter han fält på 
skogen ofwan Högsiön (hwarest Gierde och Salom hafwa oskifft skog), effter samma wedh af 
andra är i hopa lagdt, det ingen af grannarna sade sig giort, och dy tilletz Erich Olson bem:te 
wedh hem till sig föhra. 
 
29. Uthi den instämde saken emellan Jon Tageson i Månsåsen med dragon Salmon Nillson i 
Åsen och Per Person i Gåxåsen emot Swen Ersson i Lansom angående deras moders och 
swärmoders inneståendhe jordp:g:r i Lansom, som Jon Tagesson fodrade till 5 r.d:r och dhe 
andra [fol. 1267r] hwar sina 3 r.d:r, förentes parterne det Swän Erson till dem i ett för alt 
betahla 8 r.d:r courant, rächnade till dem samptel. 
 
30. Uppå gamla pijgans Ingeborg Nillsdotters wägnar fordrade Olof Jonson i Swänsåsen af 
Swän Erson i Lansom 13 d:r 16 öre s.m:t, så och 1 ½ åhrs lön hon af hust. Karin Olsdotter har 
att fodra för 20 åhr tilbakas, dertill Swen Olson eij wille swara, emedan hust. Karin war hans 
stiufmoder, den han intet ärfdt, utan dragon Pehr Fåkerberg, men han wille eij heller wetta 
deraf, eij heller ärfdt hennes jord i Åsen. Pehr Både intygade att Ingeborgz fodran war rätt, 
men i Åsen hade Karin fått ut sina jordpeningar, hwilket hon till nästa ting lofwade wijsa, 
hwartill och saken lembnades. 
 
31. Togz under händer hållen husesyn på Pär Hälliesons hem:n Obbåsen 3 ⅙ t:l skatte, dra-
gounehåld wijd Hallens compagnie, hwilket effter fadren, Johan Esbiörson några åhr åbodt. 
Dess fehlachtigheeter funnes till 92 d:r 12 öre s.m:t. Modren Anna Jonsdotter bad om dilation, 
så wille hon med barnen, som nu wäxa [fol. 1267v] till, giöra sin flijt. Hon hade i den swåra 
tijden nu länge settat och dragitz med hemmanet, men som hon war utfattig, råddes hon heller 
at sälliat, hwartill som hon eij will sig beqwämma, dy upbödz hemmanet 1 gången, och henne 
pålagdt hwad som brister innan 3 åhr att reparera. 
 
32. Det käradhe Carl Nillson i Åbåsen till dragon Sunwijss Ellg om 1 tunna salt, han för 5 
åhr sedhan åth honom caverade i Norie hoos en benämd Olof Olson, och som Ellg eij betalte, 
blef Carl Nillson några åhr dereffter för samma caution antastat, icke slippandes uthur rummet 
för än han måtte betala 2 caroliner, som af Olof Olsons quittence d. 2 martij 1698 han 
bewijste. Ellg sade det Carl för honom eij hade caveradt eller betalt, utan emot samma salt 
satte han 30 aln lärfft i pant. Carl Nillson påkallade sina wittnen Jon Bengtson i Ba[c]ken, 
som wittnade at Elg intet fick uth salttunnan för än Carll Nillson caverade på Elgz egen 
begiäran. Tog afträde. Och inkom Jöns Jonson i Häggen och betygade att [fol. 1268r] Oloff 
Olson i Norrie hölt Carl Nillson ann till des han måtte betahla denne salttunna han för Ellgen 
god sadhe. Tog afträde. Och examinerades Simon Olsson i Backen, hwilken giordhe samma 
berättelse, men Ellg nekadhe ändå. 
 Resolutio. 
 Såsom af 2:ne wittnen det intygadt är att Carll Nillson i Åbåsen har för Ellg caveradt på 1 
t:a salt i Norrie, dhe[n] han sedan måst betahla, det såwäll af Olof Olsons quittence som witt-
nens relation klart är, altderföre åligger dr. Sunwijss Ellg effter d. 20 § i Kungl executions-
stadgan betahla Carll Nillson des utlagde 2 caroliner, så och i expenser 1 d:r s.m:t. 
 
33. Ehuruwäll at Jöran Jöranson i Gierde wille sig undandraga at betahla till Olof Jöranson 
interesse för dhe 4 ½ tunna korn han 1691 af honom undfått och Oloff Jöranson först d. 28 
octob. 1698 med dom åtherwunnit; dock emedhan af Jöran Jöransons obligation d. 7 junij 
1691, den han för har nekadt, men nu sedermehra blifwit igienfunnen, det finnes att samma 
korn han sig förplichtat betala med 18 d:r s.m:t wid första lägenheet, hwilket dock eij skedt är, 
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alt [fol. 1268v] derföre finner rätten skiähligt det Jöran Jöranson bör betahla åhrl. interesse à 5 
procento effter 1687 års placat, som i 6 åhr giör 5 d:r s.m:t. 
 
33. [!] Öfwer den hallfwa bodh i fäbodharne på Kiählen, som corporalen Bilström wille hafwa 
från Jon Anderson i Östnår, afsades att såsom Jon Anderson för sig der öf:r opwijsar Jon 
Olsons cessionsbref d. 9 junij 1667, så bör och Jon Anderson de[n] behålla, hälst det icke ett 
huus är, som ordinarie till fäbodarne hörer. 
 
34. Utaff dhe 18 d:r k.m:t som Jon Person i Imnäs uti åtskillige lånte poster hade att fodra af 
Olof Larson i Edhen, tillstod sonen allenast 7 d:r för 1/4 t:a ertter och 6 d:r contant, dy döm-
des han det att betahla, och det öfrige lembnas Jon Person wijdare att bewijsa. 
 
35. Uppå Sunwijs Persons begiäran i Wattiom uplästes och intecknades [å] nyo dess testa-
mentzbref d. 29 octob. 1670, honom och hans sahl. hustru emellan, wederbörande till all giör-
lig säkerheet. [fol. 1269r]  
 
36. På Oloff Ersons wägnar och begiäran i Hwattiom berättade länsman wällförståndig Swen 
Herkules och Påll Swenson i Hwattiom, det Sunwijs Person ibidem, som långt för detta har 
utkåradt Olof Erson till sin sytningzman, sig hade för dem utlåtit och förklaradt att han nu 
aldeles wille afstå huushållet och dess bekymber och det Olof Erson updraga, hwilket på be-
giäran inproto[co]llerades. 
 
37. För[e]hades mantallslängden. 
 2. Med förmedlingarna, gamla och nya, war samma beskaffenheet som för. 
 3. Tienstlösa woro här inga. 
 4. Giärningzmän woro allenast fälb[e]redaren Christian Reborn. 
 5. Bränwijnsbräneriet war ingen som sig antaga wille. 
 
38. Opbödh Anders Pärson i Skedhe hemmanet ibidem, af syskonen inlöst, 2 gången. 
 Opbödh Östen Hambärg Funnäs gamla gårdhen, kiöpt af Pär Olson för 45 r.d:r, 1 gången, 
Kongl. Maij:tz höga rätt förbehållen, effter det går utom börd. 
 
39. Bewilliades Zachris Jonson Lofwande[r] fasta på [fol. 1269v] Lars Jons hemman Bårgen 
2 ½ t:l, kiöpt för 59 r.d:r, effter det war 3 gånger upbudit, och sedan den 29 oct. 1698 
lagståndit, warandes Sachries hallfbrodher med Lars Jons hustru. 
 
40. Ansadhes allmogen nu i tijdh att skaffa sig fram till prästegården timber, näfwer, barck, 
troo [stör, slana] och steen till deras nya byggning, effter h:r kiörkioherden sielf för betallning 
lofwade draga försorg om leer, kallk, fenster, mosa och brädher, hwilket dhe samptel. utlof-
wade. 
 
41. För fehlachtig bygnad och wanbruk upbödz 1 gången Erich Swensons hemman i Gierdhe 
och creditorerne tillsagde at vigilera [bevaka sina intressen] för hem:t. 
 
42. Dragoun Jon Stadig klagade öfwer dragounerne Olof Glas och Jöns Hwass, hurusom då 
dhe för 14 dagar sedan woro i wakstufwa hoos Jon Olson i Nampn, skohla Glas och Hwass 
kallat honom Stadig, galt och sedan wehlat hafwa honom som en galt på slachtbänken, och till 
den ändan iagat honom [fol. 1270r] omkring gårdhen, och när dhe äntel. fingo honom fast, hafft 
honom till en bänk, hwilken gick sönder, och således hade han undsluppit. Glas och Hwas 
blefwo häröfwer hwar för sig examinerade. Glas sade att de intet giordhe eller tänckt giöra 
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Stadig något ondt, utan hade några små gås[s]ar [som] dher woro hafft leek och annat för sig, 
ibland dem och Stadig warit, och sedan kom han och Hwass i hoop med honom att bråttas, alt 
med narrij, men intet ondt i sinnet emot honom hafft, eij heller woro Stadig något ondt weder-
farit. Stadig sw. att dhe togo fram slijphoon att taga bloden uthi, så och en qwast att röra uthi 
med, hwartill Glass nekade, och tog afträde. Der näst förhördes Hwasen, hwilken samma 
berättelse och contestationer fördhe. Stadig påstodh att Glaas först tagit i honom och sagdt, 
Du galt skall fram först, och som han spiernadt emot hade Hwass kommit honom till hielp. 
Dessutan hade och en och annan warit med, den han eij weth hwem, effter det war mörckt, 
och så den ena dragit, den andra skutitt på, men när sätett gick sönder foro [fol. 1270v] dhe alla 
kull, och så slapp Stadig, dock på sin kropp ingen åkoma fått, men Hwass hade och kallat 
honom galt, då han till dem sadhe, Mena I att I hafwa någon hund för Eder, hwarpå dhe 
swarat, Näij näij, wij hafwa ingen hund, utan en galt, hwartill dhe alla nekadhe. 
 Till uplysning i saken hördes edel. fölliande wittnen, emot hwilka intet jääf war. Dragoun 
Lars Drake, som refererade att hwad gossarna hade för händer såg han intet, effter han war 
inne i stufwan, men Glas, Hwass och Stadig hade hållit på sins emellan att rifwas och skiutas, 
men alt på narrij, som han kunde märkia. Dhe kalladhe wäll Stadig galt, äntel. hadhe dhe 
fahrit omkull emot en stohl, men att dhe wille honom slachta eller nämbde något sådant, det 
förstod han intet, utan hade dhe sedan gådt in i stuf:an och warit stilla. Tog afträde. 
 Och inkom Oloff Snäll, som wittnadhe att Stadig och små goserna fohro och narradhes på 
gården, der hadhe Glas och Hwass kommit, kallat Stadig galt, och skutit honom [fol. 1271r] 
emellan sig, alt med skiämpt, och så bar det wid sätet omkull, hwar effter de gingo in i stuf-
wan, så att eij mera blef aff. Intet roop el. skrij hörde han. Tog afträdhe. 
 Jon Olson i Nampn betygade att han intet owäsendhe hörde, utan woro de i stufwan stilla 
och söngo allehanda psallmer. Hust. Merit Andersdotter wittnade sammaledz, och att på går-
den de hafft skiämpt för händer, men intet med andra. Tog afträde. Liut. Lille begiärte att dese 
dragouner måtte med straff ansees, efftersom och dhenne Hwass altijd plägar haf:a sådant 
owäsendhe, som och en gång skedt i ett bröllop, att han lagdt både ook och betzell på dr. 
Erich Hammarberg och welat honom kiöra. Hwass swaradhe att det intet är sandt. Emot 
hwilken sidwör[d]nadt [förolämpning] h:r lieutn. sig laga satisfaction förbehölt, men att det 
war sant som han sagdt, beropadhe han sig på chergianten Järling, hwilken det och besanna-
dhe, efftersom och Hammarberg det påstodh, men Hwass nekade ändå, säijandes att det intet 
är sandt. Hwilken otidigheet och sidwördnat emot h. lieut. som des commendeur till des behö-
rige ort lembnades. Det [fol. 1271v] öfrige öf:rlades af nämden och resolverades. 
 Att såsom häradzrätten icke kan finna det Stadig något skiähl har till detta sitt angif-
wande, utan fast mera effter wittnens utsaga pröfwes detta dem emellan warit ett skiämpt och 
narrij, och fördenskull kan häradzrätten Glaas och Hwass icke heller med något wijdare straff 
beläggia än att dhe för oqwädins ord effter det 43 cap. Ting.b. böta hwardera 3 m:k s.m:t, så 
och här effter förbudit att kalla Stadig galt, wid laga straff. Med Hammarbergz saak upskiutes 
till nästa ting, att skiähl och bewijs då införskaffas. 
 
