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ANNO 1701 d: 19, 20, 21, 22, 25 Junij hölts ordinarie Laga
Wåhrtingh medh Samtel. Allmogen af Rogstads Tingelag, uthi
Wählstads Ländsmansgårdh Helsingelands Norra Contract,
närwarande Crono BefallningsMannen Wäld:de Johan Broman
och fölliande NembdeMän:
??? Erβon i Hagstadh,
Nils Pärβon i Ranstad,
???? Swänβon i Romstadh,
Johan Pärβon i Långbyn,
??? Olβon i Åkre,
Olof Nilβon i Finflo,
??? Larβon i Idnår,
Pär Larβon i Fläsbro,
Anundh Olβon i Råå,
Jon Jonβon i Wästkär,
Lars Jönβon i Sylta antogs uthi Mårten Erβons i Wija ställe, och efter Tolfmanna
Edens afläggande, Rätten biwistade.
Sedan Ting ock Tingsfredh war uthlyst, dhe Kongl. Förordningar, som i
föregående Protocoll finnes antäcknade, woro upläsne, passerade föll:de.
Uthi Tolfmannen Jon Ersons i Holom Hög Sockn ställe, hwilken sedan sista
Tinget igenom döden ähr afgången, antogs Bonden Erich Olsson i Sigstadh,
hwilken sin NembdeMans Edh hade aflagt, Rätten biwistade.
Ehuruwähl BåtsMans Änkan Anna Erichsdotter i Hambre Fårsa Sockn hade
bordt Söka gambla Tullnähren Hans Larson Noræus i Finflo, ang:de intresse ??
89 P:r Km:t, sampt expenser uthi samma ??? hufwud Saken sistl. Hösteting,
Nembl. Biuråkers TIngelagh afdömbdes; Icke desto mindre ???entes Parterne in
för dhenne Tingsrätt, ??? lofwandes på Noræi wägnar dhes Styf??? Tullnähren
Isaac Backman i ett för alt ????liner, hwarmedh Änkan under handsträckning
wiste sigh wara förnögdh.
Erich Danielson i Hillstad Sakfältes för ???pets försummelse emoth Thomas
Larson i ????? att böta 1 P:r Sölfverm:t.
Parterne, såsom Bårgaren Lars Åkerblom ??? ock Bonden Erich Jonsson i
Hambre Sw???? Förentes sålunda in för Rätten, att Erich Jonsson straxt
betahlar till Åkerblom 4 P:r Km:t ??? fierding hårdsaltadt Strömbning som
Åkerblom Erich Jonβ: något för Påsk nedsat; Men dhen halftunna
Suhrströmming, som äfwen ??? tidh hos Swaranden Lämbnades och nu ????
förskämbd, dhen står uthi Åkerbloms bohagh ???.
Enär Olof Erβon i Öfwerby och Erich Jonβon i Hambre som Måhlsmän för
Pigorne Malin ock Britta Michelsdöttrar i Meddwijk efter föregången
Stämbning tillsporde Unga Drängen Michell Michellβon i Meddwijk ock dhes
Farbroder Erich Michelβon i Trogstadh, om Michell antingen will draga
försorgh att Sold??? ???? anskaffat för Meddwijkshemmanet, sampt annat som
uthgiöras skall, äller ock till en af ofwannembde sina Systrar Börds- ock
besittningsrätten afstå, i hwilken händelse Måhlsmännen willia dhärom wara
bekymbrade! Swarade Michel Michelson, så Skrift- som Muntel:n, dhett han
gärna åstundar wid sin Bördsrätt uthi be:te Meddwijkshemman blifwa

bibehållen, hwaremoth han förpliktar sigh metd högsta flit at anskaffa en
duglig Karl till Soldat för hemmanet, efter hwarfet nu på honom kommer, äller i
annor händelse sielf dhärföre uthgå, antingen till Ordin: eller Extraord: Knekt,
så frampt han dhär till kunde blifwa gillat. Hwilket Tingsrätten eij kunde Michell
Michelβon förwägra. Förnögde togo afträde.
Dhett hade fullan LändsMannen Wählförståndigh Anders Bergman på
Stämbningslistan anfördt Bonden Nilβ Jonβon i Lija för dhet han skall hafwa
wijst sigh drucken till Kyrkan, och i blandh försummat Kyrkan sampt gått i
Socknen ock drucket, så förklarade LändsMannen lijkwist, dhett Saken sigh eij
således förewettar, emädan Bywacktaren orätt för LändsMannen berättadt,
hafwer dhenna Nilβ Jonβon intett waret drucken i Kyrkan eij äller på wägen
dijt, uthan för ??? Kyrkan Påskedagen, hwilket ordsakadhes Piga låg i
Brännesiuka ock res?? ??? hwarföre LändsMannen sielf uthsäcktade honom.
Såsom Nils Jonβon lofwade willeligen 10 P:r Km:t till Kyrkan och 1 Spann Säd till
dhe fattige willia gifwa, ??? Tingsrätten dhärmedh bero.
Johan Jonβon i Tompta åsämbdes ??? sin Swärmoder Hustru Margretha
???sdotter, hwilken på sin Siukliga Mans ???? Larβons wägnar Comparerade,
dhet ???? medh dheras twistiga Sak, angående ??? Käranden på sin Hustrus
wägnar ????? föräldrarne påstår, till näst skeende ???? tingh bero, emädan
Comministern Wyrd: H:r Gulich Bergquist i Harmånger på sin Sahl: Faders
wägnar, sampt ?????? Anderson i Dahlen förmehnas kunna upwisa dommar på
Jon Larson.
