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Anno 1701 d: 7, 8, 9, 10, 11, 12 oct: hölts ordinarie Laga
höstetingh medh Samptel. Allmogen af Thuna tingelagh, uthi
Sanna gästgifwaregårdh, Helsingelands Norra Contract,
närwarande fölliande Edsworne tolfmän:
???? Erβon i Hågstadh,
Pär Swenβon i Romstadh,
Erich Olβon i Åkre,
??? Larβ. i Idnår,
Anundh Olβon i Råå,
Lars Jönβon i Sylta,

Nils Perβon i Ranstadh,
Johan Pärβon i Långbyn,
Olof Nilβon i Finnflo,
Pär Larβon i Fläsbro,
Jon Jonβon i Wästtiär,
Erich Olβon i Sigstadh.

Efter ting och tingsfreds uthlysande af Häradshöfdingen sielf uplästes dhen
förord: ??? i Enångers Tings Protocoll infördt ähr, blifandes elliest dhen
tillstädes warande ?llmoge allfwarligen påmint om dhe ???? Kongl: Maij:ts
allernådigste förordningar, som widh Wåhrtingen pläga upläsas, att dhe sigh
dhe samma till underdånigh och hörsam rättelse ställa.
Jon Pärβon i Åkre, hwilken låthet incitera Erich Anderβon i Lönånger, för dhet
han skalla hafa tillfogat honom något Nijtswärke på en hölada, tillstår inför
Rätten sigh medh Swaranderne wara förlijkte.
Dhett beswärade sigh fullan efter föregången Stämbningh Bårgaren Johan
Hammerman Tolfmännerne Erich Olβon i Åkre och Pär Swenβon i Romstadh,
för dhet dhe A:o 1698 om h????? enär Bonden Påhl Hanβon i Wåhlstadh ????
stodh sitt hemman till Sohnen Mårten Påhlβon och Fadrens egendom till
Creditorerne ????mättes, icke allenast skohle hafe till ????? randen några
oduglige wärdören, ????? dhesamma alt för högt wärderat och ????? lijkwist
enär Swaranderne sigh hade ????? hörigen förklarat och tingsrätten ??????
tijdeligen uthi dhetta måhl under?????? att dhäräst han emoth wärderingen
nå????? haft påminna, bordt sådant i Laga ???? skedt, och icke dhärmedh på
3:die å 4:die ??????? dröija; Lätt Hammarman på ?????? sattat förnöga.
Till att wärkställa ett behörigt ?????? emällan Änkan Malin Mårtensdotters
????wingar i Näset Fårsa Sockn blifer Ländsman ???? förståndig Anders
Bergman, Tolfmännen Nils Pärβon i Ranstadh, Erich Olβon i Åkre, medh
Arfwingarnes Jon Swänβons och Sockneskräddaren Johan Nilβons samptycke,
af Rätten beordrade.
Men hwadh dhen prätention widkommer, Jon Swenβon upförer till 485 P:r, för
dhen skötzell och underhåld dhes Sahl. SwärModer af honom skall hafa
åthniutet, dhär medh skohla Bytes Männen sigh intet befatta, förän samptel.
arfwingarne äller dheras fullmäktige tillhopa komma, då hwar ock en sin
påminnelse beqwämast giöra kan. Jon Swenβon i Näset berättar sigh wara

förlijkt medh Lars Nilβon i Lundh, ang:de någon giödningh Swaranden skall
hafa ????? ifrån Kärandens fäbodar.
???? att Lars Nilβon i Lundh ähr för???? medh afledne Soldaten Mats Kakas
änkia hustru Chierstin Olβdotter, angående 3 Laβ giödningh hennes Sahl. Man
till honom försåldt.
Parterne, såsom Hans Jonβon i Uthnäs å egna och dhes grannars, Påhl
Månβons, Anders Jonβons ibm wägnar Kärande sampt Nils Pärβon i Ranstadh
för sigh ock sina grannar, Olof Swenβ, Erich Larβons i Mathnäs, Olof Larβon,
Lars Olβon i Hängnäs, Swarande, å sambdes ?? för Rätten dhet Tolfmännen
Pär Swenβon i Romstadh, Johan Pärβon i Långbyn, Erich Olβon i Åkre, skohla
widh anfordran ?? ?? qwämmeligh tidh öfwerse dhen nedlagde ????? eller
gärdslegårdh emällan Uthnäs- och H???? hagan, och wed samma tillfälle tillse
att ????? wänlig föreningh dhem emällan således ???? träffat, att Käranderne
twådehlarne ???? Swaranderne en tredingh af hagan k??? ??? till att hålla.
Aldenstundh Bonden Erich Larβ i Medwijk ????? Sockn eij förmåtte neka,
medh mindre ??? ??? Sahl. Kyrkioherden Ehrew: H:r Johan Saltenius Änka
Dygdesamma Magdalena Grubb ????? Km:t på en hästehandell rättmätel.
skyldig ??? fördhenskuld uppå Kärandens anhållan ???? Mågen Pär Jonβon i
Hålom, pröfar ???? rätten skiähligt i anledning Lagh och ?????? Excecutions
ordningen tilldömma Erich Larβon ofwannembde 12 P:r Km:t medh ???? dito
Mynts expenser medh första betahla ??? förnöija, eller i widrigt fall en laga
???cution underkastadt warda.
Dhet hade fullan Olof Larβon i Bal??? låtet incitera Erich Olβon i Wästan???
angående någon Swahlejordh, som för ?? ???? ????? i från Kärandens hemman
under Jon ????sons hemman i Wästanåker, och sedermehra till Erich Olβons
hemman ibm skall wara kommen; Lijkwist som Swaranden aldeles nekar sigh
häraf något weta, hwarföre Käranden bör söka Jon Larβon, hwilken han
föregifer Swahlejorden först skall hafa bekommet; Dock först tillse, att han sigh
några skiähl förskaffar, hwarmedh han sin tahlan förmåhr bestyrka,
emedlertijdh befrias Swaranden Olof Erβon för Kärandens tilltahl i dhetta måhl.
Sedan Parterne, såsom Anders Jönβ i Fränö egönom des hustru Charin
Olsdotter Kärande, och Jon Jönβon i Weeda Swarande, i från Rätten ????
afträde, och i LändsMannen wählförst. Anders Bergmans, TolfMännen Johan
Pärβons i Långbyn, Erich Olβons i Åkre närwaro liqviderat, angående dhen
prätention Käranden påstår niutha af Swaranden för dhet hennes Sohn Jonas
Perβ sistl. wåhr gått uth Soldat för Käranden inkommo dhe åther medh en af
dhem begge underskrefwen föreningsskrift, hwaruthinnan dhe tillstå sigh
????des wara förlijkte, att resten blif???? 34 P:r Km:t som Swaranden till
Datum ?????den skyldig blifer, hwilka Jon Jönβon under handsträckningh in för
Rätten lofar riktigt betahla.

