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Indall Sochen den 5 Martij 
 

Nempnden. 
Joen Olufꞵon i Loningh, Päder Olufꞵon i Arklodh, 
Päder Johanꞵon i Sunnanåå, Olof Erichꞵon i Loningh, 
Joen Erichꞵon i Sköldstadh, Per Olufꞵon i Halstadh, 
Nilz Nillꞵon i Arieklodh, Thomas Hendrickꞵon i Sunnanåå, 
Päder Joenꞵon i Åꞵe, Päder Henrickꞵon i Harfwum, 
Päder Nilzon i Åꞵe, Erich Nilꞵon i Bielstadh. 

 
Wäll:tt Befallningzmannen lätt upläꞵa Kungl. Maij:ttz och Admiralitetz 
ordningh, huru myckitt Boenden skall gifwa sin Båtzman om åhrett, Bådhe i 
penningar och kost tilll sitt uppehälle. 
 
Item tillsporde Befallningzman Allmogen, om någott tillfällo kan finnas, som 
kan uptaghas af Nyo någre LaxNotte Wärx, som kan giöra till Cronan 
Rättigheett. 
 
Hustru Elizabeth Sal. Herr Isakz efterlefwerska i Meksätt, upbödh 10 Mååll 
iordh, hon haf:r till Panta af Staphan Olufꞵon i Östanskiär för ett Sylfbälte om 
_ 48 lodh Sylf:r första gången. 
 
Framladhe för Rätten Eskill Anderꞵon i Östanskiär, sigh Supplicando, hoos 
hans Excellentz och Nådhe Höghwällborne H:r Gouverneuren på sidz håldne 
Landztingh, beswäratt att Nilz Nilꞵon i Arklodh, efter gode mäns legningh 
fordrar af sigh halft Knechtestådh, eller löön, Oansed han derförne sielf 
tillförende haf:r gått Knecht, hwilkett ährende Hans Excellentz och Nådhe till 
Lagh och tingh remitterar, ther emott framladhe Nilz Nilzon i Arklodh H:r 
Laghmans sampt Nempndens afsagde Sententz och Dom Datum 1662 d. 3 
Aprilis, af innehåldh förmällandes att Rätten hafr för gott ehrkiändt, att bemälte 
Eskill Anderꞵon, skall förlijka be:te Nilz Nilꞵon för half Knecteståndh, som 
förmält ähr: Hwarföre ähn ytterligare Nämpnden Rätt, att wid ofwanbemälte 
Dom wille blifwa, och dom her med wille Auctoricera, och denne Eskill 
Anderꞵon söker sigh sedan wijdare, hwartt han hälst gitter eller förmåhr. 
 
Kyrkioherden H:r Johan, Beswärade sigh för Rätten öf:r Hans Ingimarꞵon i 
Häre, att hafa emott Lagh och Dom, gått öfr sitt Rååmärckie eller Byskogh in 
uppå Päcke Skogen, och huggitt een Rödningh till twå spanno Swediolandh. 
Rättens Sententz ehrkiände Hans Ingiemarꞵon, att hafwa förwärkatt sitt arbete, 
och Kyrkioherden kiennes widh samma, Rödningh, dock för hans fattigdom 
skull gaf honom Saken uppå Öfwerheetens wegne efter, med dett förordh, att 
han eij oftare hugger uppå Packe skogen, hugger han oftare skall Saken stå 
honnom uppen. 
 
Nilz Nilꞵon i Arklodh, hafr satt i underpant till Hustru Johanna Sal. Jöns 
Hemmingz efterlefwerska i Fiäll 12 Skatte måll iordh i Arklo, för 93 P:r 
Kopp:mynt Som nu förste gången upbödz. 
 



Hindrik Larꞵon i Östanskiär war kommit i Ryckthe att hafwa igenom 
Slagzmåll, waritt wållande till Pehr Päderꞵons Skräddarens dödh, och enähr 
ther om blef ransakatt framlades i Rätten Hans Wyrd:heet Kyrckioherdens, 
sampt flere gode mäns Attest, förmählandes att enähr Kyrckioherden Her 
Johan uthi godhe mäns Nährwaro, denne Pehr Päderꞵon med Herrans 
Höghwerdigha Nattward besöckte, thå bekiände han att denne Hendrick eij war 
wållande till hans dödh, uthan annan Siukdom war honom uppålagdh Såsom 
thee och wittnadhe, som ther tillstädes wore uthi samma kallas N: Erich Nilꞵon 
i Bekz, och Isak Perꞵon i Halstad wijtnesskreft förmäler, hwarföre efter nogha 
ransakningh, ährkiändes Bemälte Hendrick Larꞵon frij för samma beskyldningh 
eller någott åtale efter Nempndens dom. 
 
Ehrich Zepherꞵon i Bielstadh, ähr laghligen till tingz stämbder emott 
Befalningzmannen W:tt Jöran Bertellꞵon, blef derför efter dett 16 Cap. i 
Tingmåla Balken Sak __ 3 m:r. 
 
Joen Päderꞵon i Ååꞵe, beswärade sigh öfr Karin Jönsdotter i Sunnanåå, att 
hafwa uptändh i förlijdhin sommar eldh i skoghen, der hon wallade sin boskap, 
hwarigenom ähr skeedh stoor skadha, uppå bemälte Joens Skogh, och ther up 
brandh een Rödningh widh paꞵ tu tunneland till uthsäde. Detta ehrende Sköttz 
till Nämpndens uthslagh uppå samma skadha, thå befunno ther till _ 40 P:r 
Koppmynt skada, thezlikes blef bemälte Karin efter 25 Punchten, Hans Kongl. 
Maij:ttz Skoghz ordninghz Placat gifwen Anno 1664 att plichta ___ 20 m:r Sak. 
 
Joen Olufꞵon i Loningh, bewilliades Faste Bref uppå _ 8 mål iordh i Loningh, 
som han sigh tillhandlatt hafr af Joen Joenꞵon ibidem för _ 32 P:r Sylfrmynt, 
hwilke iordh hafr waritt Laghbudhin och Laghståndin. 