Att Trediemans Soldaten Pär Påhlβon ??? ????fredsställt af sina Rothbönder
Erich Michelβon i Trogstad, Jon Staffanβon i Kiälkbo, ??? Andersβon i
Klångstad, Pär Larβon i ??????, Anders Jonβon i Stafåker och Jon Ohlβon i
?????? för ett halft åhrs arbete han af dhem fordrat, dhett berätta Länds- och
Tolfmän.
Efter föregången Laga Strämbningh anhölt Bonden Nilβ Nilβon i Åsak, dhett
honom måtte några Tolfmän af Rätten efterlåtas Syna ock besiktiga huruledes
grannen Olof Månβon ibm skall hafwa alt för nära bygdt in på Nilβ NIlβons
gårdstompt, hwaruthinnan Käranden söker ändringh, helst emädan Oluf
Månson för någon tidh sedan skall hafwa lofwat honom något bättre rum till
sin gårdsplats uthwidgande, enär Sven Person, hwilken sedan wådelden A:o
1695 Åsaks by öfwergick, af samptl. grannarne fick lof på Löthen sig en annor
tompt intaga.
Swaranden Olof Månβon präsens, seijer sigh uppå Kärandens egen bekostnadh
eij willia honom dhenna Syn förneka, emädan han nogsampt förmodar dhen
samma eij lährer kunna honom sin gambla grund ock tompt ifrånkänna,
aldenstund han intett gambla tompten öfwerstegat, Ock hwadh wedkommer
att Swen Pärβon af samptl. grannarne blifwet tillåtet på Löthen sig en annor
tompt intaga, så ordsakades dhet dhäruthaf, att Swen Pärβon ock Olof Månβon
tillsammans allenast en tompt tillförende innehade.

Såsom Parterne förklara sig willia ??? nögde medh dhet sluth Tolfmännen ???
emällan uthi förberörde Måhl ????? warda; Ty blifwa dhär till förordn???? Erich
Olβon i Åkre, Nils Pärβon i ???stadh, Johan Pärβon i Långbyn, ???? Swänβon i
Romstadh, hwilka wid ???? fordran förenembde Syn så ???? wärkställa, att
ingen af parterne någon oförrätt tillfogas.
Wid samma tillfälle skohla förenembde Tolfmän i ögnesikte taga huru ???? Nils
Nilβons grannar: Olof Månβon, Sven Olβon, Swen Pärβon ock Nils ????? i
Åsak medlest dheras Bäckeqwarns byggande wästnorr om Byn i för???? Höst
honom på sin Skatteäga, ????? timberfördslen, trampande och Sp????
kringsspridande skada tillfogat, ??? låthandes sigh parterne äfwen å bådha ???
willia warea nögde med hwad ber?????? Tolfmän dhem emällan afslutande
????.
Parterne, såsom Erich Olβon i Gåcksätter och Pär Jonβon ibm ömse om
Kärande och Swarande, tillstå så skrift- som Muntel:n sigh sigh således wähl
och wänligen wara öfwerens kombne, dhet skall Erich Olβon uthi dhet Nya
Fähuset Pär Jonβon i Erich Olβons frånwaro något för Pingst sistl. wid Granåhs
Fäbodar upbygdt wara lijka dehlaktigh som han tillförende i dhet ??? Pär
Jonβon samma tidh nederrefna gambla Fähuset warit hafwer; Men angående
hwilkendera större rätt till be:te Bodelott hafwer, dhet låtha dhe till widare
bewis bero.
Förestående förening blifwer efter begäran af Tingsrätten Confirmerat och
Stadfäst.
Olof Pärβon i Nanstadh Sakfältes för upropets försummelse emoth Drängen
Jon Swenβon i Åsak att bötha 1 P:r Sölfwerm:t.
Dhet hade fullan Tolfmannen Pär Larβon i Fläsbro på egna och dhes
Rothelegares wägnar till dhetta Tinget låtet incitera Bonden Oluf Olβon i
Finflo, angående en Dräng Carl Mittler benembd, hwilken Olof Olβon med sig
från Stockholm hemfördt, ock ?????? till Båtsman legdt, men sedermehra af
Landsgewaldigern blifwen till ???? hämptadt, hwarigenom dhe äre icke ????
Karlen qvitte wordne, uthan ock en ???? penningar be:te Mittler af dhem
bekommet, Jembwähl hwad dhe Olof ?????? för sitt beswär gifwet, för hwilk??
Alt dhe påstå Olof Olβon icke allena böra dhem swara, uthan ock skaffa en
annor Karl i stället; Men såsom BefallningsMannen Wäld:de Joh: Broman
berättar dhet Högwälb:ne H:r Baron General Majoren ock Landshöfdingen
redan sin handh här wid lagt, ock ???? Penningar skohle wara af ofwan????
Mittlers Moder i Gefle nedsatt, fördenskull kunde Tingsrätten härwidh sig intet
befatta.