43. Saken emellan Swän Olson i Gierdhe och brodren Per Olson lembnades till nästa ting att 
förlijkas, om det twistige testamentet. 
 
44. Såsom ingen från capitein Harders de..[?] från Ramo instälte sig emot Niurenius enkia, 
dy skulle stembningens [fol. 1272r] framskaffande till nästa ting h:r landshöfdingen anlijtas. 
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Ting den 15–23 mars 1700 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 704r–723v, RA. Komplette-
ring från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21a, fol. 84r–101r, ÖLA. 
 
Anno 1700 d. 15, 16 och 23 martij höltz ordin. laga ting med allmogen af Owijkens pastorat, 
närwarande häradzfogdhen wälbetrodde Lorentz Backman och nämden, men sidsta dagen 
landzskrifwaren Warg. 
 [Jöns Hindersson i Hallom   Olof Jöransson i Järde 
 And. Ersson i Tåsåsen  Christopher Ersson i Fäste 
 Sven Olsson i Järde  Gudmun Persson i Häggen 
 Johan Olsson i Botåsen  Olof Ersson i Wattiom 
 Pär Pärsson i Klåckbacken  Mårten Olsson i Lanssom 
 Jon Larsson i Sälssåhn  Jon Pärsson i Backen] 
 
1. Uti Jöns Pärssons ställe i Ångron och Jon Pärssons i Åsarne sampt Pär Olssons i Näck-
stadh antoges Mårten Olsson i Lansson, Jon Larsson i Sälsåhn och Jon Pärsson i Backen, som 
deras domare- och huldheetzedh aflade. 
 
2. Publicerades de Kongl. placater som wijd Räfsundz protocoll anteknade finnes, så och 
högl. Kongl. hofrättens bref d. 5 febr. sidstl. om legofolkz olydna emot deras huusbönder. 
 
3. Fölliande dragouner skola hafwa hemmansbruk, och äro dy dher öfwer instämde, dher öf-
wer nu [fol. 704v] wart ransakat, såsom: 
 1. Jöns Swänsson i Taskebacken, som betygade att i denne swåra tijden han allenast hul-
pit sin swärfader att såå lijtet, men ingen dehl af gården brukat för än åhr 1699, dock för 
innewarande åhr befattar han sig intet dhermedh, hwilket sant wara nämden bewittnade. 
 2. Jon Hälliesson i Åbåsen intygade under samma hwilkor hafwa besådt half dehl af sin 
faders gård, elliest hade den osådd legat och öde blifwit, men lofwade nu i åhr den afståå till 
dess han får skaffa sig karl. 
 3. Corporal Jöran Berg hade allenast 1699 hulpit enkian hustru Giölu i Wijken att besåå 
dess halfwa hem:n, men nu i åhr med det sig intet befattat, efftersom elliest hem:t osått hade 
legat. 
 4. Lijka så har Pär Larsson i [fol. 705r] Hofwermoo desse swåra åhren måst hielpa dess 
broder bruka dess hem:n, men a:o 1700 intet sig dhermed befattat. 
 5. Samma beskaffenheet fans med Lars Pärsson i Hofwermoo, som hielpt fadren såå hem-
manett, men med honom warit uti ett brödh. 
 6. Jon Olsson i Låckåsen har 1699 måst såå brod[rens] hem:n, effter han samma åhr död-
de, men nu skaffadt sig karl. 
 
4. Pär Pärsson i Klåckebacken, som målsman för drag. Pähr Hanssons son fodrade dess mö-
dernes fasta arf af Olof Siulsson i Elfwen, warandes samma hem:n 2 tunl., dertill allenast en 
son och en dåtter ärfwande äro. Olof Siulsson upwiste arfzinstrumentet, hållit d. 26 novemb. 
1688, hwaraf hemmanet fans wärderat för 54 d:r s.m:t och sedan 10 d:r 16 för giälden blifwit 
[fol. 705v] afdragne, nekade han icke systersonen dess 1/3 part af de öfrige 43 d:r 16 s.m:t, som 
sig belöper till 14 d:r 16 s.m:t, hwilka Olof Siulsson dömdes effter handen till målsmannen 
Pähr [Pär]sson utbetala, och han till puppillens bästa må anwända som han will och skall an-
swara, dock den gamla pijgans lössen aldeles oafkortat och förbehållen. 
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5. Pär Nilsson i Kårgiärd med dess syskon Anders Nilsson i Kiämpedahlen och Elin Nilss-
dåtter i Sölfbacken tilltalade deras morbroders Erik Pärssons enkia Berit Olssdåtter i Swäns-
åsen 
1.) om utlössen af Swänsåhs hem:t af 4 1/12 tunl. för deras moders dehl el. 1/8 part; 
2.) påstå de arf effter deras mostrar Elin, Karin och Märit Pärsdöttrar, hwilka ogiffta blifwit 
döda och Erik Pärsson deras dehl i det fasta sig tillwällat. 
 Anbelangande kärandernes dehl i det fasta effter modren, så [fol. 706r] förklarade hustru 
Berit, med dess målsman Pär Olsson i Lansso[m], att deras moder fått sitt uth, först med en 
koo för 10 åhr sedan à 3 d:r s.m:t, räknandes derpå legan uti så många åhr à 18 öre åhrl., giör 
3 d:r 24, så och en klädeströija för 3 d:r, in summa 12 d:r 12 s.m:t, skolandes om gården wara 
kiöp giordt för 7 r.d:r courant, för hwilka på detta sättet käranderne äro öfwer- och icke under-
betalte. 
 Käranderne nekade till något contract, såwäl som till tröijan, koon hade deras moder fått i 
arf och Erich Pärsson 2 st. der emot. Hustru Berit förehöltz om hon gifwit kärandernes moder 
koon i betahlning, huru hon då kan dem påföhra legan, som synes orimligit, hwartill hust. 
Berit eij swara kunde, icke heller kunde hon frambtee något kiöpecontract el. quittence på det 
hon skall betalt. [fol. 706v]  
 Anbelangande Elin, Karin och Märit Pärsdöttrar, berättade hon att den första först dödt på 
dess 70:de åhr, för mehra än 20 åhr sedan, den andra för 16 åhr, på dess 67:de åhr, och den 
3:die wijd dess 83 åhr, för 12 åhr sedan, hwilka alla på deras höga ålder infallit en sådan 
bräckeligheet, och hustru Berit och hennes man dem med stoor möda måst skiöta, hwar emot 
de och dem deras arf i det fasta updragit, hwar emot käranderne nekade, säijandes att de alla 
så länge de lefde förmåtte arbeta och sig sielfwa födan förtiäna. 
 Till att här öfwer komma till lius i saken förhördes några gamla män, såsom först Sven i 
Häggen, som betygade att desse pijgor alla warit på en hög ålder och mycket klena, jembwäl 
och till döden inne hoos deras brodher. 
 Erich Andersson i Swänsåsen berättade att en tijd woro de så att de kunde något uträtta, 
men på [fol. 707r] sidstone blefwo de rätt krasslige, dock hade de intet altijd legat till sängz. 
Tog afträde. 
 Jon Ersson i Wästnår intygade att för 30 åhr sedan tiente han hoos Erich, och då woro 
desse pijgor så klena att de intet stort gagn giöra kunde, och på det de i döde dagar skulle fåå 
hoos brodren blifwa, hade de lofwat honom deras jordeparter i gården. Tog afträde. 
 Det samma sade och Anders Pålsson i Jåxåsen, men honom iäfwade käranderne, alden-
stund han med hustru Berit war i swågerskap. Elliest sade käranderne det medan Erich Pärs-
son lefde, dhe offta krafdt honom dess jordepenningar, då han med fagert tahl dem uppehållit. 
Hustru Berit blef ytterligare förehållit att wijsa kiöpebref på hem:t el. och quittencier på det 
hon betalt, men det förmåtte hon intet, eij heller något skriffteligit [fol. 707v] slut med de gamla 
pijgorne. 
 Emellan Pär Nilsson i Kårgiärd med brodren Anders Nilsson i Kiämpedalen och Elin 
Nilssdåtter i Sölfbacken, kärande, och deras morbroders Erich Pärs hustru i Swänsåsen, Berit 
Olsdåtter, swarande, angående arf som fodras i Swänsåsen, resolverades. 
 Att ehuruwäl hustru Berit påståår käranderne wara betalte för deras 1/8 dehl i Swänsåsen, 
som består af 4 och 1/12 tunl., med en koo och dess lega, sampt en klädeströija, dock emedan 
hustru Berit det eij gittat bewijsa, mindre något kiöpebref el. quittence på betahlningen uptee, 
fördenskull åligger henne till käranderne deras 1/2 dehl i Swänsåsen betahla 13 d:r 25 s.m:t. 
Berörande det arf som fodras effter de 3 gamla systrarne; hwad derföre angår Elin Pärsdåtter, 
så emedan hon öfwer 20 åhr död warit, och ingen [fol. 708r] för än nu derpå talat, dy kan rätten 
eij annars än effter Kongl. Maij:t[z] nådigste resolution af åhr 1680 § 51 det för en förtegad 
saak ansee.  
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 Sidst hwad beträffar Karin[s] och Märitz delar, så aldenstund de till en hög ålder warit 
kombne, och hustru Berit med sin man dher under för dem och deras sytning stort beswär 
hafft, dy pröfwar rätten billigt att de effter det 31 cap. Jord.b. L.L. deras delar i hemmanet wäl 
förtient, och dy blifwer hustru Berit deruti från kärandernes åtahl befrijad, saldo jure tertij. 
 