Hwadh elliest dhe Oqwädens ord widkommer, för hwilka dito Jon Jönβon
låther incitera Anders Jönβon och dhes hustru Charin Olβdotter, dh????? ähro
dhe äfen wähl förlijke.
Angående dhen oenighet som emällan Pär Olβon i Hedstadh och Hans Pärβon
ibm, sampt dheras hustrur waret ??wuxsen, härrörande några hastige
????diesord, dhe skohlat emoth hwar andra ????? Jembwähl rästerande
tienstelöhn Hans Pärβon för 19 á 20 åhr sedan af Pär ????? skall hafa att fordra,
dhärom fö???? Parterne wähl och wänligen under ????bandh, eftergifandes
dhen ena dh??? i hwadh dhe brutit. Hwilket af ????? rätten och så
Confirmerades.
Angående ett Swediefall Nils Nilβon, ???? Månβon å egna och öfrige
grannarnes ??? beswära sigh af Samptel. BylagsMännen i ?????? och Sigstad
skohla wara emoth Härads?????? och rågsådt, dhärom togo Parterne afträde
att tahlas widh.
Jon Olβon i Hängnäs tillijka medh sin Mågh Olof Larβon ibm, inkommo för
Rätten, tillstående sigh så skrift- som Muntel. uthi goda Mäns närwaro således
wähl och wänligen blefne förente, ang:de Hemmanets besittiande, des
betahlande och Jon Olβons åhrlige underhåldh, Nl. ???tt Swärfadren Jon Olβon
updrager sitt Hemman Hängnäs á 8 öre i Skatt till Mågen Olof Larβon, hwilket
han efter goda Mäns ???dningh på fölliande sätt betahla skall, för Gården med
Brunnen och Fähusen 195 P. Km:t ??? undantager Swärfadren en lijten ?????
och en Bodh wäster på Gården i sin lifstidh att nyttia, men sedan för samma
Köp Gården tillkommer. Jorden lösas af Mågen efter Socknens ???? á 40 P:r
Km:t öreslanddet.
320.
S:a 515.
Föruthandhe 30 P:r som Mågen till Swärfadren ???ligen på hans prätention i
hemmanet förobligerar sigh betahla, skall Olof Larβon hwart åhr uthom
afräkningh gifa Swärfadren 12 Laβ wed, en Skiorta ock ett par Skoor, jembwähl
för Swärfadren ?? ?????? uthsäde nedbruka och frukten ????? åhrl. in bärga.
???? hade fullan Erich Jönβon i Hambre ??? Sahl. Michel Erβons barns wägnar
i Medwijk till dhen ändan låtet incitera Erich Larβon i Hedstadh att begära ??
Ny Syn på hemmanet Medwijk, ??? pröfa kunde, huru wida Erich Larβon under
sina Landbo åhr hemmanet ????verat ock wid makt hållit; Lijk???? förklarade
Kärandens Styfsohn Michel Michelβon /: hwilken hemmanet efter Sahl. Fader
tänkte tillträda :/ Men in för Rätten sigh willia wara ??? med dhen Syn ock
besiktningh som skedde öfer dito hemman d: 25 ???? innewarande åhr, af
Tolfmän??? Johan Pärβon i Långbyn, Nils Perβon i Ranstadh, Erich Olβon i
Åkre, h???? Swaranden Erich Larβon ?????? uthlåter sigh willia rätta, ock så
???? något kan wara sedermehra ????????, undandrager han sigh eij ????
samma wedergälla. Togo ?????.

Såsom Erich Jonβon i Hambre eij ???? neka, medh mindre dhes hustru ???
hans samptycke hos Erich Matβon i ???? en Qwinfolks Kiortell för 160 ?? ??? i
pantsatt; Ty kan Tingsrätten ??? Kärandens åstundan intet på???? Swaranden
lämbna Kiorteln ifrån ??? han får sina uthlänte penningar igen.
Parterne, såsom Erich Jonβon i Blästad, ??? Erich Larβon ibm, egönom sin
Sohn ??? Erβon, ömse om Kärande och Swarande, in kommo för Rätten,
tillstående sigh wara wähl och wänligen förlijkte angående dhen lilla oenighet
som ???kommet dhem emällan uthi ett ????öhl i Blästadh Dominica 7 Trin:
???? om aftonen, emädan det en ganska ???? förseende waret, i det Erich
Larβon ????? Erich Jonβon öhrfihl.
Aldenstundh Comministren Wyrdige ?? Erich Wijkman i Rogstadh eij förmåtte
neka, medh mindre Bonden Germundh Hanβon i Hiortstadh ju ?????? hos
Comministren för 3 P:r ???; Fördhenskull pröfar Tingsrätten skiähligt i
anledningh 16 Cap: Rådstuge B. ?? tilldömma H:r Erich Wijkman ???? till
Germundh Hanβon ofwannembde ?? P:r Km:t medh 2 P:r dito mynts Expenser
straxt betahla och förnöga.
Att Sockne Smeden Jonas Johanβon ähr förlijkt med Petter Rundbergh,
angående en Böβa, dhet beratta efter begäran Länds- och Tolfmän.
Erich Jonβon i Bro Sakfältes för ????? försummelse emoth Erich Pärβon i ????
att böta 1 P:r Sölfm:t.
BolagsMännen i Oforne, Erich Johanβ i Wåxstad, Mats Anderβ ibm, Änkan
hustru Anna Eliasdotter i Klångstad, Olof ???? i Hillen och Pär Anderβ i
Trogstad sakfältes för upropets försummelse emoth Männen i Nanstadh att
böta__????.
Olof Hanβon i Holan tillstår för???? uthi dhes Swärfaders Jon Jonβons
närwaro, blef swarat, att Olof ????? hustru Margreta Nilsdotter i anledning ??
IX Cap: Erfd:B LL. ähr närmare ????? afledne Halfbroders Anders Nilssons ???
Sven Olβon i Holan, qwarlåtne egendomb ärfa, än hennes Farsyster.
Dhet sökte fullan efter föregången ???? Erich Erβon i Fränö å egna ock dhes
????lagares wägnar påstå Ordin: Båtsman Olof Pärβon Mollin böhra
åtherställa och restituera ??? penningar med mehra han af dhem be??mmet till
dhen ändan att han för hehla ?????? sidstledet åhr om hösten skulle gå Soldat,
??? blef ogillat ock Casserat; Lijkwist ???? Käranden eij kan neka, men mindre
Olof Pärβon icke allenast fölgdt medh ???om till Båldnäs sistl winter att blifa af
högwälb: H:r Landshöfdingen approberat, uthan och sedermehra till Gefle ???
ytterligare att få honom inskrifen, ??? således wist sin wähwillighet att ???na
för Rothen, men eij kunnat ??? ???? råde, att han eij blifet godkändh; Ty finner
Rätten skiähligt, dhet ??? Swaranden Olof Pärβon behåller hwad ???
bekommet, nembl:n 11 P:r Km:t.

Ordinarie BåtsMannen Pelle Pärβon ??llion efter föregången Laga Stämbning,
beswärade sigh, huru såsom han för Sex åhr sedan till dhes Swåger Sahl.
Anders Jonβon i Yβby 11 Caroliner betahlt för en Stuga, men beklagar, att han
nu uthaf Mågen Olof Olβon, som hem:t besitter, Stugan eij kan bekomma,
anhållandes fördenskull dhet han på något sätt till sin betahlning af Swaranden
må förhielpas.
Swaranden Olof Olβon præens, afsäger ??? dhenna handell, som dhes Sahl.
Swärfader ??? Käranden giordt, warandes han nu alle???? på hemmanet som
en Landbonde, och så mycket mindre understår sigh låta något ???? tomptn
bort ryckas, som Brukspatronen Wälborne H:r De Besches Bokhållare ????
Gries in för Rätten å dhes H:r Princip???? wägnar, som hemmanet Köpt ock
låtet upbiuda, påstår inge hus ifrån ?????? må afföras; Fördenskull förmehnar
??? Kärandens tilltahl i dhetta måhl blifa ???
Quast: Om Käranden kan wisa dhes Sw??? qvittence ofanrörde Caroliner, eller
wettnen framdraga, som påsedt, enär ??ningarne af honom lefwererades?
Swaras Neij, Men påstår att Anders Jonsons ???? hustru för Grannarne dhet
samma ???? af hwilka han dock ingen producerade.
Quast: om Käranden ärdft sin Swärfader.
Swaras Neij.
Quast: Om så månge öfwerlopshus på ????? finnas, att dhenna Stuga kan
bort????.
Swaras: Att flere hus till dhette hemman eij finnas, än mycket nödtorftige ähr.
Resolut:
Så wida Olof Olβon allenast ??? Lanbonde hemmanet Yβby besitter, ??? Rätten
honom intet pålägga till någ?? Stuga Käranden att Swara, serdeles som Bruks
Patronen Wälb:ne H:r De Besche egönom dhes Bokhållare S:r Johan Gries,
såsom rätta ägare till hemmanet, sådant förwägrar, uthan blifer Olof Olβon af
dhe inkomne skiähl och bewijs för Petter ??llions tilltahl frijerkiendh.
Aldenstundh Bonden Erich Olβon i Smälsk ??? för tiden eij med några skiähl
förmåtte ???yrka, dhett Oluf Svenβon i Lingarö skall ???? en half täckt ifrån
hans hemman, Qwartäkten i D??fwas kallat, och Swaranden des???? påstår
sigh eij om be:te jordh hafwa nå??? kundskap, uthan så snart Käranden sigh
??????? skähl förskaffa kan, will han gärna ???bna Jorden; Ty kunde Erich
Olβon ??? uthi sin åstundan eij willfaras.
Bårgaren Lars Nilβon Loo i Hudikswaldh berättar sigh af Pär Olβon i
Mellanbyn wara ???????stäld för dhet höö som han förledet åhr jempte
grannen Pär Swenβon af Loons ????? slaget, ock så illa inbärgat, att hööt skall
blifet fördärfat; Men Pär Swenβ wille fullan intett uthföste något till Loon,
emädan han påstår Käranden eij bordt hafa flördt hem hööt, förän det altihopa
uthi ladan blefet besicktigat, dock bör Pär Swenβ gifa till Lars Loo 1 P:r 16 :/
sampt nästkommande Somar giöra honom ett dagsarbete uthi täckten medh
gräsets afslående.