Angående dhen twistighet som war upwuxen emällan Landsskrifwaren
Wälb:de Johan Strandell ock ?????? Hustru Britta Erichsdotters dotter i
S?????? Idnår Sockn, Pigan Chierstin Pärsdotter, beträffande att Pigan olofl.
skall hafwa gått uthur sin tienst hos H:r Landsskrifwaren, dhärom tillstå
HandelsMannen Wäll:t Olof Hoffman som fullmäktig på H:r Landsskrifwarens
wägnar, ock Pigan sig således wähl och wänligen wara förlijkt, det Pigan afstår

till Strandell dhen åhrslön Pigan för förra åhret 1700 bordt hafwa, och
dhärjempte betahla 3 P:r Km:t, hwaremoth hon nu slipper att gå i tiensten
tillbaka igen och alt widare åtahl.
Hwad elliest Pigans Moder Änkan Hustru Britta Erichsdotter klagar och anförer
???? H:r Landsskrifwaren skall slaget henne, då hon sin dotter ifrån
Landsskrifwaren willia afhämpta, dhet låtha dhe å begge sidor falla, emädan
inga wittnen på någondera sidan dhe hafwa att producera.
Parterne, såsom Bonden Pär Olβon i Finflo igenom dhes Hustru Charin
Olβdotter, och Bonden Lars Jönβon ibm, ömse om Kärande och Swarande,
kommo omsider in för Rätten således wähl och wänligen öfwerens, dhet Pär
Olβ. straxt skall få tillträda halfparten af dhen Fäbotäckt i Hällmyra belägen,
som dhe tillsamman för någon tidh sedan opbrukat, men sedermera af Lars
Jönβon förledet åhr allena sigh till nytta ??? ock opblögdt dhen dehl som på Pär
Olβon löper, står honom fritt för sigh sielf ?? stänga dhet bästa han kan. I r????
kostnadh skall Pär Olβon af Lars Jönβon 3 P. Km:t bekomma.
Förestående förening blifwer efter ??gäran af Tingsrätten Confirmerat ???
Stadfäst.
Carl Carlson i Fläsbro Sakfältes ??? ??ropets försummelse emoth Tolfmannen
Pär Larβon ibm att böta – 1 P. ???.
Att Nils Jönβon i Narstad och Erich Jonβon i Knöstad förlijkt ähro, ???? ett
Qwarndygn dhe waret twist???? dhett berätta efter begäran Länds- och ????
Män.
Emädan gambla Pigan Ella Olofsd???? i Rå, Tuna Sockn sin Klageskrift, ????
hwilken efter hennas begäran en Citation på Båtsmannen Wijsens Larson i Rå
??? Söderhambn d: 29 Martij sistl. blef ????derat ock opskrefwen, hade ifrån
?????? och intett dhen samma jempte Citationen låthet Båtsmannen
kundgiöra; För dhen skull ????? exciperar intett willia till dhet ringaste Swara
Ella Olβdotterm hwilket Tingsrätten eij äller kunna honom pålägga,
aldenstundh Ella ett slijkt strek medh Citationen wijst och wärkstält.
Ehuruwähl Båtsman Wijsens Larson efter föregången Laga Stämbning fordrade
af Gambla Pigan Ella Olβdotter i Rå 20 P:r 26 :/ för förtiänt åhrslöhn, låhnte
penningar sampt försträkta wahror; Lijkwijst kommo Parterne således under
handeband wänligen öfwerens, dhet Ella Olβdotter i ett ??? alt till Wijsens
Larson 16 P:r Km:t betahla skall, hafwandes således Ella ingen prätention hos
Wijsens Larson hwarken för wäf eller häste????ell, uthan dhen Geth som Ella af
Wijsens emottaget, eftergifwer han i lijkamåtto.
Förestående förening blifwer efter begäran af Tingsrätten Confirmerat och
Stadfäst.
Erich Jonson i Blästadh tillstår sigh wara för????? medh Jon Olβon Sporre,
angående en Skuldfordran.

Bonden Erich Jonβon i Blästadh Kärande till Nilβ Pärβon i Lingarö, angående 3
P. 24 :/ ?m:t som Erich Jonβon till Bengt Örn gifwit, hwilken sedan af
Swaranden tillika medh sine Rothelegare till Båtsman bekommet, anhållandes
Erich Jonβon dhet Swaranden må till är kännas honom betahla och förnöija.
Swaranden präsens, påstår hafwa dhe 6 P:r 8 :/ ??? i Stadiepenningar ifrån sigh
lefwererat, hw??? han förmehnar blifwa nu förskont dhem ???? gången
betahla, emädan dhe andraRothebön???? be:te penningar hos sigh innehafwa,
hwilket ???? Mannen Nilβ Erβon i Hågstadh äfwen bety???. Altfördy kunde
Tingsrätten eij eller pålägg?? ???randen Käranden häruthinnan något Sw??
Uthan kan Erich Jonβon söka Rothebönderne.
Petter Rundbergh i Mallstadh fullmäcktigh ??? Zachris Hållbergs wägnar i
Hudswall, ??? kan låthet instämma Bonden Erich Jonβon i Bro Rogstadh Sockn
för Sex stycken Skin???? Tillstår jempte Swaranden sig wara ????kombne.
LändsMannen Wählförst: Anders Bergman 2:dra gången Upbiuda hemmanet
Berglock ?? öre i Skatt, hwilket han sigh tillhandlat af Sahl: Pär Erβons Änka
Margreta Gulichsdotter och dhes 2:ne Söhner för ?? ?? Km:t.