6. Emellan Erich Olsson i Salom och Christopher Ersson med Måns Ersson och Olof Måns-
son i Fäste, sampt Olof Jöranson i Giärde, med dess granne Anders Nilsson, woro åtskillige 
twistigheeter upkombne, öfwer hwilka de wid säxmannasynen som d. 8 augustij 1699 höltz, 
intet kunde förenas, och dy hafwer Erich Olsson dem [fol. 708v] nu dher öfwer låtit instämma, 
då öfwer hwart och [ett] måhl resolverades som föllier. 
 1. Om rätta ägoskillnaden emellan Salom och Giärde, så förblifwer den effter 1556 åhrs 
bref ifrån steenbryggan wid Stoorsiön till Kallgrafwen, dädan till steenmärket på Biörnmyra-
backen, och så i Hössiö ändan, med hwilka märken parterne och woro eensse, allenast twista-
des hwarest Kallgrafwen skulle liggia, då häradzrätten i noga öfwerwägande af 1682 åhrs 
syyn, såwäl som de skiähl wid 1699 åhrs syn funne äro, jembwäl och Anders Nilss bekiän-
nelsse i Giärde, pröfwades rätta Kallgrafwen wara dhen som ligger uppe wijd gamble broon 
och wägen, hwar ifrån linien böör gåå ända fram neder till steenbryggian i Stoorsiön. Skulle 
Erich Olsson något inom samma linie in på Giärde [fol. 709r] mans mark hafw[a] intagit, bör 
han sådant genstan utläggia. 
 2. Kan häradzrätten eij gravera Giärdes man att hålla något mehra af skifteshagan med 
Erich Olsson än hwad Oloff Jöransson redan har nedan grinden till siön stängdt med Fäste 
man; men uti hagan ofwan grinden, så och ringhagan på andra sijdan kring engen, böra Fäste-
boerne med Erich Olsson participera effter proportion af deras i samma eng hafwande slått, 
och det i föllie af det 26 cap. Bygg.b. L.L. 
 3. Grinden wid landzwägen in åth siön finner rätten obilligt, det Erich Olsson allena bör 
graveras med, alldenstund och Fästeboerne uti samma eng hafwa slått, och i krafft [af] ofwan 
allegerade capitel är skiäligt funnit, det Fäste män hwart tridie åhr emot Erich Olson skola 
bem:t grind wårda och wijd macht hålla. [fol. 709v]  
 4. Skiffteshagan emellan Erich Olssons eng och Giärde mans intagne slått in emot Opp-
siön böra dhe proportionaliter med Erich Olsson stängia och hålla. 
 5. Och ehuruwäl wägen inwijd siön nu brukas för allmen wäg genom Saloms ägorne, så 
kan dock emot det 2 cap. B.b. L.L. Erich Jonsson eij befrijas från den öfre förbij Kallgrafwen, 
och att det hans ägor eij till altför stoor swårigheet må lända, dy förbiudes alla som samma 
wäg hafwa, att Erich Olssons giärdzelgård de eij nedbryta, wijd 3 d:r s.m:t[z] wijte, utan ledet 
wäl igenstängia. 
 6. Skola Giärde männen noga achta deras boskap och swijn, det de ingen skada tillfoga 
Erich Olsson på däss eng el. åker, alt wijd laga straff tillgiörandes, särdeles att effter Kongl. 
husesynsordn. de sina swijn låta ringa. [fol. 710r]  
 
7. Öfwer den prætension som Anders Jonsson i Norgården hade hoos Anna Jonsdåtter uti 
Norgården föreentes parterne såledz att hon till Anders Jonsson med första skall betala 9 d:r 
s.m:t, hwilken föreening häradzrätten confirmerade. 
 
8. Såsom Jon Ersson i Månsåsen af compagniemötet hindrad war, dy upskiötz Anders Jons 
sak i Pärsåsen emot honom till nästa ting. 
 
9. Efftersom Pär Olsson Tohre i Torgården sedan han af sine syskon hade inlöst des faders 
hem:n, och d. 21 decemb. 1697 derpå fasta erhållit, hafwer han d. 22 octob. 1698 besagde 
hem:n testamenterat dess fosterdåtter Kierstin Bängdzdåtter och dess man, dy hafwer hans 
syskon och arfwingar med deras klander dher emot inkommit, nembl. Swän Olsson i Giärde, 
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drag. Olof Stensson, drag. Anders Kiempe, Olof Jonsson [fol. 710v] i Kiämpedalen, Nilss Jons-
son i Orgården, Erich Andersson i Hakåsen och Karin Olssdåtter från Hallen, hwilka äntel. i 
anseende till deras broders ålder, och att han redan en gång har dem utur detta hemman utlöst, 
afstodo sin prætension på Torgården emot 50 d:r s.m:t, hwilka penningar Pähr Olsson lofwade 
effter handen utgifwa, så att dhe wid wintertinget 1700 aldeles skola wara betalte, hwar emot 
Pär Olsson, och effter hans död, Kierstin Bängdzdåtter med sin man Erich Jacobsson aldeles 
oqwalde skola nu och i frambtijden wid detta hem:n förblifwa, så att ingen mehra dher å haf-
wer att säija, utan Swen Olsson med dess interessenter och deras barn effter dem här ifrån 
aldeles afskilde wara. Hwilken föreening med häradzrättens domb wardt confirmerad och be-
kräftadh, så att wijder plicht [fol. 711r] som lag förmår, ingen må dhen mehra åtala el. qwälia. 
 
10. Oppböd Kierstin Bängdzdåtter Pähr Olssons hemman i Backebyggden 3 g. klanderlöst. 
 
11. Öfwer dhe jordepenningar som Måns Jönsson i Backen fodrade utaf Pär Olsson ibidem 
föreentes de således att Pähr Olsson skulle betahla 2 d:r s.m:t, halfft till midsommar och halfft 
till hösten. 
 
12. Såsom h. baron gen.majorn och landzhöfdingen högwälb:ne h:r Axel von Schar uti dess 
remiss för Erich Olsson i Salom d. 2 septemb. 1699 begiärar att omständel. wid tinget skall 
ransakas om det afradzland, Salomslägdhen benämdt, hwilket Erich Olsson prætenderar under 
cronohemmanet Lille Salom ifrån Hans Hans[sons] skattehemman Lägden; altså och till ödh-
miukhörsamste föllie dheraf wardt på allment ting [fol. 711v] nu dher öfwer ransakat. 
 Då hwad denne lägde angår, Erich Olsson föregaf att den skall tillförene legat till Lilla 
Salom, dheraf hon och sitt nampn hafwer, och 1673 dömd till Hans Hanssons hemman Läg-
dhen, då regementzprästen h:r Samuel Huhs der bodde, men utan denne lägde kunde Lill-
Saloms cronohem:n eij beståå, el. Erich Olsson, som dherföre caverat, någon åbo derå bekom-
ma, aldenstund all slåtten woro undan gården till Hans Hans hem:n, men skatten stodo än i 
Salom qwar. 
 Olof Hansson i Lägden inlade dher emot Erich Gudmunssons i Salom, Pär Olssons i 
Näckstad och dess interressenters bref af d. 27 maij 1651, der uti de som ägare af Saloms-
lägden dhen uplåta fändricken Harder, under hem:t Lägden att bruka, och dernäst en tingzdom 
af d. 23 octob. 1673, derest berörde [fol. 712r] slått dömes under Lägden, som den tijden war 
crono, emot 1 d:r s.m:tz afrad, som 1666 är påkommen, ehuruwäl hem:t Lägden sedermehra 
åhr 1677 d. 3 augusti är af h. generalen Sparre till Oloff Hanssons fader för 36 r.d:r såldt till 
odell. Härom woro och 1691 agerat, men hwarken då el. sedermehra något utslag blifwit. 
 Utaf 1666 åhrs afradzprotocoll d. 23 maij fans detta afradzland wara updragit Jon Ersson 
och Sigrid enkia i Giärde och Näs s:n, Pär Andersson i Skiede och Måns Jonsson i Näckstad 
emot 1 d:r s.m:t, men som det 1673 är dömt till Lägden, är det uti afradz ransakningen 1698 
fördt till Olof Hanssons hem:n Lägden. 
 Erich Olsson föregaf att han omöijeligen kunde umbära denne afradzslått, så frampt cro-
nohemmanet skall kunda beståå, och erböd dherföre 2 d:r s.m:tz åhrl. afrad. Af Jordeboken 
[fol. 712v] funnes Salom och Lägden till lijka tunland, nembl. 2 tunl. hwardera, men Salom står 
för en hehl röök och Lägden der emot allenast för en half. Bägge hemmanens åker kunde 
äntel. wara af nästan lijka godheet, men till slåtten olijka, som Erich Olsson påstod; dherföre 
undersöktes öfwer bägges höslag, då Olof Hanssons slått effter specification fans till 13 ½ 
winterlass, Salomslägden inberäknat, hwarest fåås 7 lass hårdwall höö; wijd Lilla Salom fåås 
4 ½ lass allenast. Yttermera angaf Erich Olsson dät Olof Hansson sällier åhrl. höö, och dy så 
myket mindre behöfwer detta afradzland, hälst han har ett afradzland för på Gillhofskiälen, 
hwarest är både slått, skog och mulbete, som tillstodz. Dhe som af Olof Hansson kiöpt höö 
blefwo förekallade; 
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      st. 
 Ryttaren Kårling tillstod liten skrinda      1 
 Anders Nilsson i Giärde och hans måg små skrindor    5 [fol. 713r]  
 Ryttaren Pähr Jacobsson en dehl på en gammall eng, en del och i skogen 
 ihopskrapat, till små el. fiskeskr:dor     4 
 Nilss Ekelöf      3 
 Hans Larsson i Skiede slagit 2 lass och dessutan för hästelega 1 lass    3 
 Ryttaren Viberg lijten skrinda     1 
 Erich Mur lijten skrinda halm och höö     1 
   [Summa] skrindor   18 
 Hwartill Olof Hansson eij neka kunde, men sade att det allenast warit fiske- el. 
sommarskrindor, som eij giöra mindre än 4 st. ett fult winterlass. Honom förehöltz huru han 
som allenast angifwit 13 ½ lass, har kunnat sällia 18 lass? Ille sw. att i sin fattigdom han både 
ett och annat till cronones utlagor och giäldens betahlning har måst anwända, sedan hade han 
eij heller hint råda sig så myken boskap. På byeskogen hade bägge hemmanen ingen timber- 
el. barkskog, utan knapp wedbrand, [fol. 713v] och mulbete, intet qwarnställe. Lille Salom är 
och ett fäbodställe el:r afradzland anslagit på Gilhofzkiälen, Backsiöbodarne, män aldrig än 
kommit i possession dheraf, utan innehafwes det af Jonas på Kiälen Båssiö sokn, hwilket alt 
högre handen i ödmiukheet underställes. 
 
13. Förehades mantalslängden för a:o 1700. 
 2. Contributionslängden för 1699. 
 3. Attesterades att inga tienstelösa el. fördelskarlar woro. 
 4. Giärningzmän allenast Christian Reborn, men utfattig och ålderstegen, öfwer 70 åhr 
och gifwit gierningzören för 1699. 
 5. Sokneskrifwaren niuter i löhn 8 öre s.m:t af hwar röök, så och af öfwer- och under-
officerare. 
 6. Profossen undfår af hela tingzlaget 3 t:r korn in alles. 
 7. Färjeman niutit för 1699 uti löhn 9 ½ tun. korn. 
 8. På Owijkz prästebord såås t. 8 7/12 korn, [fol. 714r] på Myske 1 11/12 t:r och Hackås 2 7/58 
t:r korn, hwilket och kom öfwereens med den mätning som a:o 186 [1686?] skedd är. 
 9. Cappelanen har intet boställe, utan emot ränta åbor han ett skattehem:n. 
 10. Lijka så klockarne uti alla 3:ne soknarne. 
 
14. Opböd Hans Bremer Swedie hem:t 3 gången klanderlöst. 
 Opböd Anders Pärsson i Skede hem:t Skede, inlöst af syskonen, 3 gången. 
 Oppböd Brijta Jönsdåtter och dess man Åbåsens hem:t, effter kiöpeskriften d. 30 septem-
ber 1698, 3 gången, då Märit Pålsdåtter klandrade, och till laga utförande stältes. 
 Opböd regementzskrifwaren Molin Östnors hem:t, Pär Jonssons, för 80 d:r k.m:tz rest 
förutan interesse, 2 gången. 
 Opböd Oloff Jönsson från Åhlstad Funnäs hem:t 3 gången, med reservation som för. 
[fol. 714v]  
 
15. Tolfman från Bergz tingelag Jon Jöransson lät jempte dess skrifft till rätten bifoga en h. 
baron gen.majorns och landzhöfdingens resolution d. 2 sept. 1699, deruti honom tillåtes emot 
dess skattehem:n i Berg, som till länsmans hem:n är anslagit, att föreslåå något cronohem:n, 
och dy i anledning deraf, förutan det lilla cronohem:t i Rätan af 1 ⅔ tunl. gaf han nu förslag 
på ett cronohem:n i Sanne by och Hackåhs s:n, Erich Torgutzsons, om 2 ½ tunl., dragounehåll 
wijd Bergz compagnie, hwars härligheter effterspordes, och af nämden intygades beståå af 
god åkerjord, nödtorfftig eng, tarfwelig skog till timber, wed och giärdzellfång, lijten bäcke-
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qwarn som allenast gåår höst och wår, bark- men intet näfwerskog, mulbete nödtorfftigt, fiske 
i Stoorsiön allenast med långreef, elgzwånor sällan; som alt högre handen i ödhmiukheet un-
derställes. [fol. 715r]  
 
16. Olof Siulsson från Funsdalen lät 2 gången upbiuda till utlössen Kiähl Swäns arfwe i 
Kienneråsen emot 12 r.d:r skuld, emot sielfwa kiöpebrefwet i pant. Jöns Swänsson i Hellne lät 
anmäla och intekna sin fodran af 8 d:r 2 öre s.m:t. 
 