Conrector Scholæ i Hudikswaldh Ehrw: och Hög????? Mag: Jonas
Phragmenius framstegh för Rätten efter föregången Laga Stämbningh på dhes
K: ????? Probsten och Kyrkioherdens i Dilsbo ??????? ???? Jon Phragmenij
wägnar Kärade till Jonas ?????? i Mellanbyn Idnår Sockn, angående 12 P:r
?????? Jonas Pärβon förledet åhr wed Slottetiden Sahl. Kyrkioherden i
Hudikswaldh HögEhrw: ???? Johan Wallenio som en Stadiepenningh
????taget, till dhen ändan, att han så wähl ??? H:r Pastoren som H:r Probsten
skulle Dra?????? Uthgå, men efter ?? H:r Pastoren sedermera sigh resolverade
att præstera penningar för Dragoune-Rustningen, wille Swaranden eij längre
stå Karl; Och såsom ?? H:r ????? uthi dhes Sluthräckningh medh H:r Probsten
??nom för ofwannembde 12 P:r Debiterat ????? dhet Jonas Pärβon således
allena till ???? Probstens tienst höra skulle, hwilket ??? intet skedt ähr,
hwarken Dragoun, ??????? wehlat Drängetienst hos H:r Probsten ??? altfördy
påstår Unga H:r Mag: Phrag????? dhet Jonas Pärβon af Rätten må på??????
Blifwa mehrbe:te 12 P:r medh behörige E?????? åther betahla och förnöija.
Swaranden Jonas Pärβon præsens, kan ????? neka, med mindre han af S:e H:r
Pastoren Joh: Wallenio 12 P:r i Stadiepenningh ?? ??? wid Slottetiden
bekommet, på dhet han ???? för honom som H:r Probsten Phragm: Dra????
Skulle uthgå, Men enär H:r Kyrkioherden ????? sigh uthur Dragoune
Rustningen med penning??? ???, blef han wid Michelsmässotiden af H:r
Pastoren lofgifwet gå hwaräst honom ???gade, och emädan Jonas Pärβon icke
allenast säger sigh för Käranden och dhes ??????? skull upsagt sin Laga
åhrstienst ???? Sahl. Bokhållaren Philip Piping, ??? ock hehla dhen tiden ifrån
Slottetiden till Michelsmässo måst underhålla sigh ?????, ock wara wederredo
enär dhet hade ?? fordrats, förmehnar han nogsampt ???? icke allenast hafa
be:te 12 P:r förtient, ???? något mehra till.
????? sköts till Nembden, hwilka en????ligen stannade i dhem mehningh, dhet
????? Jonas Pärβon dheβa 12 P:r behålla, emädan H:r Mag: Phragmenij eij kan
be?????, med mindre han ju måst qvittera ??? laga åhrs tienst hos S. Piping,
uthan ?? alt ifrån Slottetiden ock till Michaelij ?? egna Medell sigh uppehållet,
hwilkn ????ingh Häradshöfdingen också biföll.
LändsMannen Wählförståndgh Anders Bergman låther 3:die gången upbiuda
Skattehemmanet Berglock 13 :/ i skatt, hwilket han af Änkan Marg
Gulichsdotter och dhes Söhner, Comministorerna ????? Gulich och Petter
Bergqvister, sampt LändsMannen Jonas Bergqvist för 900 P:r Km:t sigh
tillhandlat.
Ehuruwähl Bonden Olof Anderβon i ????? medh så giltige skiähl eij förmåtte
?????? att Grannen Erich Olβons häst 14 ????? för Michelsmässa så skohlat
inget och ?????? Kärandens häst, att han kommet ??? ???wädet emoth en stor
Sten och dhär ????? död blefen; Lijkwist frö grannsäm???? skull, förentes dhe,
Lofwandes Swaranden till Käranden 10 P:r Km:t willia ????? hwarmed förnögde
togo afträde.

Ehuruwähl Pär Swenβon i Mellanbyn, ??????? Sockn i förstone på åthskillige
sätt ?????? blifa ändtledigat ifrån dhen skul???? hwilken hans Sahl. Fader Sven
Perβon ????? RådMannen Wäll:t Johan Mörth i Hudikswaldh till 10 P:r Km:t
häftar; Lijk???? Som uppå RådMannens tijdel. rem?????? Peder Swenβon
måtte tillstå ???? sin Sahl. Fader ärfdt, och således dh?? ????mätige skuld bör
betahla, Ty åsäm??? parterne sålunda, dhet Swaranden till Käranden
halfpartenaf Summan ??? resten åth åhre förnöga skall, hwil??? behörigen att
wärkställas Tingsrätten ??? approbera och gillar.
Dhett wille fullan Sahl. Anders Perβons Änka hustru Sigrid Olβdotter i Tom???
???? Sockn förmehna, sin Sahl. Man uthi Lijfstijden skohlat RådMan Wäll:t
Johan Mörth ??? 24 P:r 8 öre Km:t betahlt, hwilken han nu, ????? dhes
inlefererade räckningh och framwiste Bok, af Änkan fordrar; Lijkwist till????
Änkan omsider skulden, lofwandes under handsträckningh halfparten i åhr, och
resten ???? åhr till RådMan Mörth medh 2 P. 16 :/ ??? expenser ricktigt willia
betahla och förnöga.
Förestående lofwan pålägges Hustru Sigrid Olβdotter
ofehlbart att full?????, så frampt Laga Excecution hon tänker undwijka.
??den RådMannen Wäll:t Johan Mörth i Hudikswaldh efter föregången Laga
Stämbningh, och i anledningh sin inlefererade räckningh, sampt håldna Bok,
hade kärat ???? Änkan hustru Charin Jönsdotter i ???sätter, angående 48 P:r
21 :/ Km:t Skuldfordran; Änkan äfen dhäremoth medh RådMannen om
Skuldens ricktighet haft ??? tahl, åsambdes parterne sålunda, ???? Käranden
eftergifwer af Summan ?? P:r 21 :/, men på resten 40 P:r, skall Änkan 10 P:r
åhrligen betahla, til dhes alt ähr Clarerat.
Förestående föreningh blifer af
Rätten efter begöran Confirmerat och Stadfäst, så att hustru Charin Jönsdotter
åhrligen böhr efterkomma ?? sin underhandebandh bekräftade lofan.
Såsom Bonden Erich Jönβon i Sanna ???? måtte bestrida, med mindre han till
RådMan Wäll:t Johan Mörth 12 P:r 16 :/ Km:t rättmätel:n skyldig wore; Ty
pröfw?? ???ten skiähligt i anledningh Lagh ock Kongl. ?????tions ordningen
tilldömma Erich ???????? ofwannembde 12 P. 16 :/ med 2 P. 26 :/ Km:t
expenser straxt betahla och förnöga, ?? i widrigt fall undergå behörig
Exc???????.
Bonden Jöns Jonβon i Wijk Sakfältes ??? upropets försummelse emoth
RådMan ????? att böta 1 P:r S:r
Pigan Anneka Nilsdotter i Wijk ???? emoth H:r RådMan Mörth ____ 1 P:r ??
Sahl. Kyrkioherdens Änka i Hudikswaldh Dygdesamma Beata Westman ha??
???lan låtett incitera Bonden Pär S??????? i Måstad Tuna Sockn, för dhet han
?????? sedan skall hafa åtaget sigh att ?????? någon Strömming i från
Hudikswaldh till Kopparbärget, Men dhen samma ????? Alfta Sockn Södra
Contractet ??????? lijkwist som Swaranden anständigt ??står sigh eij hafa
lofwat Strömmningen ??? längre föra, hwilket han ock så my????? mindrinder
kunnat försäkra, som ??? ??? hade något ährende till Kopparbärget; Ty begaf