Samma dagh uplästes en Skrift, Dat: ?????? d: 25 Nov: 1700m hwaruthinnan
Bond???? Sven Olβon, Anders Olβon, Erich Olβon i Skarmyra uthan
betahlningh efterlåtha Comministren H:r Olof Broman en gårdstompt
??????stige hus på Sweden straxt wid Kyhl??d?? ???? sin ock dhes hustrus
lijfstid få niuta ock behålla, men intett till några widare arfwingar, ?????? efter
begges dheras dödh skall wederbörandearfwingar låtha husen afföra, och eij
hafwa ???kt dhem till någon Capellan eller annor ???? dhen wara må, försällia.
Dhes uthan ????unna dhe honom borde widh dhenna tompt ???? nödtroftig
Kåhlhaga. Och ehuruwähl Elisabetha Matsdotter i Bäck, Michell Olβon ibm,
????Erβon ibm, Olof Anderβon, Anders Bergman intett långt ifrån dhenna
Plats hafwa sine ägor, så samptycka dhe lijkwist till ????na Skarmyraboernas
giorda lofwan, hwilket efter begäran wederbörande till säkerhet uthi
Protocollet anföres.
Ehuruwähl Erich Nilβon i Wijk Idnår S:n i förstonne widh hemmanet Wijk 3 öre
12 ?? i Skatt sökte blifwa binehållen, emädan des Swåger Drängen Jöns Jönβon
som det samma nu eftertraktar inbörda, icke allenast A:o 1698 d: 2 April
Bördsrätten till sin Sahl. Syster, al:r Swarandebs Hustru Chierstin Jönsdotter
afstått, uthan ock af Erich Nilβon för Bördh och Besittningen 4 RP:r d: 27
Ejusdem skall hafwa bekommit, förmehnandes ock, att så som dhes Liβla
dotter Anna Erichsdotter Modren 3 dygn öfwerlefwat, det woro han således
nä????? hemmanet behålla och besittia; Lijkwist ??? Erich Nilβon af Rätten blef
wunderwist, ???? han som en hehl ubördigh, eij kan blifw? ???? låthet fram för
rätta BördeMannen h?????? besittia, serdeles som Jöns Jönβons ???? skrift till
Systren på Bördsrätten aldrig ??? Tingsrätten blefwen Confirmerat, begaf Erich
Nilβon sigh till föreningh medh Swågren, uthwälliandes begge fölliande
Tolfmän, ??? Olβon i Åkre, Nils Pärβon i Ranstadh, ???? Nilβon i Finflo och
Johan Pärβon i Långbyn till att liqvidera dhem emällan, och ??? Parterne
skriftel. Förklarat willia wa???? hwad förbe:te Tolfmän rättmätel:n affatt????
warda, Så böhra dhe sigh äfwen dhärefter rätta och ställa.

Enär Tolfmannen Erich Olβon i Åkre af???? 3 P:r Km:t på dhe 6 P:r Olof Olβon i
Lång??? Efter Syne Männens, LändsMannens Anders BergMans, TolfMännens
Pär Swänβon i Romstadh och Nils Pärβons i Ranstadh d: 5 Oct: 1700 giorda
sluth, till Erich O????? och dhes granne Olof Jonβon bordt ???? tahla, för dhen
skada Olof Olβon dhem ?? dheras ägor medelst Lijnets nedförande ???? Siön
förordsakat, förklarade Olof ?????? skriftel:n sigh willia aldeles wara förnögd
ock tillfreds medh dhet sluth be:te SyneMän dhem emällan giordt och
affattadt, hwilket efter begäran till Protocollet anördt och Confirmerat blifwer.
Hwadh Anders Anderson i Långbyn wedkommer, så böther han icke allenast ?
P:r S:r för upropets försummelse, uthan pålägges efter förenembde SyneMäns
affattande Skrift aldeles låtha sigh nöga.
Ehuruwähl Comministren Wyrd: H:r Erich Wijkman A:o 1692 d: 4 Octobr
egönom sin uthgifna Obligation /: hwilken samma åhr d: 15 Nov: uthi
Protocollet finnes antäcknadt :/ tillstått ??? till sin Swåger HandelsMannen
Wäll:t Olof Hoffman en Summa af 228 P:r Km:t skyldig wara; Lijkwist lätt H:r
Hoffman nu in för Rätten be:te sin fordran till 190 P:r falla, ?ppå hwilka H:r
Wijkman sin Obligation ??? Hoffman tillstälte, hwilken efter begiäran
Creditoren till sådan säkerhet uthi Protocollet antäcknadt blifwer, att så frampt
betahlningen godwilleligen eij sker, hafwer Olof Hoffman om behörig Ex???tion
hos Högwälborne H:r Baron General Majoren och Landshöfd:n ödmiukast
ansökningh att giöra.
Erich Anderson i Mallstadh Sakfältes för upropets försummelse emoth Petter
Rundberg att böta 1 P:r Sölfrm:t.
Samma dagh resolverades af Tingsrätten dhet Tolfmannen Pär Larβon i Fläsbro
Tuna S:n äfwen ???? som Jöns Erichβon och Carl Carlson i Slastad ??? öfriga
Qwarnlagarne skall efter gammall ???? för sigh få nyttia ett dygn uthi D??????
???qwarn, med det Söndags dygnet han här ???? ????iat, bör aldeles atstås.