17. Förekom Erich Jonsson i Elfwen frambteendes en föreening emellan sig och Lars Ersson 
sampt dess interessenter af d. 4 febr. 1699, dher uti de afståå deras så 1698 d. 18 martij som d. 
31 octob. giorde klander på hem:t Elfwen, som Erich Jönsson åbor och kiöpt af Lars Olsson i 
Gisselåsen och Jöns Nilsson i Swedie med deras interessenter, emot 30 d:r s.m:tz lössen och 
en koo. Hwarföre, som hem:t war lagståndit redan in martio 1699, dy bewilliades fasta derpå. 
 
18. Emedan drag. Jöns Isrelsson förklarade sig inga wijdare skiähl [fol. 715v] hafwa att öfwer-
tyga corporalen Bilström att hafwa stulit 1 lass höö från leutn. Tijdeman, än som wijd sidsta 
ting, dy togz saaken före, och såssom Bilström till detta nekar, och här inga omständigheeter 
äro som honom till saaken binda kunna, dy warder han effter det 7 cap. Tiuf.b. befrijad. 
 
19. Uthi dhen wijd sidsta ting till bättre bewijs upskutne saken öfwer den stöld corp. Olof 
Bilströms hustru 1699 på Frösöö marknad skall begådt, och dragoun Palmquist då dref, in-
stälte sig nu sielfwa kiöpmännen, nembl. Johan Tyresson från Gefle, som kiändes wijd tafftet, 
som skall warit då det bortstals in emot 18 aln:r, det han eij sålde under 5 ½ d:r el. 3 caroliner 
alnen, påståendes att hustru Karin måtte skaffa till rätta det öfrige, aldenstund eij mehra än 3 
aln. hon will bekienna. Hustru Karin nekade ändå, och [fol. 716r] påstod sig kiöpt desse 3 aln. 
för 5 d:r alnen, men af hwilken kiöpman kunde hon eij säija. Omsijder sade hon att det war 
3:die boden. Tyrsson sw. att der stod en benämd [Erick] krukmakare, som intet tafft reals 
[royal] hade, ingen mehra än Tyrsson hade den sort på marknaden, hwar öfwer han bewijs 
skaffa wille. Henne förehöltz att wist nembna boden hwarest hon det kiöpte, emedan den 
gången högst warit 5 krambodar, men det kunde hust. Karin eij giöra. 
 På Tyrssons begiäran wardt capitein Hammarsiöldh lagl. examinerat, som bewittnade det 
till peruque pung han af Tyrsson kiöpte 1 aln wid pass, för hwilken effter noga betingande 
han gifwit 5 ½ d:r, och emedan han än stod wijd boden och tafftet låg på lukan, wart det 
bortstulit, men af hwem kunde h. capitein eij förståå. Peruquepungen med hustru Karins 
kragar wardt jembfört, och fans af samma sort, och när capitein hade låtit [fol. 716v] afskiära 
sitt tafft, tychte han ändå wara qwar wijd pass 12 à 14 aln. 
 Rasket 1/4 st. och 1 p. handskar kiändes handelsmans från Gefle Hend. Honnons kiöp-
gesäll Joh. Heckers wijd, men hustru Karin sade att hon det och kiöpt och att ändå warit en 
stoor dehl qwar. Men [Hekers] sade det Karin häruti fahr medh osanning, wijsandes af det 
förkläde hon utaf rasket giort, att det warit näst intill ändan och stämpelen, effter hwilken och 
ännu säkert teken syntes. Och altså wille han för hela 1/4 st. hålla sig till henne. 
 De smala banden hade en kiöpman ben:d Jacob Schirman mistatt, som på hans wägnar 
Tyrsson berättade, intygandes och dher hoos att han den gången stod i boden då banden bort-
kommo, och då hade denne hustru stådt der, hafwandes en blå manfolckzrock på sig, den 
Schirman för banden skyllat och kallat tiufkona, då hon swarat att hon skulle effter sin 
[fol. 717r] man, som skall för tiufkona dig betala, men hon kom aldrig mehra igen. Hustru 
Karin tillstod i förstone att hon hade sin mans blåå råck på sig på marknaden, men sedan sade 
hon näij, dock omsider effter noga förehållande måste hon det tillståå. Hwarest hon kiöpt 
rasket och banden sampt handskarne kunde hon eij förmås att bekiänna, men att hon warit den 
som blifwit kallat tiufkona sade hon näij till. 
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 Hennes man begiärte att Palmqvist måtte komma hijt och förklara hwem honom uphissat, 
hans hustru således att angifwa, dherföre blef han och efftersänd, men uhrsäktade sig för 
opassligheet. 
 Och emedan det godz Karin tillstår sig på marknaden kiöpt sig besteg till 23 d:r k.m:t, så 
frågades hwarest hon fått penningar? Sw. att hon tient sig genom öhlsälning. Q. om hon tafftet 
redeligen kiöpt, hwarföre hon då det så hemligen sålde, och sedan har hon förbrakt sig det till 
den ändan [fol. 717v] kiöpt, att hafwa en lijten gewinst derpå, men nu har hon sålt det för sam-
ma prijs, och ändå kostat arbetzlön derpå sampt foder, och således har hon tappat på denne 
handell? Illa sade att hennes man är något swår, och dy tordes hon det icke uppenbara att 
[hon] handlade så mycket tafft, effter på marknaden eij fans frijs, det hon elliest ärnat kiöpa, 
för foder och arbetzlön hade hon af pijgorne fått korn och miöl. Henne förehöltz att hon det 
eij tillförene sagdt. Att Bilström skall emot hustrun wara så swår, kunde nämden eij säija, 
hwartill han och sielf nekade. Men elliest förehöltz henne att det ingen orsak woro för en man 
att wara swår emot hustrun om hon på ährligit sätt och genom lofl. medell kan skaffa något i 
hoop. 
 Och ehuruwäl nämden wille sig erindra att Karin 2 gånger tillförene skall [fol. 718r] för 
stöld wara dömd, så wille hon dock eij tilståå det, utan sade Bilströöm att på olagl. wittnen 
woro hon oskyldig dömd, hwar emot han appellerat, men eij kommit att gåå längre. 
 Här effter blef i protocollen ransakat, och fans af 1689 åhr protocoll d. 11 martij att effter 
hustru Karin eij gittat gåå eden för de bortstulne lijnkläder hoos Erich Jönsson i Hof, är hon 
dömd att plichta och umgiälla effter lag. 
 Anno 1690 är hon med dragon Anders Upplänning dömde d. 7 octob. på Owijkens ting 
för 3  [pund] 4 m:k ost de stulit, wärderat för 1 d:r 20 4/5 penningar att böta 3 dubbelt. 
 Och på det hustru Karin måtte kunna fåå igen de kiöpmän hon handlat med, dy upskiötz 
saken till fredagen, att hon i medler tid kan gåå på marknaden, hälst samma kiöpmän som för-
ledit åhr skola nu wara här. [fol. 718v]  
 Den 23 martij continuerades med kiöpmännens saak emot hust. Karin i Bilstad, då hon 
aldra först tilspordes om hon nu kan utwijsa el. nämbna kiöpmännen el. bodarne af hwilka 
hon det hoos henne fundne godz har kiöpt. Hwartill hon swarade näij, föregifwandes att hon 
hade barn hemma, dem hon eij kunde komma ifrån. Henne förehöltz att detta war ett fast 
angelägnare ährende, hennes egen wälfärd angående, det hon eij bort försumma, hälst när det 
henne at rätten blef befallat. Heckers swarade att än skiönt hon kommit tijt, hade hon ändå 
ingen fått, som hon kunnat wijsa sig detta godz lofl. kiöpt utaf, elliest woro alla kiöpmän här 
wid denne marknaden som förl. åhr 1699, Honnons dräng undantagen, i hwars ställe war nu 
Heckers, och att hust. Karin will säija det intet frijs fans på marknaden sade Heckers henne 
aldeles säija emot sanningen, ty det är deth [fol. 719r] mästa godz som föres hijt upp och har 
sin åthgång, det och tolfmännen wiste betyga att frijs funnitz nog, det och de kiöpt. Karin sw. 
att hon allenast uti en bod hört effter frijs, hwarest det eij fans. Heckers påminte att uti detta 
hon woro twetalig, aldenstund hon för sagdt det på hela marknaden eij funnitz frijs. Karin 
sade att hon hafft penningar med sig till marknaden och dher ärnat kiöpa sill 1/2 tunna, men 
effter Olof Hansson i Legden eij wille föra henne, måste hon låta blifwa, som af hans attest 
hon bewijsa wille. Samma penningar hade hon genom öhlsählning sig förskaffat, det hon af 
hustru Karin och Brita Jonsdåtters attest i Bilsta wijsa wille. Henne förehöltz att om hon på 
sådant wijs skaffat sig i hoop desse penningar, hwarföre hon då eij tordes wijsa sin man det 
godz hon derföre kiöpt, att dherpå än wijdare profitera. Hwartill hon [fol. 719v] sw:de som för, 
att hon eij tordes wijsa mannen effter han woro något hård; hwartill hon sielf nekade, 
efftersom och nämden berättade att sådant eij stort afhördz, utan han woro en beskedelig man. 
 Tafftet angående, så betygade både Heckers och Tyrsson att det ingenstädz fans förutan 
hoos den senare. Karin tilhöltz att bekiänna huru offta hon tilförene woro för stöld dömd, då 
hon i förstone tilstod allenast en gång, och det på falska wittnen, men när protocollet 
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förelästes, sade hon att lijnkläderne hon dömdes före hade hon redel. kiöpt, men osten stahl 
Upplänning, och hon deruti aldeles oskyldig. Och emedan nu intet mehra war att påminna, alt 
derföre och sedan ransakningen war upläsen, företogz detta ährendet till doms och resolve-
rades enhälleligen som föllier. [fol. 720r]  
 Ehuruwäl hust. Karin påståår och föregifwer att tafftet jempte rasket, handskarne och 
banden hon skall på marknaden kiöpt för de penningar hon elliest genom öhlsälning utom sin 
mans wettenskap samblat, efftersom hon det ämbnade kiortellfrijset eij på marknaden funnit 
el. fått kiöpa, för hwilken orsak hon skal bedit dem som kiöpt de af tafftet giorde kragarne 
sådant intet omtala, på det hennes man, som elliest något hård emot henne wara skall, icke 
skulle dher om erhålla kundskap, nekandes hon således framhärdel. till denne stöld, så ehwad 
motiver och skiäl emot henne anförde blifwit, hon dock icke till bekiännelsse kunnat bringas. 
Dock emedan hwad detta godz angår, hon effter lag och det 21 cap. Tiuf.b. L.L. eij kan 
nembna, mindre wijsa, sin hemulsman af hwilken hon det kiöpt [fol. 720v] el. hwarest boden 
warit, den första, 2:a el. 3:die, efftersom och den berättelse hon giort, att på marknaden intet 
frijs war till fångz, befinnes osanfärdig, och sedan hwad tafftet angår, så har hon eij heller 
gittat bewijsa af hwem hon det kiöpt el. att någon på samma marknad, förutan Tyrsson, af den 
sorten hafft, ifrån hwilken ett partie blifwit stulit, kommandes det tafft hustru Karin giort 
kragar af öfwereens med det som Tyrsson till andra har såldt af förut för än det bortstals, 
graverandes det och henne myket att hon bem:te tafft eij allenast hållit lönt, uthan och när hon 
de deraf giorde kragar till en el. annan försålde, har bedit dem det eij omtala, hwartill och 
kommer att fast än hon föregifwit sig det kiöpt till den ändan sig dermed något att förtiena, 
[fol. 721r] så har hon lell föryttrat 2:ne kragar af alnen för 10 m:k st., giör för en aln alenast 5 
d:r, men för påkostad arbetzlön och foder intet, på hwilken händelsse hon af denne handell 
ingen gewinst hafft, utan mera skada. 
 Sedan är hon och med twetalan beslagen, så angående sin mans blåå råck hon på mark-
naden, som uti det att hon för tolfmännen sagdt det hon allenast kiöpt 2 aln. tafft, men kiöp-
man sig försedt och henne tillmålat 3 aln, hwartill hon dock nu welat neka. 
 Rasket beträffande, så har hon inför rätten påstådt att det ändå warit en stoor dehl af 
styket qwar, när hon de 3 aln kiöpte, men dher emot är af de 3 aln hoos hustru Karin öfwer-
kombne befunnit att det warit närmast intill ändan der stämpelen sitter, hwaraf teken än 
syntes, fast stämpelen war borttagen. 
 Dhe öfwerkombne 6 aln band el. snören [fol. 721v] har wäl hust. Karin föregifwit orsaken 
att hon till Olof Hansson i Legden skolat kiöpt några aln för 15 öre, men utom dem har hon eij 
allenast hafft en sådan qvantitet att Olof Hansson fått sitt, uthan har hon jembwäl dermed 
uthzirat ett sitt snörlif och sin späda dåtterdåtters kiortell, utan woro ändå 6 aln öfwer, ehuru-
wäl att sådane snören till slijkt funnes otienlige och dertill intet plägar brukas. 
 Af hwilka alla omständigheeter, som det öfwerflödigt är att intaga, det hustru Karin eij 
allenast icke kan nembna dess fångesman, utan och att hon sälsampt och heemligitwijs har 
handlat med slijkt godz, som henne eij anstådt, warandes hon 2 gånger tilförene för stöld an-
klagat och här på Owijkens ting dömd, och fördenskull kan häradzrätten i föllie af ofwan alle-
gerade 21 cap. Tiuf.b. L.L. henne uti detta måhl [fol. 722r] och för denne stöld icke befrija; och 
såsom hust. Karin på detta sättet nu 3:die gången kommit igen, så anstår wäl häradzrätten eij 
annat än effter Kongl. strafford. 3 § förklara henne bråtzlig till lifzstraffet, aldenstund högst-
bemälte § öfwer sådane stölder ingen skillnad giör; men den högl. Kongl. hofrätten först 
underdånödhmiukel. understält om jembwäl uti slijka måhl som detta ähr, den bråtzlige i så 
beskaffat saak, effter lagen och med annat straff må beläggias. 
 
