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Roghstadh och Ilsbo Sochnar
Den 14 Junij
Nämbden.
Per Swenꞵon i Silia, Fredrich Ingelꞵon i Åkre,
Erich Olufꞵon i Fröland, Oluf Erꞵon i Wälstadh,
Per Uneꞵon i Mahlstadh, Nils Erikꞵon i Håkstadh,
Per Jönꞵon i Arnöön, Oluf Olufꞵon i Stamnääs,
Erich Olufꞵon i Wästtiär, Oluf Larꞵon ibm,
Per Perꞵon i Åkre.
Nämbdeman Oluf Perꞵon i Åkre bofördt här uhr Sochnen till Tuna, utj hans
ställe tillnämbd Joen Perꞵon i Färsiö, som swor sin Nämbdemans Edh.
Oluf Olufꞵon i Stamnääs och Per Uneꞵon i Maalstad swore sin Nämbdemans
Edh.
Dato. Förekom Sal. Befalningzmans Lars Isakꞵons Änkia, beklaghandes dedt
Sal:g Befallningzman Nils Larꞵon Wargh, Borgmästaren Joen Mårtenꞵon
Qwast, Rådhman Anders Larꞵon Tresk, föruthan flere andra hafwa tilgripit
Sal. Bengdt Joenꞵons äghendomb i Arnöön, der doch hennes framledne Man,
efter klar obligation, hadhe Twå-Hundradhe Dal:r Cronones Penningar af honom
at fordra, som fram för all annan giäldh hadhe bordt blifwa betahlt, och kunde
Änkian icke förtiga, dedt hennes Sal. Man wart som En Fåne och ifrån sitt
Förstånd bracht, derigenom at ilwiliandhe Menniskior stämpladhe honom ifrån all
hans äghendomb, så at han, föruthan dedt han eliest war siukligh, inthet kunde
som dhe andre giordt hafwa, sin obligation på Tinget låtha intäckna eller uthföra
sin rätt som sigh borde, uthan dhe handlade medh honom som dhe sielf wille,
inläggiandes Sal. Bengdt Joenꞵ Obligation medh eghen handh underskrefwen på
Twå Hundradhe Dal:r sub Dato den 19 Julij 663 sampt Bengdt Joenꞵ Änkias
Hustro Anna Ottingzdotters Skreft af Stockholm den 31 Decemb: 673,
deruthinnan hon icke allenast tilstår Obligationen, utan at dhe länthe Penningar
wore af Cronones medel, och at Sal. Befalningzman Lars Isackꞵon hadhe bordt
fram för alla andre blifwa betahlt, der hoos framladhe Änkian hans Excell:ns H:r
Generalens och Gouverneurens Höghwelb:ne H:r Carl Sparres Monitorial til
nu warande Befalningzman Hans Larꞵon ifrån Stockholm den 6 Aprilis 674
medh innehåld, at efter Sal. Lars Isachꞵon uthi förskrifningen af Bengdt Joenꞵon
är försäkradt fram för någhon annan och dedt eliest är Cronones medhel som
uthlänthe äre (: hwilken för all annan Giäldh måste uthgåå, och betahlas :) synes
han så mycket mehra komma i consideration än någhon annan at niutha sin
betahlning, och at dhe som sigh altsammans tilslaghet, så wäl af dedt fasta som
dhet lösa i Penningar åthergifwa, som efter hwars och Ens åthniutne medel emot
200 Dal:r Kopp:r M:t kan proportioneras, Men der sådant inthet stodhe hoos
Befalningzman at giöra, at tå samma ärende widh Lagha Ting laghligha må blifwa
afhulpet, begiärandes Änkian Rättens uhslagh i saken, och får hon icke sådan rätt
här på Ortten som henne behaghar, hoppas hon i Stockholm förmå den som

hennes Sal. Mans handlingar skal så drifwa och uthföra, at hwilka som hennes
Mans godha nuthit hafwa, skole der af lijtet sälle blifwa.