Dock lämbnar ???? Erβon och Carl Carlson medh dheras int????? fritt låtha
upsöka om Pär Larβons ?????? ifrån dygnet blefwet dömbdh, som dhe, ????
uthan bewijs, förmehna.
Dato upwijstes en Testamentarisk skrift ??? Tolfmannen Johan Pährβon i
Långbyn, ???? rättadt uthi 2:ne wettnens närwaro af ???? Hustru Britta
Olβdotter i Långbyn, hwar????nan hon, för dhen goda Skiötsell Hustru ??????
hos sin Sohn Anders Anderson i Långbyn åthniuther, gifwer honom en Häst
wörderat till 50 P:r, sampt en Twär Sadell och en Koo till Sohnesohnen lilla
Anders Anderson ???? ???? Kosa om 11 lodh, och en Kista 2 ????? långh,
jwilket dhe efter hennes dödh få behålla, och li9jka fullt medh dhe ??????
arfwingar till arfsgå, Skohlandes eij ????? be:te arfwingar hafwa mackt påstå
????? wedergäldning eller afradh för den ????? Änkan under Sochnens
Disposition lämbnat. Hwilken förordning efter begäran af Tingsrätten
Confirmerat och Stadfäst blifwer.
????? Lars Pärβon i Stämbnäs intett förmåtte bewisa dhet Olof Olβon i
Stamnäs något efter sin Sahl. Fader Olof Bryngelβon hafwa ärfdt; Ty kunde eij
äller Sohnen förpliktas Fadrens Skuld betahla, uthan så frampt något

öfwerskiuther sedan Sahl. Olof Bryngelβons Skuld ????ögdt ähr, kan Lars
Pärβon söka sitt bästa. Elliest blef uppå Lars Pärβons begäran be:te
Skuldfordran nembl:n 1 Span Sädh, 3 gillling Höö, ? Km:r jordepenningar till
laga Säkerhet uthi Protocollet antäcknadt.
Parterne, såsom Bonden Nilβ Erichβon i Fårs Tuna ???? egönom dhes
Fullmäcktigh Notarien S:r Erich Tollsten Kärande, och Tullnähren Wälb:de
Isaac Backman medh Bårgarne Pär ??? βon och Lars Anderson Åkerblom i
Hudwijskwald Swarande, inkommo för Rätten, tillstående sp skrift- som
Muntel:n sigh således wähl och wänligen wara öfwerens kombne, angående en
täckt Hornängs täckten kallat, hwilken för lång tidh tillbaka ifrån Nils Erβons
hemman till Stadsboer skall wara bortsåldh, ock Kärande nu påstått
åtherwinna, dhet Swaranderne af Nils Erβon efterlåtas be:te Hornängstäckt
innewarande ???? och näst kommande åhr 1702 till dheras ????? få afbärga;
Dock medh förbehåll och ????? att Swaranderne ingaledes blifwer tillåt??? För
1702 uthi Wreten hwarken något plög?? uthan endast afbärga dhett genom
Guds?????? Wäxsande höö, sampt i humblegården blif?? Humbla; Hwaremoth
Swaranderne lofwa ??? säkra, att så snart dhe af dhenna ho???????ten och
humblegården 1702 åhrs höö- ock hum???wäxt låtett afbärga, skohla dhe den
????medh dhen dhäruthinnan befinteliga la????le- och gärdslegårdar aldeles
uthan ringaste lösen till Nils Erichβon och dhes arfwingar willigt att afstå; Medh
hwadh mehra, ??? föreningsskriften ad acta lagd bredare ??? Hwilken
föreningh så mycklet mehra af Tinget efter begäran Confirmerat och Stadfäst
??? som dhenna Hornängstäckten under ????hemmanet igen tillbaka kommer.
Emellan Parterne, såsom Bonden ??? Erβon i Fårs Tuna Sockn sielf Kärande ???
Sahl. Rådman Lars Andersson Tresks ??? egönom dheras skrifteliga
Constituerade fullmäcktige, HandelsMannen Wäll:t Olof Hoffman i
??????waldh, sampt Bonden Olof Olβon i ????? Swarande, blef således inför
Rätten förent och slutett, dhet skall Nils Erβon nästkommande Wåhr först
uthan Lösen under sitt Skatte hemman igen bekomma en Liten täckt belägen
wid Tuna Kiärnen om 15 fambnar; Och sedan be:te arfwingar i dhetta och
nästkommande åhr fått sigh till nytta bruka och afbärga en så kallat
RödningsMyra, Sunnan om Fårsbyn belägen, skall Käranden dhensamma uthan
ringaste Lösen i lijka måtte igenfå. Men hwadh Swahlarne anbelangar, hwilka
ligga medh Myran innom hemk ock Stör, så ähro dhe under dhenna förlijkningh
intett begrepne, emädan samma Swahlar, som Nils Erβon sielf tillstår, af Rijs
ock Roth ähro uptagne. Förestående Transaction och föreningh blifwer efter
begäran så mycket mehra af Tingsrätten Comfirmerat och stadfäst, som
Bonden dhäregenom sina ifrån Odallhemmanet Länge borttsatte Skatteägor
rättemätel. Uthan Lösen igenbekommer.