20. Emedan effter aftahl Owijkens soknemän nu i wår ämbnat upbyggia och fullborda deras 
byggning wid prästegården, så wart nu dher öfwer kyrkioherden ehrew. h. Hans Drake och 
allmogen emellan fölliande contract enhälleligen slutit. 
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 1. Att hwar bonde framförer 2 st. goda timberstockar af 16 aln. [fol. 722v]  
 2. 6 st. troo af 12 aln. 
 3. 2 lass steen. 
 4. 2  [pund] näfwer. 
 5. 3 st. granbarkar. 
 6. Men timberkarlar, snikare, murmästare, leer, sand, kalk, mossa, bräder, fenster, spiäll, 
dörar, låås, gångjern, tolf etc. ehwad nampn det hafwa kan, håller och påkåstar h. kyrkioher-
den af egne medell, dher emot allmogen af Owijkens s:n lofwar gifwa honom till mans fyra 
d:r kopp.m:t, som till d. 2 maij säxmännen genom tolfmännens bistånd upphämpta och till 
kyrkioherden lefwerera; men de utfattige unnas dilation till hösten; dem som h. kyrkioherden 
goda kiänner och kunna arbeta lofwade han låta aftiäna, dock att emot hans willia ingen må 
till arbete sig inträngia. Utom desse 4 d:r till mans afstå och uplåta allmogen h. kyrkioherden 
hwad som i deras gamla el. förra byggning [fol. 723r] finner dugligit i en el. anor måtto, hwil-
ket alt på begiäran och rättelsse till protocolls fördes. 
 
21. Såsom med betande om wåren på engiarne wid capiteins bostället Hofwermo skall stoor 
skada tilfogas, dy wart på begiäran det allment förbudit, wijd 2 d:r s.m:tz wijte. 
 
22. Ehuruwäl att Erich Jonsson i Elfwen anhölt om skiötning och fasta på dess af Lars Olsson 
i Gisselåhs, Jöns Nilsson i Swedie och flera deras interessenter d. 24 octob. 1696 kiöpte och 
sedan d. 18 martij 1698 lagståndne hem:n Elfwen, 2 t:l, för 64 d:r 16 s.m:t, dock som Erich 
Jönsson är obördig, dy måste detta hem:n Hans Kongl. Maij:t först i underdånigheet heem-
biudas, warandes det dragounehåll wijd Owijkens compagnie, har god åker, men skarp eng, 
nödtorfftig skog till alla tarfwer, [fol. 723v] qwarnställe, mulbete och elgzwåhnor, men intet 
fiske, dessutan är det och gammalt skatte. 
 
23. Uppå samptl. Åbåsens byemäns begiäran förbödz Anders Jonsson i Norrgården att icke 
flyttia till Åbåsen, hälst han der ingen egendom hafwer, eij heller är hans måg, som för 
dragoun tienar, tillåtit någon emot böndernes willia intaga, emedan för sig allena han qvarter 
allenast niuter. 
 
 
 
 

Ting den 10–13 november 1700 
 
Källa: Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 1157r–1172v, RA. Komplet-
tering från Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21b, fol. 475r–489v, ÖLA. 
 
Anno 1700 d. 10, 12 och 13 novemb. höltz ordinarie laga ting med allmogen aff Owijkens 
pastorat, närwarande häradzfogden wälbetrodde Bertoldh Alander och fölliande nämbd. 
 Olof Ersson i Hwettiom  Olof Jöransson i Järde 
 Swän Olsson i Jäle  Pär Pärsson i Klåkbacken 
 Gudmund Pärsson i Häggen  Mårten Olsson i Lanssom 
 Anders Ersson i Tossåsen  Johan Olsson i Botåsen 
 Joen Pärsson i Backen   Joen Larsson i Salssåsen 
 Joen Andersson i Östnår  Joen Larsson i Hallom 
 
1. I Jöns Hinders ställe i Hallom och Christophers ställe i Fäste togz Jon i Östnår och Jon 
Larsson i Hallom. 
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2. Förelästes dhe Kongl. placater [som] wid dhe förra tingzställen specifieras. 
 
3. Emedan det tillwijte som dragoun Anders Brewitz skall giordt dragoun Hans Raam an-
gående en kaka brödh, hwilken i lägret wijd Långåå förledne sommar för Brewitz bortkom-
mit, kunde rätten emoth den 17 § i Kongl. Maij:tz process för krigzrätten d. 2 martij 1683 icke 
upptaga, utan blifwer det till sitt forum remiteradt. [fol. 1157v]  
 
4. Upbödh Olof Siullsson från Funsdahlen Kiähl Swänssons hemman i Kienneråsen à 12 
r.d:r 3 gången, och arfwingarne warnade si[n] rätt nu bewaka intra fatalia. 
 
5. Anhölt Erich Jonsson i Elfwen och Myske sochn om skiötning och fasta på Mårtten 
Olsons hemman Elfwen, 2 tunl., kiöpt af Lars Olsson och dess interessenter, emedan samma 
hemman woro d. 16 martij 1698 3 gången uppbudit och alt sedan oqwald ståndit, hwilken 
fasta i anseende till andra privators, bördemän el:r andra, blef honom bewilliat, så att emoth 
det 2 och 10 cap. Jord.b. L.L. dhe eij wijdare hafwa härpå att tahla; dock som Erich Jönsson 
dertill är obördig, så kan intet dombref derpå gifwas för än till underdånigste föllie af Kongl. 
Maij:tz placat 1684 det först blifwer Kongl. Maij:t hembudit, warandes det dragounehåll wijd 
Owijkz compagnie, har godh åker, men illak slått, ymnig skog till alla tarfwer, godt muuhl-
bete, diurfång, qwarnställe och gammalt skatte, som nämbden eij annat wiste. 
 
6. Bewilliades Carl Nilsson i Åbååsen dom [fol. 1158r] och fastabreff på Anders Matzsons 
hemman ibidem, 3 tunl:d, hwilket redan 1697 war lagbudit och lagståndit, men såsom detta 
hemman uthom börden är kiöpt, skall intet dombrefwet gifwas för än öfwer det 1697 d. 18 
decemb. till Kongl. Maij:t giorde heembud, resolution ankommer, dock så att i anseende till 
andra privatorum klander, Carl Nilsson har fasta på hemmanet, så att ingen af dem kan honom 
uti dess kiöp moth det 2 och 10 cap. Jord.b. L.L. oroa el:r röra. 
 
7. Fältwäbelen manhafftig Erich Joensson Borg kärade till dess broder Joen Jönsson i Bor-
gen om dess dehl i det fasta uti hemmanet Borgen, 2 tunl:d, hwar uthur effter fodran han 
alldrig skall wara uthlöst, uthan hans broder det i långan tijd brukadt, williandes dy det nu 
lösa effter wärde, emedan och systrarne Brijta och Segri skohla honom deras andehlar up-
dragit, dessuthan prætenderade fältwäbelen 5 r.d:r courant, dhem han effter obligation d. 27 
julij 1674 [fol. 1158v] sin broder försträckt, men icke kunna fåå betalte ehuru offta han dem 
fodrat. På Joen Joens wägnar swarade sonen Erich Joensson att när hans fader kom från 
Tyskland, hade hans [far]fader Joen Ersson för medellösheet skull då redan bytt sig från 
Borgen till Häxåsen, och skulle fåå 60 d:r emellan att betala sin skulld med hoos Collingens 
söner wijd Åhn af en ben:d Kånk-Oloff, men som han eij heller kunde det præstera, dy sålde 
Kånk-Oloff Borgen till Olof Stensson, men när Joen [Jon]sson kom från Tyskland, hielpte 
han sin fader löösa uth Olof Stensson medh 100 r.d:r, hälfften hwardera, hwilka peningar dhe 
lånade 50 r.d:r hoos h:r Jöns Hemmingssons enkia, och 50 r.d:r hoos Olof Ersson i Swäns-
åsen, som originale obligationerne nu inlöste, bägge af d. 22 martij 1651 uthwijsa, men Häx-
åsen hade hans fahrfader i medler tijd låtit blifwa öde, hwarföre förmeente Erich Joensson det 
fältwäbelen intet stort hade att [fol. 1159r] fodra, hälst dessuthom hans fader och så skall sytadt 
dess gamble föräldrar, som af syttningzbrefwet d. 22 martij 1679 han bewiste, af Olof 
Simonsson, Jöns Andersson och Pär Olsson i Backe underskrifwit, då belefwat blifwit att 
uthom syttningen Joen Joensson skulle betala till broderen 6 r.d:r och systrarne 6 r.d:r för 
fahrfadrens halfwa dehl i gården, men den andra 1/2 dehlen tillkommo Joen Joensson. Fältwä-
belen påstodh att desse 100 r.d:r betaltes till Olof Stensson allenast för byggnad och meliora-
tion på Borgen, men intet för jorden, den skall faderen sielf inlöst. Erich Joensson swarade att 
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melioration på 2 tunland alldrig kunde stijga till 100 r.d:r, elliest fans af obligationerne att till 
gårdens lössen peningarne woro lånade. 
 Elliest, syttningzcontractet angående, så wille fältwäbelen det eij heller godt kienna, 
hwarföre som Oloff Simsson och Pär Olofsson woro siuka, att dhe eij orkade hijt, sändes 
[fol. 1159v] tolfmännen Mårtten Joensson i Landzom och Jon Pärsson i Backen med parterne 
till dhem, att höra deras berättelsse, hwilka kommo igen och betygade att de alldehles tillstådt 
besagde contract uti sig wara richtigt som det i bookstafwen lyder, 60 r.d:r för åboet och 40 
r.d:r för jorden. Dhe 5 r.d:r wille Erich Joensson wäll påstå wara betalte med en sedell, betzell 
och annat, men det kunde emoth fältwäbelens förnekande han icke bewijsa.  
 Emellan fältwäbelen manhafftig Erich Bårg, kärande, och broderen Joen Joensson, swa-
rande, angående dess arffspart i Borgen effter faderen för sig och systrarne Brijta och Sigri, så 
och 5 r.d:r skullfodran, resolverades. 
 Att ehuruwäll fältwäbelen påstår hehla hemmanet Borgen om 2 tunl:d hafwa tillkommit 
dess fader, hwar uti fördenskull han för sig och sina systrar will dess arf och andehl hafwa. 
Dock emedan det såwäll som dhe upwiste obligationer som 1679 åhrs uprättade syttningz 
[fol. 1160r] contract, det finnes att Jon Joensson med faderen har halfwa hemmanet inlöst för 
50 r.d:r och för det andra halfwa skulle uthom föräldrarnes syttning, han betahla till fält-
wäbelen 6 r.d:r och 6 r.d:r till systrarne, hwilket contract, som det i goda mäns närwaro är 
slutit och så länge stådt hafwer, fördenskull finner rätten skiähligt att det därwijdh bör för-
blifwa, så att när Joen Joensson desse 12 r.d:r uthbetalt, bör han för wijdare tilltahl wara frij 
och ledig. Och emedan Joen Joensson effter det 33 cap. Ting.b. eij gitter wijsa dess obligation 
af åhr 1674 på 5 r.d:r wara gulden, dy skall han dem straxt betahla. 
 