Änkan sigh härmed, och eftergaf ??? genom LändsMannen Rogstadius,
hwarmed ock Tingsrätten Lätt bero.
Såsom Bonden Olof Erβon i Berge Idnår Sockn eij förmåtte neka, Pigan
Margretha Olβdotter för 10 á 12 åhr sedan, wid pass, hos ???? ett åhr tientm
hwarföre hon Åtta P. ??? egönom Constituerade fullmäcktigen Gästgifwaren
wählförståndig Jonas ???sson i Sanna fordrar, hafwandes Olof Erβon eij annat
inwända, än ???? Piga lofwat näst därpå fölliande åhr hos sig tiena, ock dhet
samma ?? wärkstält, sampt att Sahl. Fru Barbo Blank på Lingarå å Pigans löhn
dhen tiden något skall hafa up????et, hwilket dock nu wedh undersökan alt o
bewijst ähr; Altfördy i anledningh Rådstugu B: Stl. 16 Cap: pröfar tingsrätten
skiähligt dhet bör Olof Erβon i Berge till Pigan Margretha Olβd:r eller dhes
Fullmäktige Åtta P:r Km:t med ?? ?? dito Mynts expenser straxt betahla och
förnöija, äller i widrigt fall undergå behörigh excecution.
Att Anders Olβon i Söderrå ähr förlijkt medh Fyra grannar uthi Finflo, angåen??
dhe låtett sin Boskap beta in på Käran????? Skogh, dhett berättar efter
begäran Länds- och Tolfmän.
Parterne och Brödrerne Olof Erβon i ????stad, Pär Erichβon i Fiskieby, sampt
???? Erichβon ömsesom Kärande och Swarande åsämbdes in för Rätten, att
fyra ???? Tolfmän: Erich Olβon i Åkre, Nils Pärβon i Ranstad, Johan Pärβon i
Långbyn, ??? Swenβon i Romstadh, skohla jempte Länds Mannen wählförst:
Anders Bergman emällan dhem behörigen liqvidera, ?? några hus och
Jordepenningar ??? dheras Sahl. Föräldrar dhe twiste ?? sampt dhen kostnadt
Lars Erβon ??? dheβ Moders Skiötzell och 4 åhrs Löhn?? af Syskonen söker
wedergällningh, ??? fästandes sigh för det öfriga wil??? wara nögde medh dhet
sluth Tolfmännen i dhetta måhl dhem emellan affattande ??de.
Parterne, såsom för dhetta Notarien i Gefle S:r Erich Tollsteen å dhes S???
Moders Hustru Anna Eliasdotters, Per Anderβons i Trogstadh, Erich
Johanβons i Wixstad, ???? Anderβons ibm, Olof Matzsons i Hillen ??????
fullmäktigh, och ByeMännen af Nanstad, Olof Pärβon, Lars Larβon, Olof
Swenβ, ??? Jonβon, Pär Michelβon, ömse om Kärande ??? Swarande
åsämbdes ändtel. Sålunda inför Rätten, att Ehuruwähl Käranden i förstone
?????, dhen af Häradsrätten A:o 1699 d: 14 ??? tillåter, och 3 Oct: 1700
wärkstälte Sexmanne Synen emällan Kärandernas, elder ?????boernas
Boskogh, och NanstadMäns ??skogh, måtte nu Lagl. af Rätten Con????rat blifa;
Lijkwist som Swaranderne ??ständigt anhöllo och begärte, dhet samma ????
Män ännu en gångh måtte efterlåtas ögnesikte taga dhe skiähl och Råå, hwilka
?? ???? sedermehra upfundne ähro, sampt dher wid bruka en Correct
Stånggångh, Så willia ???randerne sedan ingalunda undfalla ?? billig föreningh
medh Käranderne träffa ??? ingå; Lät ändtel. S:r Tollsteen sigh dhär ???
beqwäma, ock Swaranderne uthi dheras begäran biföll. Och såsom af
ofwan????? SexMannesynens ledamöter 2:ne Tolfmän, Nembl. Mårten Erβon i
Wija, ??? Erβon i Konsgården egönom döden afgångne ähro, uthwaldes i

dheras ställen Jon ???βon i Wästtiär och Erich Olβon i Sigstad. Hwadh
kostnadh till förenembde å nyo ???? ???? Syn wedkommer, dhensamma åtaga
??? ByeMännen af Nanstadh allena att ????? före.
Bokhållaren wid Iggesunds Bruk S:r ?????? Krapp lät uppå dhes Principals,
Commissarien H:r Isaac Breants wägnar försäkra sigh uthi för dhetta
Masmästaren ??? Pärβons egendom i Hambre, för så stor ???ma, som Olof
Pärsson wed liqvidationen emällan Wälb:te H:r Breant och Wälbo??? H:r Carl
Gyllenstedt på Söderfårs ?????? kan skyldigh blifa, emädan wid slu??? hända
kan, att H:r Breant för samma skuld, Masmästaren på Söderfårs ???? ådraget,
blifer Debiterat.
Dhet hade fullan Tingsrätten uppå Bokhållaren S:r Johan Gries anmodan
?????? waret willigh medh sluth afhielpa dh?? för någon tidh sedan, af S:r Gries
?? ??? Principals, Wälb:ne H:r Georg De Besche och öfriga Arnö boernas
wägnar, ??? RådMannen Wäll:t Johan Mört i Hudikswaldh in Camminerade
Sak, ang???? en Fäbo äga på Horslandet, Arnöbo???? ifrån RådMannen söka
vindicera; ????? som Parterne i samma Sak ofta w??? framma för Rätten, ock
en ock annan gångh till anstånd sielfa samptyck?? ty hade Tingsrätten alla
dheras acta ???? dhenna gången eij wed handen, uthan åligger Parterne till
nästskeende Tingh ock i laga tidh låtha weta så frampt dheras Sak ????
ändteliget sluth dhe willia företaga låtha.
Emädan Bonden Anders Hanβon i Wästtiär Ilβbo Sockn uthgifet sin obligat:
??? 8 innewarande på dhe 38 P. 26 :/ Km:t ?? för sin egen Person, sampt
Swågern Lars Flintas wägnar som Cautionist i Biuråker 20 P:r dito mynt, hos
Wälb:ne ??? De Besche står Debiterat före, ock på samma skuld åhrl. lofat 20
P:r Km:t betahla; Ty lät Bokhållaren S:r Johan Gries, å sin Principals wägnar
sigh be?????, allenast Obligationen till all ???? säkerhet uthi Protocollet
antäcknas.
???? att liqvidera emällan Swärfadren ??? Jonβ i Holan Ilβbo S:n, ock Mågen
Olof Hanβon ibm, enär dhen förra till dhen senare hemmanet afstår, blifa uppå
reqvirenternas anhållan ock begäran TolfMännen Erich Ohl???? i Åkre och Jon
Jonβon i Wästtiär af rätten beordrade. Om terminen kunna wederbörande sins
emällan sielfa öferlägga.
Såsom Parterne, Nils Nilβon ock Olof ??????? i Åsak sistledet ordinarie
Wåhrting d: ?? ?? Junij in för Rätten förklarade ????? wara benögde medh dhet
sluth, dhe af ???? begge uthwalda, ock af Tingsrätten beor????? 4:ra TolfMän,
Pär Swänβon i Romstadh, ??? Pärβon i Långbyn, Nils Pärβon i Ranstad, Erich
Olβon i Åkre, dhem emällan affatt???? Wordo. 1:o angående att Olof Månβon
skohlat bygdt för nähra in på Nils ?????? gårds-tompt, ock be:te TolfMän
bef????? så beskaffat wara, att dhen af Olof Månβon gårdarne emällan opsatte
byg????? som Norr och Söder om Byn befinnes ha????ten stå inpå Nils Nilβons
Tompt, hw??? dhe för skiähligt funnet att Olof Månβon be:te Byggningh