Samma dagh uplästes ett Köpebref Dat Berglåck d: 10 Martij 1701, underskrifet
af LändsMannen Wählförst: Anders Bergman, sampt till wettnen Nils Pärβon i
Ranstadh ock Olof Hanβon i Smedsgården, hwaruthinnan be:te LändsMan
åther sin Styfsohn Petter Fårsbergh hemmanet Trogstad 9 :/ 14 ?? Skatt ??står
ock uplåther emoth en förgylt Silfwerk??? á 125 Lodh som Fårsbergh
tillförende af ????? för sin andehl bekommet, Item för dhen ??????

LändsMannen efter sin Sahl. Dotter Britta ??? Km:t tillstår Bergman sigh wara
en annan Silfwerkanna om 90 Lod á 10 ?? Lodet af ???? tillstält, Men hwadh
härpå öfwerskiuther, Forsbergh igen sina Lösöron medh. Hwil??? efter begäran
wederbörande till säkerhet uthi ???? antäcknas.
Emellan Drängen Jon Swänβon i Åsak Körande och Olof Pärβon i Nanstadh
Swarande ??? således af Tingsrätten slutett, dhet skall ??? den så wähl för dhet
Pund Lijn som resta?? uthi dhe Saker Drängen för någon tidh sedan i
fästningsgåfor till Swarandens dotter M???? Olβdotter Lämbnat, som för
anwändh??? gångs omkostnadh 10 P:r Km:t betahla och ??? hwaröfwer dhe
handsträktes.
Påhl Erβon i Sillia och Storgården sampt Hustru Margretha Jönsdotter
insinuerar en Testamentarisk skrift af dhem, sampt ?? wettnen underskrifen,
hwaruthinnan ????mentera hwarandra som längst lefer all ??? Lösa egendomb
sampt aflingejord, som ??? till samman, igenom Guds wählsignelse förwärfwat,
hwilket så wida Lagh och Kongl. Maij:ts Testaments ordning förmåhr af
Tingsrätten Confirmeras och gillas.
Till MåhlsMan för Änkan Margretha Pärsdotter i Arnön Rogstadh Sockn blifer
TolfMannen Nils Erβon i Hågstad af Rätten Lagl. Constituerat och förordnat,
uthi hennes angelägenheter tahla och swara.
En Testamentarisk skrift af Bonden Sahl. Nils Jönβon i Arnön, uthi
Kyrkioherdens Ehrewyrd: H:r Olof Kanicks, Bokhållaren Johan Grieses, Wyrd:
H:r Daniel Wijkmans och Bonden Lars Erichβons i Arnön Bergaby närwaro d:
19 Maij innewarande åhr, för sin hustrus Margretha Pärsdotters bästa
uprättadt och underskrefen, blef inför Tingsrätten upläsen, ock Så wida Lagh
förmåhr gillat och Confirmerat.
Aldenstundh Tolfmannen Erich Olsson i Åkre eij förmåtte framskaffa
TredieMans Soldaten Pär Jönβon i Haga, hwilken d: 2 Junij innewarande, som
war en Söndaghafton skall hafa Erich Olβon på wägen emällan Hambre och
Rolfstadh medh hugg och slagh öfwerfallet; Ty kunde Saken eij eller för dhenna
gången af Tingsrätten uptagas, mycket ????? på LändsMannen Bergmans
anklagan för ??? Soldaten samma söndag en sådan giärningh föröfwat , sampt
brukat Eder och Swordom, ????? Sakfältes han att böta för upropets
försummande 1 P:r S:r.
Dhet framstegh för Rätten Petter Rundberg i Mallstadh, och på Bonden Hans
Nilssons i ?????? ärnade tilltahla förrige BefallningsMannen Hans Larβon
Noræus, angående någon dä????? Socknejembna, som Noræus efter en af då
?????? BefallningsMannen Bromans Skrifware Paul ??????? A:o 1684
uprättadt och nu framwist Längdh skall ????? wara; Men såsom Bonden sielf eij
tillstädes ??? ??? Petter Runbergh eij eller medh någon fullmacht försedd; Ty
kunde Saken emoth Noræum för ????? gången eij uptagas.
Såsom LändsMannen wählförståndig Erich ????? i Wählstadh godwilligt sig
åtager willia ????? MåhlsMan för Änkan Margretha Erichsdotter i Åkre och
hennes omyndige barn; Ty blifa ???? Mannen så mycket mehra dhärtill af

Tinget Constituerat och förordnat uthi dheras angelägenter tahla och Swara,
som han medh Änkans Man, BåtsMannen Olof Anderβon Sylt i ?????
Skyldskap waret.
I anledning XIII Cap: Tyfm: B LL. tillåtes ??? Johanβon i Wixstadh så mycket
Mehra hos ???? Soldaten Lucas Hillebrandt 64 el:r ????? ??? bordt, eftersöka,
hwilka för honom Natten till d. 24 Junij innewarande blefet borttstähler, som
Lucas Hillebrandt tillförende illa noterat ähr. LändsMannen Wählförst: Anders
Bergman lätt på HandelsMannen Wäll:t Daniel Stenbijts wägnar i
Söderhambn ???teckna en obligation, uthgifen af Bonden Germundh Hanβon i
Hillstad Hög S:n d: 8 Aug. 689, hwaruthinnan han tillstår sigh efter sluten
räckningh till Sahl. Anders Larβon Tresks arfwingar i Hudikswald 145 P:r Km:t
skyldig wara, hwilka han således lofwar att betahla Nembl. 20 P:r om åhret,
???andes redan på be:te obligation till Daniel Stenbijt 30 P:r betahlt, dhen
öfriga Summan blifer efter begäran wederbörande till all giör????, säkerhet
uthi protocollet antäcknat.
