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Anno _ 1661 denn 30 Martij Tå Hanns Grefl: Excell:z Gouverneuren,
HöghWälborne H:r Johan Oxenstierna, Grefwe till Croneborgh, Frijherre till
Kimitto, Herre till Stiernesundh och Sundholm, Höllt Allmänt Lantztingh medh
Allmogen af Medellpadh, Närwarandes Cronones och Landsens betiente, sampt
Landzens 24 Edsworne.
Dato Publicerades Hans Grefl: Excell:z H:r Gouverneurens öpne Placat om frij
Gäst- och Skiutzningz afskaffande, och at Allmogen af Privat Personer, skall
opbähra _ 6 öre Sölfwermyndt Mijlen, medh mehra som samma Placat
jnneholler, Allmogen till efterrättellse.
Blef Hans Grefl: Excell:z Befallningh publicerat, at Allmogen här j Medelpadh,
skall, när så beordras, Föhra deꞵ Uthlagor och Ränttor till Skantzerne i
Jemptlandh, och eij sökia ombythe i Bräckie, eller annorstädes som förr är
skiedt.
För denn strijdigheet som inbördes i Landet är öppat, ahngåendhe Gäst- och
Skiutzningh, enär Durchtogh skieer, at somblige Sochnar mycket och somblige
lijtet Skiutza. Wardt Hans Grefl: Excell:z Befallningh, dhet dhe aflägne
Sochnar, skolle af Befallningzman stämbnas, till dhe Sochnar, medh Wägen
liggia till hiellph, och uthi det öfrige, holla richtighe Landz Rächningar, hwar
Sochn emillan.
Efter dhet _ 9 Capit: i Jorbabalken LL. och 14 Capit: i Kyrkio bal. sadhe
Landsens 24 at Ingrij Ersdotter i Öfwergården, fullkommeligh böhr niutha
dhet Testamente, till godo som hennes Faders Solldat, Oluf Niellꞵon hadhe
henne tillsagdt, så wijdha hans aflinge godz wedkommer, emedhan Testam: wart
af Wittnom och godhe Skääl bekräftat, och Ingrij wardt medh Solldaten
trolåfwat; Men arfdegodzet, om något till är, skiftes arfwingerne emillan, sedhan
Fästeqwinnan 10:de deelen, der af är tillställdt, efter berörde 14 Cap. i Kyrkio B.
Medhan Dommen af Sochnetinget synes oskäligh.
Oppå Allmogens fråga, wardt resolverat, dhet Giäst och Skiutzningz beswär j
Landet, måste efter som af Ållder warit hafwer, och j Alla Norrlanden är
brukeligit, gå efter Röken och gårdetaalet, Men icke efter Jordetalet, Men
Båtzmans och Knechtetungan, sampt andra beswär, gånge efter som uthi hwar
Sochn, kan medh Almogen lämpas och disponeras.
Efter det _ 28 Capit: i Konungz B. LL. och Landsens 24 öfwerwägandhe,
Sakfälltes Sillerboerne j Bårgꞵiöö Sochn till _ 40 m:r för tagh på Höö af
Hångestamannen i Torph S. och gifwa Höet igen eller Penninger efter
Mätesmanna Ordom.
Penninger __ 40 m:r
På Silleremännens begieran, wardt efterlåtet uthSochnes 24 Manna Syen på Råå
och Röör, berörde Sillere j Bårgꞵiö och Hångsta byiar i Torph Sochn emillan,
medh dhet beskiedh, at hwilken thera Partten Saken tappar, betalla

Syneomkostnaden, uthi Medertijdh blifwer Hångstamannen wedh den 12 Manna
Synens giorde Sluut och Synebref.
Det Jordekiöp Niells Niellꞵon j Wijfstadh, haf:r ingådt medh Hans Pederꞵon j
Målstadh, om _ 4 Måhl Jordh, hwilken Jordh efter Laga oppbodh och
Lagståndh, är medh Dombref stadfäst, under berörde Hans Pederꞵonn och hans
efterkommander, wardt af Landsens 24 stadfäst och kan eij Dombrefwet ogillas.