8. Joen Andersson från Pärsåhsen kärade till Jöran Tagesson i Rijse och dess medarfwingar, 
på dess swärmoders Märit och systrens Giölu Olsdotters wägnar, först för 10 r.d:r eller 15 d:r 
silf:rm:t, som dhe i Rijsegården inlagdt, upteendes dher öfwer deras moders Ingel Andersdot-
ters revers af 1675, sedan [fol. 1160v] prætenderer han deras arfzpart uti de 52 r.d:r som 
mo[d]ren Ingel apart i be:te gård har inlagt, effter Jöns och Anders Erssönners, såwäl som 
Tage Jonssons attest i Månsåsen. Jöran Tageson sade sig härtill intet stort kunna swara, utan 
må de stämma den, hwilken för honom settat på gården. Joen Andersson swarade att det war 
Olof Pålsson, Jörans swärfader, Märitz och Giölus broder, hwilka än hade en broder till, som 
med dem woro om en moder och således till desse pänningar dehlachtig och berättigad. Jöran 
inlade dess swärfaders kiöpebref på brodren Jöns Pålssons dehl i Rijse emot 10 r.d:r d. 18 
april 1673, hwar under fans annoterat det Märitz och Giölus gamble giäld i Rise woro 5 r.d:r 
och 4 ½ r.d:r förutan intresse. Dhe 10 r.d:r fordrade Joen Anderson för systrorne apart, män 
uti de 52 r.d:r allenast 1/3 part emot bägge bröderne, 17 ⅓ r.d:r, hwarpå 5 r.d:r tillstodes wara 
ärlagde då, resten blifwer 12 ⅓ r.d:r. Jöran Tageson påstodh att det woro 3 bröder, hans 
swärfader, Jöns och And. Pålssönner, hwilka i Norrie hafwa barn effter sig, det Joen Anders-
son eij heller förneka kunde, hwar effter desse 52 r.d:r courant uti 8 delar komma at skifftas, 
och blifwer såledz 2 systerdelar el:r 2/8 parter 12 ½ r.d:r courant. [fol. 1161r]  
 Emellan Joen Andersson i Pärsåsen, på dess swärmoders hust. Märitz och dess systers 
Giölu Olofzdåtters wängnar, kärande, och Jöran Tageson i Rijse, [swarande, angående inlagde 
penningar i Rijse,] resolverades. 
 Först angående de 10 r.d:r el:r 15 d:r sölf.m:t som Märit och Giöhlo Olssdöttrar, effter 
modren Ingel Andersdåtters revers af åhr 1675 såsom inlagde i Rijse hem:t fordra, så emedan 
reversen är klar och Jöran Tagesson den icke kunnat bestrijda, dy böra de samma 15 d:r s.m:t 
utur hemmanet bekomma. 
 Sedan anbelangande deras andel uti 52 r.d:r, såsom deras möderne i Rijse, så har Jöran 
Tageson det icke heller gittat förneka, hälst det och med gode mäns attest bestyrkes, förden-
skuld skola Märit och Giölu Olssdöttrar deras delar deraf bekomma, berächnat ibland 3 bröder 
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och 2 systrar, på hwardera systren 1/8 part 6 ¼ r.d:r, hwarpå 5 r.d:r äro betalte, som Jöran 
Tageson bör bestås och godt giöras. 
 
9. Carl Winter i Bynom kärade till Erich Ersson ibid. öfwer dett att hans häst förl. sommar 
skall et stoo för honom förderfwat, påståendes för det samma betalning, alldenstund sedan 
Carl allenast lagdt hälla på en foot. Erich skall fängzlat [fol. 1161v] bägge fötterne och så har 
hästen, som yhr warit, förslijtet stoet, så at det ena ..oen[?] settat på sijda. Erich swarade att 
han intet hå[rd]are fängslat stoet än det war för, hwilket fängzell, när det af gick, satte han et 
lijka på, beklagade och att stoet intet wille skillias widh hästen, utan när han för till Kiählen 
hade det fölgdt medh, wetandes icke på hwadh sätt det blifwit skadat. 
 Dher emot tilltalade Erich Ersson Carl Winter för dett om en söndag han skall kommit i 
hans gård och på honom sworit och undsagdt att skohla honom för stoet slåå och twåla. 
Sedan, en tidh dher effter, hade utan gården dhe råkatz, då Carl honom först slagit 2 slängiar 
med yxskafftet, och sedan nap[p]at i håret. Carl nekade härtill, och dy hördes medh parte[r]-
nes samtyke edeligen först Gudmun Olsson i Matnäset, hwilken witnade at han om Helsinge 
skiutzen war till bynom, och som Carl fohr åstadh, bad han Erich achta åker och äng för 
creaturen, då Erich sagdt, achta du och laga först din gierdzelgårdh, och i det samma hade 
Carl först slagit honom med yxeskafftet 2 slag öfwer armen, och så i håret medh [fol. 1162r] 
hwarannan, däm Pär åtskildt. Carl tillstodh äntl. att han först slogh till, effter Erich altidh skall 
warit arg och slagit honom. Wijdare klagade Carl att Erich ropat uth honom för menedare, för 
det han icke ächtade Ingiborgz dåtter i Långswedh; hwartill Carl sade näij, och dy hördes 
wittnen lagl. Först Jon Uneson i Dalåsen, hwilken betygade att Erich sagdt dett Carl sigh 
försworit och giort falsk eed till Ingeborgz dotter, emedan sedan han lofwat henne echten-
skap, han sig åtrat. [Tog afträde.] Samma relation giorde och Sven Månsson i Långswedh. I 
anledning häraf effterspordes hwad handel Carl hafft med Ingiborgz dåtter, och intygades dett 
han hållit på att befrija [fria till] henne, men intet blifwit af. Erich sade att Carl illa fixerat den 
pijgan, hwar öfwer Carl inlade moderens attest att alt wara förlijkt, och påstod det Erich måtte 
plichta för det han en annars talan tager ann. 
 Wijdare klagade Carl Wijnter att Erichs swijn giordt skada i hans kornåker till en skyhl 
korn, effter tolfman Pär Anderssons syn och witnesmål i Matnäset, det Erich eij neka kunde, 
män förmente at de kommit genom [fol. 1162v] Carls led, hwilket doch eij bewijsas kunde. 
 Ofwan nämde wijttnen begiärade sin betahlning för det de på tinget måst gåå i 3 dagar à 1 
d:r s.m:t till mans. 
 Resolutio. Häradzrätten finner skiäligt uti desse måhl hwar för sigh uti fölliande slut 
stanna. Först berörande det stoo som Erich Ers häst skall för Winter förspilt, så emädan dertill 
inga åsyna wittnen warit, dy effter det 46 cap. Bygg.b. L.L. pröfwar rätten skiäligdt det Erich 
Ersson med siälf sins eede bör dylia att hans häst det icke giort hafwer. 
 Slagzmålet hwad widkommer, så skall Carl för 2:ne slagh och et hårdrag effter det 13 
capit. Såramålabalken med willia L.L. böta 3 gånger 3 m:k, män och Erich Ersson för hår-
dragh 3 m:k s.m:t. För skiälzordet böter Erich Ersson i fölie af det 43 cap. Ting.b. 3 m:k s.m:t, 
jämbwäl och för dätt han tagit sig annors käromåhl an, effter det 29 cap. Kong.b. L.L. 3 m:k 
s.m:t. För åwärkan på Carls kornåker skall Erich böta 3 m:k s.m:t effter dett 9 cap. B.b. L.L., 
så och betahla skadan med 8 öre s.m:t. Och emedan för denne saken skull, [fol. 1163r] wittnen 
deras dagar hafwa måst gå borta och försuma, dy skohla de bägge till dem betala 1 d:r 16 
s.m:t, halfft hwardera, blifwandes widare oenigheet att inställa, 5 d:r s.m:t[z] wijte satte för 
dän som den andra först oförrättar. 
 
10. Såsom Jöns Eliæson ifrån Elfwen har lagbudit Anders Nilsons hemman i Hälliebacken, 
hwilket han d. 24 octob. 1698 kiöpt af h. regementzqwartermästaren Wirk, och det alt sedan 
d. 7 novemb. 1699 oqwalt ståndit och pänningarne betalte, så att intet klander war, dy effter 
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det 2 och 10 cap. Jord.b. L.L. dömdes det till fasta för Jöns Eliæsson, hans hustro och barn på 
Hälliebacken, 2 t:n:l, doch att fasta intet ext[r]aderas för än Kongl. Maij:tz resolution öfwer 
det d. 7 nov. 1699 giorde hembudet kommer, män i anseende till alla andra private perssoner, 
bördemän el:r andra, blifwer detta kiöp fast ståendes, så att Jöns Eliæson el:r hans arfwingar 
de der uti eij wijdare må klandra ell:r oroa. 
 
11. Opbödz fölliande hemman. 
 1. Regementzskrifwaren Molin Pär Joens [fol. 1163v] hemman Wästnår, [kiöpt] för 80 d:r 
kopp.m:t, 3 g., då åboen war[na]des att see sig före, elliest lära fatalia gåå honom uhr händren. 
 2. H. Östen Hamberg 1 gången Pär Pärssons hem:n i Lanssom, effter transport af Jon An-
derson i Pärsåsen 1699 in febr. för dess obligation d. 16 febr. 1699 på 40 d:r s.m:t. De öfrige 
80 d:r insattes i rätten och lades i häradzkistan, dock 12 d:r s.m:t afdragne, de[m] h. Östen har 
Pär d. 18 oct. sidstl. effter obligation låndt, blifwandes creditorer såwäl som bördemän tillsag-
de, [sig] widh näste ting att infinna, då slutas skall, hwem de öfrige penningarne skola till-
komma. Pär Olsson i Matneset begiärade och upbudh för dess 7 ½ r.d:r [och] 8 öre s.m:t effter 
obligation d. 8 febr. 1697, 1 gången. 
 3. Larss Olsson upböd 1 gången Jöns Erssons hem:n i Wästnår, 2 t:l. 
 3. [!] Jöns Olsson i Hälne opböd 1 gången Olof Erssons hem:n Sölfbacken effter för-
skrifningen 1699 33 r.d:r courant, 2 ¼ t. korn. 
 4. Tomas Jonsson, Båhlåsens hem:n 1 4/6 t:l [enl. Jordeboken 3 ⅓ t:l], 2 gången. 
 5. Pär Andersson hem:n Matnäset 2 ⅔ t:l, effter kiöpskrifften d. 28 juni sidstl., af dess 
swåger inlöst, 1 gången. [fol. 1164r]  
 6. Opböd cappellanen h. Daniel Offerdalinus Funnäss hem:et 2 5/12 t:d i Myske s:n, af rät-
ta bördemannen kiöpt, 3 g., och emedan h. Danill war utan bördh, dy skulle det Hans Kongl. 
Maij:t i underdånigheet hembiudas, warandes dragounehåll wijd Owijkens compagnie, god 
åkerjord, medelmåttig slått, så och mulbete, wed- och gärdzelfång, men intet timber- eller 
barkskog, eij heller qwarnställe och elgzwåhnar, fiske lijtet i Stoorsiön, elliest gammalt skatte. 
 7. Uppbödo Erich Anderssons arfwing:r Kiäl Swänssons hem:n Kienneråsen, för 28 r.d:r 
effter föreeningen d. 16 januarij 1683, 1 gången. Item Joen Larsson i Hallom för 3/4 t:d korn 
och 3 d:r s.m:t contant. 
 