Uppå LändsMannen wählförståndigh Anders Bergmans begäran, blef en, af
dhes Antecessore Matrimonij, Sahl: Anders Eliæsons i Trogstad, uthi
trowärdige wettnens närwaro d: 27 Aprilis ???, under sin Siukdom uthgifna
Testamentariska skrift, upläsen af det innehåld, att be:te Anders Eliæson sin
hustru Anna Pedersdotter Bandtler och 2:ne omyndiga barn all sin Lösa och
Fasta egendomb Testamenterar emädan dhe 2:ne Sohnner i Stockholm sitt
hade bekommet, och således eij ?????? medh Modren sampt dhe andra
Syskonen icke en halföre skulle ärfwa.
Aldenstundh ingen Kyrkiones SexMan ifrån Fårsa ???? infan, som Bönderne Pär
Larβon i Trogstad, Pär Michelβon i Nanstad, Anders Nilβon i Öhlsundh, för
ofärdig Bogårdh anklagade, fast om dhe på ????ningslistan upförde woro, ty
kunde eij äller Tingsrätten berördemåhl widare uptaga.
Crono BefallningsMannen Wälb:de Johan Broman gaf ???ligen tillkänna
egönom dhes till Tingsrätten ???? lefwererade Skrift Dat: Wählstadh d: 25
????? innewarande huruledes det förspordes att åtskillige af dhem som bo wid
Rogstadh Kyrkia föröfwa Brännewins Sälliande serdeles på ??? och Helgedagar,
dhäregönom tillfälle gifw?? hwariehanda förargelse medh Slagsmåhl, Sw????
ock Guds helga Nampns förtörnelse, att ??? begärandes fördhenskuld
BefallningsMannen sådant olofliget Krögerij, och otidig Bränn???? Månglande
icke allenast måtte offentel. ???? Tingsrätten förbiudas uthan till att så mycket
mehra dhetta oskick beta???, att dhen som ??? någon af wederbörande medh
widare öhl och Brännewijns sälliande beslå, finge lof taga ???? dhem, antingen
dhe då sielfa dhet ägde, ????? af andra emottaget att försällia.
TolfMännen af Rogstads Sockn weste medh BefallningsMannen äfwen betyga,
hwadh ?????? förargelse af dhetta Lastwärde Krögerij ??? Kyrkan sigh
förordskar önskandes jembwähl ??? dhäruthinnan någon godh ändringh ske
kunde, ??? dhen dhäraf ??ytande Guds förtörnelse ????? gåfwors miβbruk,
sampt ohöfwiske ?????? som en dehl, enär de ähr druckne föröfwa, förhindras
och ofwägen skaffas. Altfördy blifer medelst dhetta i anledning af Kongl.
Förordningar icke allenast slijkt olofliget Krögerij af öhl och Brännewijns

Månglande, aldeles widh 40 P. Sölfermynt förbudet, uthan ock wederbörande
alfwarligen förmahnte för Sabbatsbrott taga sig tillwara, så kärt dhem elliest
ähr, ???? Straff undgå, som sådant brott för??????. Och på dhet Allmogen så
wähl som öfrige wederbörande sigh här efter desto säkrare måge wetta att
rätta böhr dhenne Resolution för allom i Socknen offentel. upläses åliggandes
sedan wederbörande LändsMan draga dhen för Rätta, ??? häremoth brytandes
warder, hwilket ??? så mycket mehra bör låtha sigh angeläget wara, som Guds
ähra häregönom ??främias ock Kongl. Maij:ts allernådigste förordningar
handhafwa blifa.
Parterne, såsom Petter Rundberg och Erich Anderβon i Mallstadh ömse om
Kärande och Swarande infunno sigh wid Tingsslutet medh en af dhem begge
underskrefen Förlijknings Skrift, dhäruthinnan dhe tillstå sigh således blefne
förente, att så wida Erich Anderβon till nästkommande Thomasmässo dagh
dhen sista penningh medh dhen första af sina egne Medell Petter Rundbergh
kan åtherställa så mycket ??? Rundbergh bewisligen till BefallningsMannen
???? Johan Broman, Private Creditorer och Erich ?????? Syster Sigridh
Andersdotter på hemmanets ???sen betahlt och lefwererat sampt förnö?????
för dhen Melioration Rundbergh wid he????? kan bewisa sigh hafa anlagt; Så
skall Rundbergh hemmanet till Erich Anderβ af??? och dhärpå ingen widare
åtahlan giöra; ???? i fall det eij skulle af Erich Anderβon ?????? dhen
föreskrefne tiden efterkommas, ?????? Erich Anderβon medh dhes hustrus
sampty??? dhet Rundbergh skall hafa fullkomblige? ????ståndh af samma Erich
Anderβons hemman Mallstad 6 öreslandh medh alla des till?????? ägor i Huus
och Jordh få bruka och behålla jembwähl för sigh och sina efterkommande
?klandrat som annor sin wählfångna ??????? besittia, emädan Rundbergh
derpå ????bete anwändt, Lofgifwandes honom ???? sigh till större säkerhet
3:ne Laga upbodh ?????? Fastebrefet å samma hemman för?????? etc: Hwilken
föreningsskrift efter beg?????? Protocollet antäcknades , och Parterne ??????
hwardera ett påskrifwet exemplar ??????.