afflötta böhr.
2:o Och emädan Nils Nilβon befunnits ???? mehra Skatteägor widh Bäcke
Qwarnen Nordwäst om Åsaks by, som wid Nils Nilβons landh belägen ähr
hwarpå han af grannarne mycken tramp ock trå???? fast om han för dhetta
ingen dehl i be??? Qwarn ägdt, hafa dhe för billigt ?????? dhet Nils Nilβon för
all dhen skada han ?? sina ägor tager, bör niutha sin andehl ??? Qwarnen
medh. Altfördy blifer be:te TolfMans upsatte mehningh nu af samptl. Rätten
?????? gillat Confirmerat och Stadfäst.
????wähl Olof Månβon tydeligen sades, Högdt:de Lagmans Rätten förestående
Sak, Nembl. ???? gårdstompten angår, eij lährer uptaga i lijk???? uppå dhes
trägna anhållan warder honom ??? bewijs lämbnat, att han 3 P. Sölferm:t
???onerat.
??? Erich Nilβon i Östanbrick ähr förlijkt medh sin Grannhustru Margretha
Pedersdotter ibm, angående hennes häst skohlat ???därfwat Erich Nilβons
häst, dhet berätta efter begäran Länds- och TolfMän af Tuna Sockn.
Euhurwähl Pär Erichβon och Lars Jonβon i Fiskeby låthet incitera grannen
Bryngel ????βon ibm, för dhet han skolhat beskyldt ??? hafa borttaget någon
Rågh på hans ????; Lijkwist berätta och tillstå dhe wara ???? och wänligen
förlijkte, emädan Swaranden inga skiähl till sin beskyllan haft, ??sättiandes till
wijte 60 P:r Km:t för dhe? ??? samma Sak hädan efter söker åtahla. Hwilket dhe
under handebandh in för Rätten bekräftade.
???? Pärβon ock Lars Erichβon i Rijsbergh ????? fullan efter föregången
Stämbningh ifrån Lars Erβon i Hallstad åtherwinna ???? änge, straxt bredewidh
dheras gårdar beläget, hwilket för långlig tid sedan skall ??? legat under dheras
hemman Rijsberg; ??? såsom dhe dhär till eij widare skiähl kun?? upgifa än
allenast en gammall ????? Nampn, Dato el:r Bomärken, relat????? huru änget
skohlat kommet ifrån ?????? hemman, dhäremoth Swaranden in ????? Sahl.
Under Lagmans Lars Kiälbiörβons d????? af åhr 1644 d: 16 Febr, att dhetta
änget ????wet bytt; Ty kunde Käranderne uthi ??? ansökan intet willfaras.
Parterne, såsom Pähr Anderβon i Fårs ?? sina Barns wägnar, hwilka äga
Bördsrätten efter dheras S. Moder Ingrid Jonsdotter i Fårs hem:t 7 öre 6 p:r i
skatt, jempte Lars Pärβon i Tuna Sockn, som förmyndare för dito ????
Kärande, ock Bårgaren Gabriel Larβon i Hudwijkswald för sin Moder Charin
Anun????? Swarande, förentes sålunda in för Rätten angående en Täckt af 2½
måhl, Rothw??? kallat hwilken Swarandens Moder ???? hemmanet Fårs någon
tidh uthan Skatt innehaft ock brukat dhet skall be:te 2½ måhl jord uthan lösen
till hemmanet Fårs ????? läggas, allenast Swaranden af Käranderne för en Lada
uthi berörde täckt ????? bekomma skall.
Förestående föreningh blifer af ????? ????? så mycket kraftigare Approberat
och ?????, som dheβa 2½ måhl jordh under rätta ??????hem:n behörigen
åtherfås.

????? Parterne, såsom Dubblings Båtzmanen ??? Pärβon i Mellanbyn Kärande,
och Bon??? Erich Erβon ibm Swarande, en Stundh ????? Rätten haft afträde
inkommo dhe ?????, tillstående så skrift- som Muntel. uthi goda Mäns närwaro
således wara wähl och wänligen öfwerens kombne angående Börd- ock
Besittningsrätten ?? hemmanet Mellanbyn öre i Skatt, hwilket Swaranden
såsom obördig uthi ? åhr åbodt och brukadt dhet skall Käranden, enär han till
Erich Erβon sina uthlagda penningar för hemmanet betahlt ock förnögdt, få
dhet samma tillträda, dock emädan Sven Perβon ??? finner sigh mäcktig dhem
nu straxt præstera, efterlåther han Swaranden hem:t nästkommande åhr 1702
besåda ock bruka, men wid Michaelis tid samma åhr, skohla dhe med Rättens
tillståndh några TolfMän uthwällia, hwilka hemmanet Syne ock besicktiga
kunna, huru dhet af Swaranden Cultiverat och förbättrat ähr, sampt Parterne
??????? liqvidera och sluta huru stor Summa ???? Pärβon till Erich Erichβon bör
ärl?????. Ock så frampt Käranden till d: 1 ???? 1703 den sista penningh med
dhen ???? Swaranden eij förnöga kan, skall Erich Erichβon hafa fullkombliget
tillst??? Sven Pärβons widare åtahlan, alt ??? dito hemman oklandrat behålla,
ock ???? Erβon aldrigh äga någon Käran efter samma hemman.
Förestående Parternas friwilliga ???? gångne föreningh ock afhandlingh, ????
efter begäran icke allenast, medh dhen ???? och wärkan Lagh förmår till
Proto????? antäcknadt, uthan och så Approberat ??? gillat.
Enär Bonden Oluf Nilβon i ?????? efter föregången Stämbningh sökte ????? till
Sahl. Erich Simonβons arfwingar i Hudwijkswaldh angående 2 måhl S????jord i
Hornänget, Sahl. Erich Simonβon en lång tidh i från Bondens hemman innehaft,
ock Käranden nu påstår åtherwinna; Infunno sig Tullnähren Isaac Backman,
som änkan till äckta bekommet, ???? dhes Swåger Lars Anderson Åkerblom,
??????? sigh häruthinnan så mycket mindre ???? Swara, som Sahl: Erich
Simonson ???? waret någon fullkombligh ägare till ???den, uthan allenast dhen
samma en ???? bort åth possiderat och innehaft, Men ??? personer Jon
Jonβon och Jon Olβon Quaster, ???hla jorden efter sina föräldrar ärft, hwil???
Swaranderne förmehna i dhetta måhl ???? tilltahlas, serdeles som det ock på
dhe??? Swågers Erich Simonsons andragen ???? Rogstadh wåhrtingh 1699 skall
?????? resolverat, hwilket Protocollet ????? det eij för handen war, kunde
Tingsrätten häruthinnan eij widare resolvera, ????? först blifer eftersökt hwadh
dhäruthinnan härom anfördt finnas.
??som Tullnähren Wäll:t Isaac Backman, Bårgaren Lars Anderson Åkerblom
ock Pär Simonson på samptel. Sahl. Erich Simonsons arfwingars wägnar
sistledet wåhrtingh uthi Rogstadh godwilleligen ingingo en wänligh föreningh
medh Bonden Nils Erβon i Fårs, ang:de Skattejordh uthi Hornänget belägen,
Sahl. Erich Simonson ifrån Bondens hemman en lång tidh innehaft, ???? jordh
Nils Erβon uthan lösen skulle ????? bekomma, ock samma af dhem sam????
underskrefna föreningh medh Häradsrättens Confirmation blef Stadhfäst, ty
k??? intet Rätten ytterligare på Tul????? begäran ock åstundanm efter dhe nya