 
12. Såsom Erik Swänsson i Gärde, hwilken effter Erick Ersson war till bem:e hem:n 
kommen, eij har effter Erich Erssons förlijkning d. 8 febr. 1693 med Pär Anderssons fader i 
Häljebaken, And. Pärsson, betalt uth de 22 d:r s.m:t han i Järde hade att fordra, dy påstodh Pär 
Anderson att han nu måtte betala hela posten 33 d:r s.m:t, och emedan Erick Swänsson eij 
[fol. 1164v] disputerade förlijkningen, utan beklagade dess medellösheet, dy afsades och Erik 
Swäns[son] föresattes hälfften af desse 22 d:r s.m:t betala till instundande Gregorj och 
hälfften till Tomasmässo åhr 1701, och i medler tijdh till Pär Anderssons säckerheet upbödz 
hem:t Giärde 1 gången. I expenser wijd en så klar fordran beståes Pär Andersson 16 öre s.m:t. 
 
13. Företogz dhen wijd sidste ting upskutne sak emellan leutn. boställe Sijde med Nilss 
Olsson emot Pär Nilsson i Dillne om 2 st. slåter på Sijde mark uptagne, sedan med Norgårdz 
pijgorne äfwen om 2 engiar inom rågången, och sidst om de widh färiestaen uptagne ägor och 
Sunwijs i Kårgierd innehafwer, företogz nu till sluut i närwaro af befallningzman Alander på 
h:r landzhöfdingens och h:r capitein Hamarsiöldz på h:r öfwerstens wängnar, sampt rege-
mentzqvartermästaren Virk och leuten. Reiten och ofwannämbde parter, då på Sunwijs 
Månssons wängnar sig instälte Erick Månsson från Wijken och Nääss s:n. 
 Sedan 1696, såwäl som 1699 åhrs domar och protocoller, jemte d. 6 junij sidstl. skedde 
delning wijdh Sijde war [fol. 1165r] upläsen, war der utan intet att påminna, [än] at desse slåtter 
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såwäl som färjestadzägorne från bostället eij kunde mistas, emedan det der utom eij har sin 
fylnadt, der och på desse ägor liggia; hwar emot påstodz att de från långlige tijder legat till 
Sijde och Norgården, och kunde der ifrån eij umbäras. Erich Mårsson wille och utan lössen eij 
släppa färiestadzägorne. Regementzq. Wirk påminte och wisade af 1528 åhrs synebref at då 
alenast Norgården hafft en half eng inom Sijde rågångh, män nu hafwer de sigh inkräktat till 2 
st., och woro dy det ingen uhrminnes häfd. Nämden intygade att så till Dillne som till Nor-
gården woro ringa slått, så att de intet kunde umbära. Här öfwer resolverades. 
 Emellan wederbörande constituerade fullmächtige på lieutn. boställe Sijde, med Nilss 
Olsson ibidem, kärande, och Pär Nilsson i Dilne, Anna Jönsdåtter i Norgården och Sunwijs 
Månsson i Kårgierd, swarande, angående några ägor som till Sijde återfordras resolverades. 
[fol. 1165v]  
 Först angående dett mulbete och 2:ne slåttar Pär Nilsson i Dilne hafft på Sijde skough, så 
har han wijd delningen d. 6 junij sidstl. mulbeten afstådt, hwarwid tingzrätten låter beroo, 
män slåtten will han behålla. Och ehuruwäl dett å kärandernes sida påstås att desse 2:ne slåtter 
måtte till bostället åter läggias, emedan på dess ägor de liggia, och bostället eij skall sin 
fyllnad i slåtten hafwa emot tunnelanden, doch emedan denne slåt ähr af steril mark uprögd 
och kan så icke säijas höra under boställetz skatt, den och länge legat under Dilne, hwar effter 
indelningen och wissa tijonden är inrättadt, altså och effter Kongl. Maij:tz resolution d. 12 
febr. 1696 böra besagde 2:ne slåtter wid Dillne förblifwa. 
 Och ändock tillstådt och bewist ähr at de 2:ne engiar Norgården innehafwer inom Sijde 
rågången äro belägne, och påstås at sedan 1528 de skola wara uprögde, aldenstund i besagde 
åhrs dom alenast 1/2 slått nembnes; doch alldenstund det eij kunnat påstås [fol. 1166r] at be:te 
engiar någonsin under Sijde blifwit brukade, eller när och huru Norgårdz man först är kom-
men i possession af däm; dy, så[wäl] i krafft [af] 1677 åhrs Kongl. placat som ofwan 
allegerade Kongl. resolution, bör Norgårdz man wijd sin gamble häfd effter det 1 cap. Jord.b. 
L.L. förblifwa. 
 Sidst hwad wijdkommer ägorne wijd färiestaen, hwilka Sunwijs Mårsson i Kårgiärd 
fullan bewijsar sigh 1681 d. 4 junij af Jöran Träfoot kiöpt [för] 18 d:r s.m:t, och derföre in-
sisterar at få sina penningar igiän innan han dem afträder, män emedan samma ägor emot 
Kongl. Maij:tz placater så af 1673 som 1677 äro från båhlbyen olagligen abalienerade, dem 
Sunwijs Mårsson altsedan utan någon ränta har innehafft, så at de icke heller under hans 
hemmans skatt komma, eller indelningen och wissa tijonden ansee, fördenskull pröfwar rätten 
skiäligdt att desse ägor genstan böre till Sijde återläggias, utan lössen, [fol. 1166v] emedan af 
18 åhrs åtnuten ränta Sunwijs Mårsson för dess capital pröfwes giort sig betalt, män för hus-
sen må han sökia tingelaget om betalning, som färieman tijt satt hafwa. 
 
14. Företog tingzrätten at afsluta den på chergiante bostället Gåxåsen d. 24 septemb. sidstl. 
hålden husesyn, ifrån fältwäbeln Erich Jörling till chergianten Mårten Reuter, och jembfördes 
med synen d. 25 septemb. 1695 och domen d. 4 martij 1696, då fehlachtigheeterne ähro fund-
ne till 64 d:r 13 silf:rm:t, däm löfftesmännen Matz Hansson i Wijken och Bängdt Pärsson i 
Gåxåsen äro dömde att ärsättia. Sedan hwilken tijd dhe reparerat kornladan, swijnhuset, 
giestestufwan etz. och upsatt ett nytt fähus, in alles effter wärdering d. 27 septemb. 1697 20 
d:r 2 silf:rm:t, och för öfrigit insat contant till ländzman i Hallen, effter dess qvittencier d. 23 
oct. 1697, 2 april 1698 och 8 maij 1699 44 d:r 11 öre s.m:t, hwarmed de dommen fullgiordt. 
För sin tijd hade Jörling bygdt och reparerat [för] 14 d:r [fol. 1167r] 7 öre 20 s.m:t, och ändå 
fans utom de til fehlachtigheterne deponerade 44 d:r 11 öre s.m:t någon brist på badstufwan 
till 1 d:r 12 s.m:t, fähustaket 2 d:r, hwilket när chergianten betalt, bör bostället wara fullbygdt, 
så att fördenskull i krafft af Kongl. Maij:tz resolution 1698 fältwäbelen Jörling till [ingen] 
widare åhrsbyggnad, som pro inventario eij kan obligeras och dömas. 
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15. Emädan hemmanet Norgården i Owijkens s:n, hwilket för fehlachtig bygnat effter tingz-
domen d. 2 decemb. 1693 på 392 d:r 8 s.m:t är effter landzhöfdingens orderes upbudit 3 g., d. 
1 junij 1694, d. 15 octob. samma åhr och d. 2 nov. 1696 och altsedan oqwalt ståndit, haf-
wandes hwarken Anna Jönsdotter med dess systrar, som skattdragare kunnat ställa säkerheet 
för hemmanetz häfd, eij heller har någon af slächten sigh dett wehlat antaga, alldenstund det 
åtskillige g. ähr upbudit, fördenskull har Anna Jönsdåtter äntl. förmått dragon Swen Lindbom 
med dess swärfader Nilss Olofsson att [fol. 1167v] emottaga och uprätta hem:t, hwilka som dhe 
där sin flijt giordt, hade och ett godt loford, och redan på ett åhr stoor flijtt anlagt, så at och 
nämden betygade dem wara duchtige at bringa hem:t till rätta, dy updrog befallningzman 
wälb:de Bertold Alander dem besagde hem:n, hwarmed och på compagnietz wängnar h:r 
capitein Hamarsiöldh war nögd, allenast dragoun ställer karl, det han lofwade med första, så 
utfäste dhe och till Anna och Giölu Jönsdöttrar åhrl. en mäling åker att såå, och föda en koo, 
sampt husrum; män i öfrigit wille de intet wetta af någon deras giäld. Och aldenstundh för en 
så ansenlig fehlachtigheet detta hem:t ähr lagbudit och lagståndit, utan någons bördemans el:r 
creditors laga klander, dy förklarades de i krafft af 27 § i husesynsordn. hafwa deras rätt 
förwärkat, blifwandes Svän Lindbom emott desse fehlachtigheters uprättande, som odelsman 
dherwid, sampt däss barn och effterkommande conserverat och bibehållen. 
 
16. Emot det höö Anders Pålsson i Jåxåsen fört [fol. 1168r] från Norgården, pålades han dijtt 
igien at föra 1 lass giödzel, dragoun Johan Turing 1 lass, Joen Häliesson i Åbåsen 1 lass, 
Hendrik Swart 2 lass, Matz Hansson i Wijk[e]n 1/2 lass, Swän Olofsson i Giäle 1 lass. 
 
17. Ländzman Svän Hercules beswärade sigh öfwer innehafwarne af afradzlandet Arånäset, 
Flåsiön och Flåsiöhufw[u]det, hurusom för 1697, 1698 och 1699 han ingen afrad af dhem 
kunnat erhålla, utan den måst betahla, då äntl. fans at för 1697 åhrs afgifft 12 öre s.m:t 
kommo att swara h:r regementzq. Wirk, ländzman, Jöran Pärsson i Kiöfra, Jöns Pärsson [i] 
Ångron, dem de eij unddrogo sig betala. Lijka så för 1698, män för 1699 wille ländzman hålla 
sig till Olof Eliæson i Elfwen, Erick Jönsson och Olof Jönsson ibidem, sampt Hans i Köfra 
och Jöns Jönsson i Ångron, effter de i fölie af h:r landzhöfdingens immission skola det brukat, 
män samma åhr d. 5 sept. det återwunnit, som de af resolution bewisade, män icke deste 
mindre skola ofwan nämde bönder åhret uth brukat afradzlandet, alt till nyåhret, effter befall-
ningzmans bref, hwartill [fol. 1168v] de nekade. Ländzman sade att det åhret war största af-
raden, nembl. 1 d:r 20 öre s.m:t, och emedan här öfwer klarare bewijss måtte anskaffas, 
särdeles befallningzmans åberopade ordres, dy skiötz dett up till näste ting. 
 