Borgmästaren Joen Mårtenꞵon Qwast, hwilken hafwer på sigh låtet
Transportera Sal. Befalningzmans Warghens vigilerade Hypoteck till hemmanet
Arnöön, inladhe Vidimeradhe Copier af Häradzrättens Protocoll utaf Rogstadh
Tinglagh den 24 Februari 672, 25 Novembr: ejusdem Anni 3 Octobris 673 och 31
Augusti 674. Deruthinnan befinnes Sal. Befalningzman Warghen hafwa Vigilerat
sin bewislighe Skuldfordran til 223 Dal:r 22½ öre Kopp:r M:t, tå han och, sedan
hemmanet Arnöön Tre gånger af honom war opbudit, blef af Rätten försäkradt sin
vigilerade Hypoteek til godho åthniutha, ehuruwäl Borgmästaren Qwasten
förmente på Tinget 674, den 31 Augusti sigh böhre wara så när till sin Skuldz
betahlning som Wargen, efter at Qwasten samma Dagh på Tinget i Roghstad den
24 Februarij 672 som Sal:g Warghen sin skuldfordran til 473 Dal:r 18 öre Kopp:r
M:t läth förste gången intäckna, men emedan Qwasten war på Rijksdaghen i
Stockholm fulfölghde Warghen medh opbodhen, och war Sal:g Bengdt Joenꞵ
Änkia Hust:o Anna samma gång 672 tilstädes, hwilken tå inthet Nampngaf at
Sal:g Lars Isackꞵon hadhe någhre Cronones Penninger af hennes Man at fordra,
äntå henne inthet kunde alle Poster wetterlighe wara, som Warghen och han
Qwasten i sine Räckningar henne påförde, der af hon doch En deel widhkändes,
föruthan detta, tå Concursus Creditorum efter Rättens tillåtelse den 16 Octob 672
skedde, fordradhe Sal:g Regem:ts Prästen Herr Johan Kanick oppå framledne
Bengdt Joenꞵons i Garlogh Enkias wegnar 73 Dal:r Kopp:r M:t hwilke honom
eij blefwe godhgiorde och Sal:g Länsman i Rogstadh Jöran Jöranꞵon i Wija
hadhe at fordra åthskillighe Poster, såsom Laghmans och Giästnings Penningar,
Factoriehielpen etc. til 34 Dal:r 22 öre Kopp:r M:t, men til Rådhman Anders
Larꞵon Tresk hafwer Bengdt Joenꞵ Enkia förskickadt En Häst och En Koo som
hadhe 100 Dal:r at fordra, föruthan dedt at nu warande Befalningzman Noræus,
för dhe på hans Åhr resterande Cronones uthlaghor, af den i hemmanet Arnöön
befintlighe löse äghendomen läth sigh efter Mätesmanna ordom betahla, som den
der öfwer af godhe Män håldne och den 16 Octob: 672 underskrefne Räckning
uthwiser.
Befallningzmans Lars Isachꞵ Änkia stodh på sit förre taal, at hennes Man hadhe
bordt snarare fått sin betahlning än alla dhe andra, ty dedh war Cronones
Penningar som hennes Man länthe Bengdt Joenꞵon, Men efter hennes Man war i
skyldskap medh Sal:g Bengdt Joenꞵon, unthe hon honom dilation den Ena tidhen
efter den Andra, och eheruwäl Sal:g Bengdt Joenꞵon uthi Räckningen war
skyldigh hennes Man 5 á 600 Dal:r blef doch eftergifwit uthi dhe 200 Dal:r, inthet
tänkiandes at andra hans rätt skulle så listelighen honom undangåå.