???? han föregifwer sigh upfunnet, Saken ????? taga, så frampt icke Tullnähren
dh????? af högre handh lof och tillstånd kan ???.
S: d. Inkommo Parterne, såsom ???? Jonson i Lönånger Kärande, ock J????
Fredrichson medh Sohnen Oluf Johanson i Åkre Swarandem tillstående sigh
???? som Muntel., wara wähl och wänl. ?????ens kombne, Att såsom Olof
Joh??? ändtel. måst bekänna och tillstå, att ???? yxsa waret wållande till dhen
skada ???? häst för någon tidh sedan i Skogen b???met, hwaraf han ock dödh
blefen, ???? uthfäster Olof Johanβon dhärföre till ???randen 36 P:r, och 20 P:r
dhäraf i åhr ???? helgmässotidh, ock resten åth å??? ??? att betahla lofandes
Fadren sig wil??? förmågan, Sohnen uthi dhenna Skulds Clar???? behielpeligh
wara.
Sedan Olof Erson i Östanå efter för????? Stämbningh emoth Måns Jöranson
ibm ???? Käromåhl hade anfördt, angående hemmanet Östanås besittiande
hwilket Oluf Erson till Swaranden måst afstå, ???? efter Måns Jöranβon honom
sin ???tige betahlning eij tillstälde, påstår ??? hemmanet igen bekomma;
Tillsa???? Tingsrätten Parterne skaffa fram ????rättens domb i dhetta måhl
??fallen, till hwilken ända dhe ock så ???? afträde, igenkommandes fullan Måns
Jöranson medh dommen, men sönderrifen, att ingen dhen samma kunna läsa,
warandes eij äller Protocollet, ????? hwilket dommen Extraheradt ????, widh
handen; Ty kunde Tingsrätten häruthinnan eij widare resolvera, uthan så
frampt Olof Erβon widh tingsslutet sigh eij infinner, skall han blifa ansedd, för
dhen som uthan lof ifrån tinget ähr afweken.
Ehuruledes Parterne och Brödrerne Olof Erβon i Narstadh, Pär Erβon i Fiskieby
Kärande, ock Lars Erβon i Halstadh Swarande uthi LändsMannens Anders
Bergmans, TolfMännens Johan Pärβons i Långbyn, Pär Swenβons i Romstadh,
??? Perβons i Ranstadh, Erich Olβons i ???? närwaro, ähro öfwerens kombne,
dh?????? inlades af Parterne be:te TolfMäns liqvidationsskrift, så lydande: För
???? uthi åker ock ängh dheras Moder ???? Pädersdotter ifrån Halstadh he???
??? Åtta åhrs tidh af ett öres Landh ???? och nyttiat, Skohla Käranderne ?????
Swaranden för ordinarie ock E???? uthlagor á 6 P:r Km:t _______ 48 ??
Item för 1½ T:a frö Korn Modren af Lars Erβon bekommit ______ 15 ??
Dhesuthan skall Lars Erβon för dhen omkostnadh han på dheras Sahl. Moders
begrafningh anwändt, åthniuta ___________________________ 27 ??
S:a 90 ??
Hwilken Summa Lars Erβon med ???? Syskon uthi dheras hus- ock
jordepenningar skall hafa att afräkna.
Aldenstundh Bonden Lars Erβon ????? i Halstadh efter giord liqvidation ????
LändsMannen Anders Bergman ???? TolfMäns, Johan Pärβons i Långbyn, Pär
Swenβons i Romstadh, Nils Pärβons i Ranstad, Erich Olβons i Åkre närwaro
???? skrift- som Muntel:n tillstår sigh, ???? hus ock jordepenningar af Halstad
hemmanet, till Brödrerne Olof Erβon i Narstad 50 P:r 10 :/ ? Pär Erβon i
Fiskieby 36 P:r 10 :/ Km:t skyldigh wara; Altfördy pröfar Tingsrätten skiähligt ??

anledningh Lagh ock Kongl. Excecutions ?????dningen tilldömma Lars Erβon
af??????bde Summor till sina Brödrer efter ???den betahla och förnöga.
Oluf Jacobsons hustru i Wij Charin Olβdotter framkom för Rätten tillståendes
sigh wara nögd medh en Skrift af Crono Befallnings Mannen Johan Broman
bekommet, dhett hon efter Änkan Charin Swensdotters dödh i Hudikswald
skulle åtherfå 2 måhl jordh hon innehaft ifrån Wij hemmanet. Skriften blef
påskrefen och Charin Olβsdotter åtherstält.
???dan Anundh Olβon på Södra Råboernas wägnar för Rätten sigh hade
beswärat öfer Håstadh Män, för dhet dhe medh dheras Boskap åhrligen tillfoga
dhem Skada på Muhlebete, och Pär Johanβon uhrsäktade Håstadboerne eij så
stor ??? dhär till wara, som Hudikswaldsboern?? Hwilkas boskap in tränga sigh
först ???? ägor, ock så widare till Södra Rå ?? täckter, Resolverades af Rätten,
????? både Håstadh- hwilka Staden nä???? Gräntza, så wähl som Södra
Rå????? böhre hålla så förswarligh hägn och h???? att ingen dhen andras
egendomb ????? oförrätt tillfoga kan; Dhetta w????? wederbörande så kärt
dhem ähr beh?????? näxst undwika.
Medh dhen twistighet Sven Hinderβon i Östanbrick hade emoth Pär Johanβon
i Knöstadh, ang:de wedergäldning för ????? Båtzmans Rustningh 11 á 12 åhr
sed???? togo Parterne afträde att låtha Befallnings Mannen Wälb:de Johan
Broman emällan dhem Liqvidera.
Item om dhen Drängelöhn dito Sven Hinderβon påstår willia af Helge Nilβon i
Måsta, för Båtzman Thomas Lustigh ??? niutha, begofo sigh Parterne
dhermedh ???? BefallningzM: Broman dem emällan ??? ???, hwarmed dhe sigh
skulle åthnöga.
Angående en Fembteparts byggnadh i Rogstadh Prästegård, Nils Erβon i
Hågstad på Socknens wägnar låtet incitera Ilβbo Sockns fullmäcktigh Jon
Jonβon i Wästtiärr att Swara ?????, dhärom kunde Tingsrätten sigh intet
uthlåta, förän en Laga husesyn öfwer Prästegården hållen blifer.
Uppå TolfMannen Jon Jonβons i Wästtiärr så skrift- som Muntel:ge anmodan
??? begäran bewillias honom 2:ne Tolfmän Erich Olβon i Åkre, Lars Pärβon i
Sylta, ??? widh anfordran och beqwäm ??????? skohla Syna ock besicktiga Jon
Jonβons Swärfaders hemman Wästtiärr, huru dhet till hus och jordh wid Jon
Jonβons ????träde Conditionerat och beskaffat finnas.
Till att behörigen liqvidera och åthslutha ??? ricktigh räkningh emällan Måns
Jöranβ i Östanå och Oluf Erβon om hemmansköpet dhärsammastädes blifa
TolfMännen Erich Olβon i Åkre och Jon Jonβon i Wästtiärr på Måns Jöransons
begäran beordrade, lämbnandes uthi Olof Erβons gottfinnande, hwilka han å
sin sida will ?????????, på dhet Tingsrättens resolution af åhr 1697 d: 28 Junij
desto snarare dhem emällan må blifa wärkstäldh, och Måns Jöranson för hela
hemmanet Skatten drager, ??? skiähligen åtherfå dhen jordh ock andra