18. Angående dett dragoune stoo som dr. Ifwar Gra[n]berg skall för dess rota under marchen 
rijdit förderfwadh, och Erick Halfwarson i Rogstad honom sökte före, så remitterades det till 
krigzrätten, som en saak under upbrått och marchen passerad. 
 
19. Christen Jonsson i Swedie anhölt om skiötning och fasta på Anders Tomssons hemman 
Swedie i Owijkens s:n och Häggen 2 t:l, effter det 8 maij 1689 ähr 3:de gången upbudit, och 
altsedan lagståndit; hwilket och så af actis fans. Och dy effter det 2 och 10 cap. Jord.b. L.L. 
dömbdes det för honom och hans arfwingar till fasta på bem:te hemman, så at bördemän el:r 
andra intet dherpå hafwa widare att tahla, allenast Kongl. Maij:tz höga rätt förbehållen, effter 
Christen är obördig, och dy skall dombrefwet innehållas till dess öfwer det 1699 d. 8 maij 
skedde hembudet resolution ankommer. [fol. 1169r]  
 
20. Dragoun Jon. Gladh tilltallade dess broder Olof Hälieson om resterande utlagor och dra-
gounelöhn uti 6 åhrs tijd han för hem:t tiänt, nämbl. [3] åhr som egen karl à 18 d:r s.m:t åhrl. 
och 3 åhr som swäntienare à 8 d:r åhrl., hwarpå han allenast skall åtniutit 2 t:r korn à 3 d:r 
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s.m:t tun:n och 8 d:r pänningar, och effter han förstådt det fadren giort äldre brodren Olof 
rättig at blifwa wid hem:t och gifwa de andra lössen, det Gladh icke åtalade, så påstod han 
först utbekomma dess fordran. Olof Häliesson påstod dher emot att broderen hade åhrl. dess 
löhn åtniutet, och att hwart åhr för än han till liqwidationsmötet gick, fadren hade med honom 
klart giordt, undrandes huru han nu kommer at fordra annan gången, beklagandes det Gladh 
hade alla qwittencerne till sig practicerat, så att hans fader intet har att förswara sigh mädh, 
hwilket blef Gladh förhållit, då han äntl. kom fram med qwitten[c]erne. Honom förhöltz hwad 
han hade att giöra med faderens och bondens qvittencebok, hwilken bör wara bonden ett för-
swar och [fol. 1169v] rättelse emot dragounen. Samma qwittencier blefwo giennomsedde, 
hwaraf fans at 1687 mitt på åhret, Gladh först hade blifwit dragoun för dess faders hemman, 
emot full ränta, dän han qwiterat 1687, 1688 och 1689, så och för 1691 1 d:r 30 öre s.m:t, 
hwilket fans på särskilt papper. Sedan uti en qwitencebook finnes en hoop qwittencier för 
bonden, män intet Jon Gladh för än 1696, 1697 och 1699 på dess swäntiänarelöhn 8 d:r s.m:t, 
så att dänne qwittencebok fans myket ofullkomblig och confus skrifwen. Olof Hälieson på-
stod att alla qwittencerne warit tillstädes för än boken togz uth, och dy wille han det Gladh, 
som tagit och hafft dän om händer, måtte swara för sådant. Gladh sade sig intet förfarit något. 
Enär Gladz fordran för alla åhren sammanräcknades, besteg den till 78 d:r s.m:t, män när dhe 
åtniut[ne] 14 d:r afdr[o]ges blef rätta saldo 64 d:r, hwilka Olof Häliesson sade sig ingalunda 
kunna betahla. På tillfrågan för hwilka åhr Gladh dänne resten fodrade, kunde han egentl. icke 
specificera, utan sade at däss fordran så woro. Lieutn. Lille, under hwars [fol. 1170r] com-
pagnie Gladh warit till 1695, sade att dett för alla åhren woro med hans bonde liquiderat och 
qwitterat, män betygade där hoos att Gladh iblandt klagat, det för faderens skull han har måst 
qvittera, fast han intet nutit sit fult uth, ded och fältwäbelen Jörling och Carl Lind åhördt och 
nu tillstodo, för hwilket de honom warnat, män om dät så woro, hade de faderen intet exami-
nerat. Olof påstod alt wara klart, berättandes att faderen giort en förordning om hem:t för 60 
r.d:r, hwartill woro 2 bröder och 2 systrar, Olof förutan, så at hwar broder skulle hafwa 20 
r.d:r och systren 10 r.d:r, som orig. documentet af d. 31 octob. 1699 utwijsar. 
 I anseende at dhenne saken [war] i sig mörk, jämbwäl och at dässe parter woro kiötzlige 
bröder, tillhölles de låta något för hwar falla och icke påståå högsta rätten, utan förlijkas, då 
äntl. Olof Hälieson anböd Gladen af god willia och icke som en rättigheet 20 d:r sölf.m:t, det 
han icke wille emottaga, utan begiärade dom i saaken, tillståendes der hoos på tillfrågan att 
hwart åhr han warit på liqwidationsmötet, och måst giordt klart, och tillstå sig fådt betalning 
effter fadren [fol. 1170v] honom bedit, och eliest om han eij gådt dragoun för gården, hade han 
långe-sedan warit öde. Besittningen af gården sade han sig intet fordra och begiära. 
 Sedan parterne saksens sammanhang omständel. blifwit förestäldt, begofwo de sigh der 
öfwer till förlijkning, således att undwijka all wijdare oenigheet och missförstånd, dragoun 
Jon Glad för hehla dess fordran i et för alt af boo oskiffto, alldenstund det är faderens giäld, 
skall effter handen undfåå 25 d:r s.m:t, hwilka Olof Hälieson utbetalar, män sedan kortar uti 
dhe 60 r.d:r han effter faderens disposition skall för hemmanet ärläggia, hwar öfwer de hwar 
annan inför rätten handen rächte, fördenskull och tingzrätten samma förlijkningh fast och 
ständig dömde. 
 
21. Oppböd Olof Häliesson dess faders hemman Obåsen, effter föreeningzskrifften d. 31 
octob. 1700, 2 gången. 
 
22. Wijd påstående ting förytrade befallningzman Alander 7 st. artollerie hästar, n:o 5, 12, 
20, 21, 22, 32 och 37, tillhopa för 65 d:r s.m:t, [fol. 1171r] som specification utwijsar, och 
högre war ingen af tingzallmogen el. andra som för dem gifwa kunde, aldenstund de woro 
merendels utgamble. 
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23. Emedan som en dhel dragouner skola sig underståå utan wederbörandes tillåtelse at an-
taga hemmans bruk, twärt emot Kongl. Maij:tz förbudh, derföre på capiteins begiäran ansades 
de nu derom, wijd 40 m:k s.m:tz wijte. 
 
[24.] Uplästes dhen obligation som Gudmund Pärson i Häggen d. 12 augusti 1688 gifwit Jöns 
Swänsson i Hälne på 21 d:r s.m:t emot pant af Långbodarne, hwarmedh Jöns eij war nögd, 
och dy som Gudmund Pärson tillstod skulden, dy gafz Jöns Swänson säkerheet i hem:t, effter 
Långbodarne ähro crono. 
 
24. [!] Kärade Erick Larsson i Nampn till dess dragoun Simon Kijhl om en sölfring som förl. 
sommar för hustrun är bortstulen utur däss kista, och han för några wekor sedan fått igiän 
hoos däss granne Joen Olss, hwilken densamma kiöpt af dr. Matz [fol. 1171v] Örn. Kijhl före-
gaf att han på Erichs gård hade be:te ring funnit, och hafft honom med sig upp till Jerpen, 
derest han för nöd skull han sålt honom till dr. Hälieman, och han till Örn, af hwilken Joen 
Olsson sade sigh honom inlöst för 1 carol, at wijsa sin granne, effter han wille kiännan igiän, 
at wara hans hustrus ring, dhen hon förloradt, och så wijsade han Erich ringen, straxt han fick 
honom, hwilket alt tillstodz. Män Simon Kijhl kunde på intet sätt bewijsa at han besagde ring 
funnit el. som lagen i det 32 och 33 cap. Tiuf.b. biuder, att han honom uplyst. Fördenskull 
dömdes han effter 3:de § i straffordn. att [böta] 3-dubbelt af ringens wärde, 2 d:r 8 s.m:t, stå 
hemlig skrifft i sacristian, i föllie af Kongl. Maij:tz resolution 1699, sampt betahla det ringen 
war utsatt före, nembl. 1 carol:n. 
 
[27.!] Emedan dragounerne Pär Larsson [i] Hormo [Hovermo] och Erich Lund i Kiöfra eij an-
norledes brukade hemman än de så längie de få blifwa hemma, de hiälpte deras bröder, hwilka 
elliest som bönder ståå [fol. 1172r] för hemmanen, dy kunde [det] dem icke nekas. Men Anders 
Ellebom i Ångron tilsades skaffa karl för sig el. qvittera hemmanet, caverandes för hem-
manetz häfd i medler tijd swärfadren Jöran Pärsson i Köfra. 
 
[28.] Förehades  
 1. Boskapslängden 
 2. Gierningzmän war allenast fälberedaren Christian Reborn utan dräng. 
 3. Inga tienstelösa el. lättingar för 1700. 
 4. Ingen wille antaga bränwijnsbrännerijet. 
 5. Förmedlingar, gambla och nya, hade för a:o 1700 wederbörande niutit, lijka som förra 
åhren. 
 
29. Förehades contributionslängden. 
 2. Sokneskrifwarens lön af hwar röök, officerare boställen och så, är 8 öre s.m:t. 
 3. Profossen 1 kan. korn, af boställen intet. 
 4. Färjeman 4 kan. korn, af boställen och så. 
 5. Brofougden 1 kan. korn. 
 6. Fiällstufwumän 1 kanna [fol. 1172v] af hwar röök, boställen intet. 
 7. Inga organister el. fördelskarlar för 1700. 
 
30. Uppå h. capiteins Plantingz skrifwelse d. 5 huius att warna dragounehållarne i Hakås  
 1. Att wäl bruka deras hemman. 
 2. Till redz laga torpställen för dragounerne. 
 3. Att ärsättia de förslijtne gevärs sorter, och  
 4. Till de vacante rotarne skaffa karlar. 
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Förteckning över återgivna protokoll  
 
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i 
Ovikens tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisar till sidor i utgåvan. Förkortningen 
”extraord.” i förteckningen står för extraordinarie ting. 
 
   sid.                            sid. 

1691 2/3  11 
 28/10  21 
1692 18/1  34 
 8/11  40 
1693 24/3  53 
 26/7 syneprotokoll 68 
 22/9  71 
 2/12 extraord. 77 
1694 8/6  79 
 15/10  94 
1695 26/1 extraord. 106 
 15/7 extraord. 109 
 29/10  113 

1696 2/3  134 
 2/11  151 
1697 23/10 extraord. 166 
 18/12  168 
1698 26/1 extraord. 185 
 16/3  187 
 18/6 extraord. 199 
 28/10  202 
1699 8/5  214 
 6/11  222 
1700 15/3  236 
 10/11  244 

 
 
 
 
 
 
 
I innehållsförteckningen till hovrättens renovationer 1698 (Svea hovrätt, Advokatfiskalens 
arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 403v–415v, RA.) har ett extraordinarie ting 
i Brunflo tingslag (Näs sockenstuga) den 31/1 1698 felaktigt förts under Oviken. I 
innehållsförteckningen för häradsrättens protokoll är det dock rätt angivet. 
 
Innehållsförteckningen till hovrättens renovationer 1698 har ännu ett fel. (Svea hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 669v–672v, RA.). Här 
har ett syneprotokoll som verkar höra till Ragunda tingslag den 21/5 1698 felaktigt förts under 
Oviken.  
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