Borghmästaren Qwasten regererade at dedh inthet kunde wara Cronones
Penningar, som hon honom försträckt hadhe, om skiönt Obligation wore
sanfärdigh; Ty när Sal:g Leutnanten Bengdt Boman war hijt i Landet
förskickadt af Kongel: Ammiralitetet, wart Lars Isackꞵon tilhållen, at all
innestående Cronones rest hoos En och Annan angifwa, hwilken rest medh
Sochnenes Signethe verificeras skulle, och serdeles tå Commissarierne höllo
Rättegång öfwer Sal:g Lars Isachꞵons förwalttadhe Befalningzmanstiänst, och
emellan honom och LandtAlmoghen En Liquidation oprättades, huru mycket
hwar och En i Landet medh rätta skyldigh blef, inladhe Sal. Befalningzman,

ibland månge flere restantes sin fordran hoos Sal. Bengdt Joenꞵon, derutinnan
han giör honom på Cronones uthlaghor allenast skyldigh 97 Dal:r 28 öre 3 ?:r
Kopp:rM:t som sees af vidimerade Quittentzet den 27 Maij 663. Och der Sal:g
Lars Isachꞵon hadhe haft mehra af honom at fordra, hadhe dedh warit wäl för
Borgmästaren och dhe flere som woro hans Cautionister, som hafwa måst hoos
Cronan opfylla hwadh som feeltes i den framburne Lars Isachꞵons äghendomb, så
at han på dedh sättet bådhe Cronan och Cautionisterne icke medh oförstånd
försnilladt, efter han samma Åhr den 19 Junij 663 läth sigh gifwa Obligation af
Bengdt Joenꞵon på dhe 200 Dal:r, hållandes Borgmästaren samma Obligation
Suspect, efter som Sal. Bengdt Joenꞵon lijtet för sin dödh hafwer utj En Skreft til
Häradzrätten som den 27 Novemb:s 671 præsenterat blef, optäcknadt huruledes
han hafwer betahlt Sal:g Lars Isackꞵon 184 Dal:r 28 öre Kopp:rM:t på
uthlaghorne, hadhe han 671 warit honom mehra skyldigh, hadhe han dedh wäl
opfördt.
Eliest införde Borgmästaren at der Lars Isachꞵon haft richtigh skuld hoos
Bengdt Joenꞵon, hadhe han kunnat angifwa 669, tå och En Commissorial Rätt
höltz öfwer Lars Isachꞵons handlingar, medh Cautonisterne, iämbwäl hadhe han
sedan der efter wähl kraft Bengdt Joenꞵon, emedan han En och Annan tidh reste
på Tingen uthi Sochnerne, icke eller war dedh honom okunnigt, som inthet bodde
långt ifrå Roghstadh, at Bengdt Joenꞵ hemman blef efter hans dödh af
Creditorerne opbudhit, och fråghadhe Borgmästaren Nämbden sampt Sochne
Almoghen, om han Lars Isachꞵon sedan 663 hadhe warit här i Församblingen,
hwar til dhe inthet neeka kunde, men aldrigh hörde dhe honom någhot af Bengdt
Jonꞵon hafwa at fordra, uthan han sökte långt tilbaka at kräfia Bonden för dedh
som förr betalt war, hwarföre och sådant af Rätten icke blef honom tillåtet. Bengdt
Joenꞵon hafwer och opdraghit Borgmästaren Trenne Zedlar 669 oppå sin
Broofogde Löhn til 39 Dal:r dhem han sielf uptaghit hadhe, så at Borgmästaren
nödgades tagha af Bengdt Jonꞵon den skreft som han 671 näst för sin dödh til
TingzRätten skrifwit hafwer, deruthi förmählandes huruledes han hemmanet
Arnöön hadhe betahlt, som han til Borgmästaren Qwasten i betahlning opdragha
skulle, men någre daghar förr än Tinget skulle hållas blef den Sal:ge Mannen
dödh.
Borgmästaren bewiste eliest för Rätten huruledes han hafwer betahlt Sal:g
Befalningzman Wargen deꞵ vigilerade fordran, och såsom ingen wille
emottagha hemmanet Arnöön, nödgades Sal:g Befalningzman Wargen tagha
Cronones Interesse så wäl som sin eghen prætension i acht, och der å skaffa
Landbonde, eliest hadhe dedh blifwit Ödhe, och sedan Warghen fick Tingzrättens
Försäkring at niutha sin Hypoteek til godho, accorderadhe Borgmästaren medh
honom Warghen om hemmannet och fast han Qwasten sin rätt vigilerat hadhe,
måste han lickwäl inthet lijthet brista af sin fordran, och försålde så hemmanet för
500 Dal:r icke wettandes när han af bonden, som han hemmanet till sahlu oplåthit
hafwer, kan sine Peningar mächtig blifwa.
Rådhmannen Anders Larꞵon Tresk sägher at til sigh i Stadhen, af Sal:g
Bengdt Joenꞵ Änkia wart skickat En Häst och En Koo, och sedan, då Concursus
skedde, skickadt til honom En Koo, af hwilken han inthet gangn hadhe, emot
hwilken Sal:g Befalningzmans Lars Isackꞵons Enkia nu inthet regererade.