Emillan Niells Joenꞵonn i Bergzåcker, Fullmächtigh af Peer Perꞵ i Granlogh
Kiäradhe, och Peder Pederꞵonn i Halsta uthi Indahl Sochn Swaranden,
ahngående et Testamente, som Mårthen Simmeꞵonn i Granlogh, haf:r giordt
till förbe:te Pell Pederꞵonn, at Pell Peerꞵonn skulle Skiötha Mårthen och hans
hustro j dödagar, och derföre bekomma all hans ahnpartt af Granloghemmanet j
löst och fast; Wardt Landsens 24 öfwerwägandhe och Resolution, at ehuruwäll
dhet hafwer warit Mårthen tillåtit, efter Laghmans Dombref, at giöra af
hemmanet hwadh han welle, kundhe the icke gilla Testamentet, efter dhet j
Mårthens lijfztijdh icke war fullgiordt och bekräftat, uthan hölle skääligdt att
Peer Pederꞵon ifrån Indahl, som är till hemmanet Bördeman, och hafwer der till
inlöst Borgmestarens, Bengdt Joenꞵonns j Enkiöpingh, och hans Syskons
ahnpartt, blifwer närmest till hemmanet, efter dhet 6 Cap: j Jord B. LL. och
beholler dhet medh denne 661 Åhrs, Åhrswäxt, doch Jacob Jöranꞵons
ahnpartt, honom förbehollen, till deꞵ han lageligen uthlöst blif:r, Winner förb:te
Pell Pederꞵon sedan Testamentet kraftigdt. Då må han om bruket och
åhrswäxten, efter godhe Manna Mätesordom, komma öfwerens medh hin andra
Pell Pell Perꞵonn, som dhet sigh bäst och giörligast ahnlåther.
Niells Olꞵonn och Joen Anderꞵonn i Marlogh uthi Timmerå Sochn, Kiärade
till Lars Pederꞵonn i Ordsill, Joen Larꞵonn i Wäflan och Jacob Niellꞵon
ibm, at få anpartt i Hampstadhskougen, efter dhe 9 Mål Jordh i
Lillehampstadh, som dhe der ägha, der emot swarades af wederpartten, at
såsom deres förfäder j Märlogh j Manna minnet, alldrigh brukade der i Skougen
någen Rätt, förmeente Swaranderne at nu deꞵe Nyija eij mehra Rätt än
förefäderne hafwa. Tå wittnade efter aflagdh Edh å Laghbooken, Joen
Anderꞵonn i Hällom, som der i Märlogh födder war, at hans förfäder på 60 Åhr
tillbakars, alldrigh brukadhe der någon deel i Skougen, doch sadhe han, at dee
rächnade sigh Rättigheet efter deꞵ ringa skatt; Hwar öfwer wardt Nembdens
betänkiandhe, at ehuruwäll, dhe icke kunna Dömma Märlogzbönderne ifrån
deres ahnpartt i Hammesta skougen, efter Skatten, hölle dee lijkwäll skääligdt,
at be:te Nills Olꞵonn och Joen Anderꞵonn j Märlogh icke nu bruka något i
Skougen, emädhan deres Förälldrer, der intet Nyttiat hafwa, Men der de willia
bruka Skougen, och icke gifwa sigh till fredz medh Förälldrernes Rätt, då
tillståtz Ordsill och Wäflemännerne lösa de andra der ifrån, som mindre hafua j
By.
På Ångesboernes beswär, befalles Befallningzmannen och Underlaghmannen at
nästkommande Sommar ransaka om Finnen Matz Påålꞵon j Mixöö kan uthan
någen Båhlbyes skadha, blifwe bosittin, der han sigh Torpställe hafwer begynt
bygga, eller icke, och anthen honom der wedsyna och lagligen Rååläggia, eller
thädan syna.