????heter, Olof Erβon för tiden några åhr be????? uthan skatt ifrån Måns
Jöranson inne????.
Ehuruwähl för dhetta Notarien S:r Erich ?????? efter föregången Citation på
BefallningsMannen Wälb:de Johan Strandels wägnar, i ??????? ährnade påstå
öfwer Bonden Pär Larβon i Sundh Idnår Sockn, Laga plikt, för d????? han
någon tidh sedan uthan Lof nyttiat BefallningsMannens Qwarndygn, sampt
några dhes Sågbakar uthom tillståndh, ett Skiuhl för sin Boskap på Iggesunds
Öön, jembwähl för dhes hustru sökt ???? låtha uthi H:r Strandels Fähus dhes
??? Boskap dija sina Bröst, då hon sitt ??? wehlat afwänia; Lijkwist enär B?????
af badh sin förseelse, ock lofade ???? mäcktigen 3 P:r Km:t för sitt omak,
???entes Parterne, till gifwandes Käranden hoo i dhetta måhl.
Såsom Bonden Erich Jönβon i Sanna efter sluthen liqvidation i goda Mäns
närwaro, egönom sin uthgifna Obligation af d: 11 Oct: inne warande åhr, tillstår
och bekänner sigh till Swågren Sven Larβon ?????? för dhes hustrus Anna
Jönsdotters ?????? innestående arf i Löst och Fast, ?? P:r 18 öre Km:t
rättmätel. skyldigh wara, altfördy pröfar Tingsrätten skiähligt i ????dningh Lagh
ock Kongl. Maij:ts allernådigste Excecutionsordningh tilldömma Erich Jönson
ofwannembde Sextijo en ???? 18 :/ Km:t till Swågren Sven Larson ????? handen
betahla och förnöija, eller ???rigt fall en behörigh Excecution underkastadt
warda.
RådMan Wäll:t Johan Mörth i Hudwijkswaldh, egönom dhes Sohn Johan
Johanβ, efter föregången Laga Stämbningh, tilltahlade Bonden Jöns Jonβon i
Wijk, för en Skuldfordran af 70 P:r 15½ :/ Km:t. ???? Swarandens enständiga
anhållan, sampt medh Kärandens Samptycko, gafs Jöns Jonβon tillståndh till
nästa ting att liqvidera medh H:r RådMan Mörth, emädan han förmehnar sigh
något dheremoth ????.
???? fordrade fullan dito Mörth af gambla Pigan Annika Nilsdotter i Wijk 11 P.
??½ :/; Lijkwist för hennes stora fattig???? skull eftergaf han Summan till 5 P:r,
hwilka hon lofade efter handen betahla ock förnöija.
Såsom Pigan Sahl. Charin Jönsdotters i Tompta arfwingar, Pär Jönβon i
????byn och Michell Olβon i Bäck å ega och öfriga Medarfwingars wägnar
befullmäcktigat LändsMannen ????förståndigh Anders Bergman att ???? sin
Sak emoth Brödrarne Samuel och ??? Jonβöner i Tompta angående dheras
???nes jordepenningar, ock LändsMan, som Crono betient, intet kan tillåtas ??
privat action drifa; Ty åligger ?? arfwingar antingen sielfwa, eller ???? någon
annor sin Sak in Camminera ?? sluth bringa.
Dito Samuel och Johan Jonβöner hade ???? versa låtet instämma Sahl. Charin
Jönsdotters arfwingar, att winna ????? gäldningh för dhen betahlnings brist,
???? taget widh Fäbostället Ahlsiö, hwilk?? i från hemmanet Tompta blefet
dö???? hwilken Sak äfwen LändsMannen skohl?? Swara, Men måste bero till

nästa ting?? arfwingarne i dhetta, så wähl som dhet förra måhl en Laga
fullmäcktigh Con?????.
Dhet hade fullan Hudwijkswaldh Stads ????strat af d: 16 Junij 1700 i från
Rådstugu???ten dhärsammastädes hijt till Tingsrätten remitterat Bårgaren
Erich Olβon, hwilken ???? sin Medbårgare Swärkel Erβon, ock Sl. Måns
Gabrielsons Änka tilltahla, angående 2 måhl och 10 Famb:r Landsmåhl uthi
Ullsätter om 8 p:r i Skatt, till ????? emoth 110 P:r Km:t waret försåldt; ???
samma jordh sedermehra af Bonden Pär Erβon i Ullsätter för 16 P:r Km:t
åtherwunnen. Lijkwist såsom både Käranden Erich Olβon så wähl som
Swaranderne Swerkel Erson och Måns Gabrielsons Änka, 1:o Uthi
Hudwijkswalds Stadh boende ähro, 2:o Dhenna handell ock köp
dhärsammastädes emällan Erich Olβon ock dhes SwareMän ??sserat, 3:o
Såwida jorden på Landet belägen waret hafer Häradsrätten sigh redan om dhes
åtherwinnande yttrat, sampt emoth hwadh Pris Pär Erβon ??en samma
bekomma skulle; Ty lährer ????des wara Magistratens official skyldighet
dhenna Sak sielfa uptaga ock afgiöra.
Såsom fölliande Personer: 1:o Madame Maria Lundbergh i Norholm, 2:o
Anders Mårtenson i Sunnanå, Erich Pärβ ibm. 3:o Oluf Mårtenson i
Nordahlen, 4:o Petter Rundberg i ???? angofos i dhenna Sommar haf?? släpt
Skogs-Eldar; Ty fant Ting?? rådeligaste beordra fölliande uth???? TolfMän, Olof
Nilβon i Finflo, ??? Olβon i Rå, Pär Larβon i Fläsbro Tuna Sockn, Jon Jonβon i
Wästtiärr Ilβbo S:n tillika med LändsMannen Petter Månson Rogstadius d: ??
innewarande Octobr icke allenast ??? besicktiga egönom hwilkens Sw????
Eldarne uthkombne ähro, uthan och ????? huru många Fambnar till Läng?? och
bredden Elden på hwart st???? gått sampt sedan Skogs-skadan ????? Medh
hwilken förrättning TolfM???? wid nästskeende ting inkomma.
Dhet kunde Tingsrätten så mycket mindre uppå Bonden Pär Ruth ???dan
uptaga dhes klagan emoth Madame Maria Lundbergh, angående 1:o ??? hans
fäbodar egönom Madames uthsläpte Skogseldar skohla blefwet ???? brände,
2:o För någon jord, som ???? skall hafa ifrån honom inkräktadt, ??? Mad: icke
allenast egönom en af BefallningsMannen Wälb:de Johan Broman på hennes
????? inlagda skrift exciperar, emoth Stämbningarne hwilka henne eij lagl.
skohlara för????nade, uthan ock för dhen ordsak, att ??tet Swar ännu ifrån
Höglofl. K. Swea Hofrätt ankommet ähr, huru wida henne ???? någon
Extraordinarie Domare efter?????, öfwer hennes Saker att dömma.
??? hade fullan LändsMannen Anders Bergman upfördt på Stämbnings Listan
gamble ????? Anders Jonson i Mickie för dhet ??? för 2 åhr sedan wed pas,
Stuhlet 2:ne ??? ifrån Comministren H:r Dominicus ?????? i Enånger; Men
såsom be:te Soldat ifrån Socknen sigh begifwet och ingen weth ???äst han ähr;
Ty kunde Saken emoth honom eij uptagasoch till sluth bringas.