Ehuruwähl Madame Maria Lundbergh haar låtit ?????? ordinarie tinget
instämma fölliande Personer, ?????? Erichβon i Rijsbergh angående hemmanet
Rijsberg ????? ???ken Hustru Charin i Fläsbro Tuna S:n för Skuld??? ??? sampt
dhes Mågh Olof Mårtenβon ibm för Fläsbro hem:ts ?????de, Pär Nilβon Ruuth
för hemgångh och öfwerwåldh sampt ??? kelftäkt han Ruth skall af Mad olofl.
sig till????? jempte att Ruth skall eij tillbaka stält Mad: ???? Städiepenningar
han mottaget, att der före anskaffa Mad: 2:ne Drängar. Sampt grannarne i Åkre
????hägn, Olof Erβ, Nils Olβon och Lars Erβon i Blä??? till wettnen om dhen
hafwa dhe synt wara up?????, Pär Erβon i Blästadh att han uthan lof sådt
Johan Fredrichβons hemman i Åkre Pär Erβon i Blästadh ??? en täckt wid
Norholm sampt betahlning för den ???? åhrswäxt täckten af sig kastat, Olof
Erβon i Blästadh, Hans Nilβon i Galou, Lars Erβon i Ystanbeck att wettna om
oqwädens ordh, alt ??? eget Lego folk till wettnen om Pär Nilβon ???? ????
????, Anders Larβon och Mats Olβon i Åkre att beswäria sina Attester emoth
Åkerblom; Lijkwähl infinner sigh intet Käranden wid tinget, uthan insinuerar en
Skrift dhet hon skall förmått ??? dhen höga Kongl. Håfrätten, att emällan henne
och dhes Contra parter skall en Extraord: Domare förordnas, ock ett Extraord:

Ting anstellas.
Hwaremoth Samptel. Swaranderne egönom des inlagde exception protestera,
påstående att dhe nu som Lagl. instämbde måtte swara, och ??? widrig
händelse efter processens innehåldh aldeles frikännas för widare ???????
tilltahl, som uthan Laga förfall sig absenterar, ??????andes sig i det öfriga all
rätt att söka Mad: Lundberg, för expenser, hinder ock skadeståndh. Dhetta
öfwerlade Rätten, Ock såsom ????? Lundbergh beropade sig på högbe:te
Kongl. Håfrättens Resolution till ett Extraordinarie Tingh, så ?????? Rätten för
dhenne gången sigh här medeij w?????? befatta.
Drängen Anders Jonβ i Wij och Tuna Sockn angaf ?????? Rätten sitt klagemåhl
emoth Madame Lundbergh angående ett åhrs Drängelöhn, som för honom
?????? hos Mad:, bewisandes det be:te Mad: i rättan ??? Stämbningh undfått
till dhetta Tingh; ??? ????stund Mad: Lundbergh genom en skrift ???? Rätten
Geraliter påstår att alla dhem ?????stämpt, eller emoth henne hade något att
???? anföra, böra widh ett Extraordin: ting ???? eij in finna; Ty kunde Rätten
dhenne Anders Jonβons beswär eij uptaga.
Uppå BefallningsM:s Wälb:de Johan Broman ???? blef föll:de Examinerat och
undersök???? verifierat:
1) Uthi Samptel. Allmogens närwaro blef ????? för dhetta Tingelaget noga
Examinerat ????? att hwar ock en sin Skuld sielf tillstodh ????? tagande någre
som för Siukdom och ?????? förfall bortwarit, för hwilka i ????? längden finnes
annoterat, betygande ???? jempte Nembden och Allmogen att
BefallningsMannen Wälb:de Johan Broman i ????? tidh all möijelig flijt
anwändt, att k?????? uthbekomma, men dheras Lägenhet waret sådan att dhe
dhärå eij mehra kunnat betahla.
2) ???? Restlängden uplästes på dhe Bönder hwilke i dhette Tingelagh stå
Skyldige för bekommit Magazins Spannemåhl, dhen dhe så wähl in natura som
medh penningar böhra betahla, kunde dhe tillstädes warande eij neka medh
mindre så stor rest hos dhem innestodo, som be:te Längdh uthwisar, hwilken
dhe för sin Fattigdom skull eij förmått Clarera ????? Wederbörande Donationer
lefa, blef attesterat. Inlagda och förmedlade hemman ock Rättor bero wid sina
förra willkor.
Sammaledes förmedlingar till behageligh tijdh. HusfolksBoskapslängderne
uplästes, som befinnes efter Länds- och TolfMäns intygande wara riktige.
Wijdh Sakörslistornas Examminerande för förflutne åhret 1700 fants ingen som
på tillfrågan något hade att klaga, medh mindre dhe sina dehlar åth????????,
hafwandes BefallningsMannen eij äller sig dhär med befattadt.
???? betygades att dhen uprättade Contributionslängden ähr riktigh.
???? inga Lättingar eller tienstlösa finnas, blef efter Länds- ock TolfMäns
bejakande attesterat.
Widh tillfrågan fants ingen som emoth en skiählig ????? Brännewins
brännerijet antaga wille.