Olof Erson i Östanå i Ilβbo S:n, som weket ifrån Tinget förän han fick sluth i
Saken emällan sigh och Måns Jöranson ibm, sakfältes i anledningh af Kongl.
Maij:ts allernådigste förordningh om processen af åhr 1695 d: 4 Julij 15 § att
böta 2 P:r S:r.
Klåckaren i Hög S:r Mårten Bärtelson ????breus, hade fullan instämpt
Comministren i Tuna Wyrd: H:r Peder Unger, angående 87 P:r 10 :/ Km:t
jordepen:r, ????? på sin hustrus Britta Svensdotters wägnar ?? Skogstad
hemmanet skall hafa att fo???? såsom häruthinnan redan A:o 1692 d: 7 ????
Nov: uppå Höstetinget i Thuna ??? ??dömbdt ähr, att Änkian H:o Elin i
S??????? som hemmanet då besuttit, blefet ???? be:te Summa att betahla;
Altfördy ???? Käranden söka Högwälborne H:r Generalmajorens ock
Landshöfdingens Excut???? på samma domb, enär han först ??? en ricktigh
upsats wist hwadh dhärpå ??? dhen tiden kan wara betahlt.
Sedan Sahl. BruksBokhållaren Philip ????pings Änka Dygdesamma Magdalena
Hambelia i Holm Idnår Sockn ????? sigh hade beswärat, öf:r dhes grann?? för
dhett dhe medh Timber ock ?????? Till Sahlu åth Hudikswalds Bårgare ???? öde
dhen Li??laskogh dhe äga tillhopa, ??? dhet högst beklageligit wara skall, ????
om slijk ennyttighet eij i tidh skulle ??????? Lähra dhe, och i synnerhet hon,
lijda stor ???? så wähl för Wedebrand, som annor ??????. Blef af Tingsrätten
för Skiähligt ?????? ??? samptel. ÄgesMännen böhre sparsampt ????? samma
Skogh, wähl wetandes att dh?? ??? hädan efter blifer beträdd oskiptanskogh
??? ??? till Sahlu nyttia, Lährer icke allenast som förbodhsbrytare ansees uthan
dhärtill ??? laga näpst blifa ihogkommen.
???? Madame Lundbergh på Nordholm hos ???? Hoglofl. Kongl. Swea
Håfrätten anhållit ?? ?? Extraordinarie Domare öfer dhes Sa???? afslutande,
ock man intet ännu ????? Kundskap ärhållit huruwida hennes åstundan kan
blifa willfaren; Fördenskull blefo alla dhe personer tillsagda som i ???? träta
medh Mad: intressera, att dhe ???? dhenne gång uptagas.
Tingsrättens Interlocutorie Resolution emällan Crono LändsMannen
Wählförståndigh Anders Bergman i Berglock, Fårsa Sockn Kärande, ock
HandelsMannen Nils Fårsbergh i Stockholm Swarande, angående rätta forum,
hwaräst Fårsbergh Lagl. bör swara Bergman uthi 2:ne, 1:o Att wisa ricktigh
räckningh för sitt hafde Förmynderskap öfr LändsMannens Sahl. Styfdotters
Britta Andersdotters Arf ock egendomb, hwilken Fårsberg här sammastädes
skall hafa om händer taget. 2:o Ang:de ett af Fårsbergs Sahl. Fader Anders
Eliason i Trogstadh A:o 1688 d. 27 Aprilis uprättade Testamente, hwilket
LändsMannen på be:te sin Styfdotter söker åtahla, gifen på ordinarie tinget
uthi Sanna, Helsingelands Contract d: 12 Oct: 1701.
Det sökte fullan Ländsmannen Anders Bergman egönom dhes till Rätten
inlefererade Skrift påstå Handelsmannen Nils Fårsberg tillföllie efter
undfången Citation af d: 20 Julij 1701, så mycket mehra ??? loco böre Swara,

sampt wisa ricktigh ??? och räckningh för dhes Sahl: Styfdotter Britta
Andersdotters arf ok egendom som det äger åtahla; Lijkwist som S:e ????? uthi
Rätten ankombne Exception, på???? 1:o att emädan des Sahl. Syster Britta
Andersdotter uthi Stockholm medh döden af???? hwars arf efter dhes Sahl:
Fader 2:o ähr ????? Staden under S:r Fårsbergs Disposition ????? 3:o warit dhär
uthi hans brödh ok efter ???? dödel. Afgång 4:o i Ståckholm bisetter,
????ståendes, 5:o sigh wara Bårgare ok Bof???? i Stockholm, som för sina
räkenskaper eij behöver resa Landet omkring ok ????? alla liqvidera, uthan som
Bergmans tahlan ??? Directe för öfrsänd Räkningh jembwähl ???? i Stockholm
Daterat, Ländsmannen altså ???? honom dhär lagsökia, dhäräst han boendes
????, på dhet en ock annan 7:o som han i sådant ????? kunnat ålita, måge dhär
in loco dheras ????tters Edh Lagl. Aflägga. Hwilke skiähl ok ?????er Tingsrätten
noga i betraktande taget, ???? så wida LändsMannen 1:o intet kan neka, medh
mindre dhes Sahl: Styfdotters arf ???? till Stockholm ok under S:r Fårsbergs
????? lefererat, 2:o hon där blefen dödh ok ????tt, 3:o S:r Fårsbergh redan till
LändsMannen en underskrefen räkningh öfwer?????, uthi hwilken
LändsMannen en dehl söker ??strida, kan Tingsrätten efter Lagh intet ???nat
finna, än dhet bör LändsM:n dhetta Måhl söka S:r Fårsbergh dhäräst han för
tiden boende ähr.
Hwadh dhett af Sahl: Anders Eliæson A:o 1688 d: 27 Aprilis på sitt yttersta, uthi
trowärdige wettnens närwaro till dhes hustru Anna Pedersdotter Bandtler och
2:ne omyndige ????? giorde Testamente widkommer, LändsMannen påstår
sigh af S:r Fårsberg wid arfskiftet eij tillgodo niutitt; Så emädan Ingen Lös
egendomb här å orthen finnes, som efter be:te Testamente af S:r Forsbergh
igensökas kan, uthan alt här ifrån affördt, fördenskull, så frampt LändsMannen
Bergman dhenna action t????? fullföllia, å ligger honom öf:r S:r Forsbergh wid
behörigh ??stantie i Stockholm ???? Emoth förest:de domb Appelerade
LändsMannen wählförståndig Anders Bergman i Laga tidh medh 3 m:r
SölferM:t, å ligger honom hos dhen högst:de Lagmans Rätten sigh angifa, ok
Citation behörigt på ??traparten uthwärka. Dat: Sanna d: 15 Oct.
För Änkan Charin Erichsdotter Barns i Sanna blifa fölliande af Rätten ????
Förmyndare authoricerade och för?????? Nembl:n för Sohnen Erich Jonson,
Gästgifwaren Jonas Hanson i Sanna och för ?????ne Malin och Gertrudh
Jönsdöttrar ?????ne Pär Pärβon i Skogstad, Pär Erβon i ????? hwilka som rätta
Förmyndare åligger Pupillers bästa i ackt taga.
Wid tingsslutet infant sig Bonden Nils Erβon i Fårs, upwisandes en
Föreningsskrift ???? medh Grannen Nils Pärβon ingått, ????? gående en
gårdstompt Nils Pärβon ????? dhetta tillkommet, men temmeligh ????? in till
Nils Erβons gårdh belägen, så ????? icke allenast fahra för Eldswåda w?????
???? ok afskuhret Nils Erβon sin behörigh ????wägh; Dhet skall Nils Erβon för
samma ????pt gifa Nils Pärβon 2:ne små Åkerstycken, bestående af en half
spannelands uthsäde. För dhen dhel som Nils Pärβ haft i Brunnen tillstår han

sig af Nils Erβon ?? P:r hafa bekommet hwilken förening ????? begäran till
Protocollet anfördt blifer.