Sedan parterne hadhe uthfördt sitt taal och genswar, och Protocollerne blefwe
igenomläster, blef saken af Rätten nogha öfwerlagd, och slötz medh detta
betänkiande, 1) At efter Sal:g Befalningzman Lars Isachꞵon sin prætension i
Lijfstidhen inteth vigilerade, såsom den der i Laghsaghu bodde, och här för Rätten
warit, doch om denne sin fordran aldrigh yrckadt. 2) Uthi Bengdt Joenꞵ 663 åhrs
Obligation är inthet nämbdt Lars Isackꞵon hafwa länt honom Cronones
Penningar, icke eller är han Hypotecharius Creditor, mindre förskrifwen fram för
andre giäldenärer at blifwa betahlt. 3) Hafwer Bengdt Joenꞵon ifrån 663 til 671 då
han dödde icke kändt sigh skyldigh wara Sal. Lars Isachꞵon, som af hans i Rätten
innelagde Skreft nogh klart är. 4) Der Sal:g Bengdt Joenꞵ Enkia hadhe kändt
skulden hoos Sal:g Lars Isachꞵon wara så richtigh, som den sedermehra af henne
är förklaradt, hadhe han så snart kunnat skicka sine Löꞵörer till Lars Isachꞵon
som till Tresken. 5) Der och Sal:g Lars Isachꞵon hadhe försträckt Bengdt Joenꞵon
Cronones Penningar, hadhe han bordt dhem opföra till Cronones restz
afbetahlning, när Kongel: Ammiralitetetz Fulmächtighe der efter fordradhe, och tå
Commissorial Rätterne höltz i Hudwikswald 663 och 669 der emot
Befalningzman Warghen och Borghmästaren Qwast sin rätt vigilerat, uthi
Rättens Protocoll intäcknadt, panten sedermehra opbudhin, laghbudhin och
förståndin; Altså kunde Häradzrätten emot Laghen Erfda B: 17 Cap. Landslaghen,
Kongel: Maij:ts Resolution den 11 Maij 665 och Modernam Praxim, inthet
betagha Borgmästaren Qwast, som Sal:g Befalningzman Wargens Hypoteck sigh
tilhandlat at åtniutha ius prælutionis fram för Sal:g Befalningzman Lars Isachꞵon,
som sin Rätt genom sitt 13 Åhrs stilla tighande försummat, och Cronan på dedh
sättet försnilladt hafwer, at han icke läth samma rest hoos Bengdt Joenꞵon
tijdelighen angifwa.
Änkian fan sigh medh Häradzdomen icke wara benögd, uthan sadhe sigh
deremoth wilia appellera, hwilket henne intra Fatalia af Rätten inthet förwägrades.
Länsman Oluf Joenꞵon Delin Fulmächtigh af Niels Joenꞵon ifrån
Ångermanlandh och Anundsiö, tiltaladhe Joen Perꞵon i Broo om ¼ Tunna
Lijnfröö för 12 Dal:r som Joen Perꞵon förledet Åhr monde til honom försälia,
hwilket föregifwes odugse warit, dedh han medh någre witnesbörder från
Ångermanland wille bewijsa, Joen Perꞵon sadhe dedh han hafwer Köpt samma
Lijnfröö af Borgaren Joen Olufꞵon i Stadhen, och fått der efter förswarlighit
Lijn, Resolutio. Rätten kunde icke gifwa sådana löse Skrifter witsord förr än dhe
in foro competenti laghlighe äre besworne och derifrån Ett Attestatum meddeelt
blifwer.
Lars Perꞵon ifrån Nortälie på sin Hustrus Brita Andersdotters wegnar
fordradhe på dedh Arf efter Håkan Erikꞵon i Arnöön, som war hans Hustros
Fadherbrodher af Hust:o Brita Joensdotter, som äre Håkans Faders Systers
Dotter Sal:g Per Joenꞵ Änkia i Wij, hwilken nu inthet tilstädes war, uthan Sonen
Joen Perꞵon swarade, at han inteth mehra fick efter honom för all sin skiötzel
uthi 7 Weckor stidh, iämbwäl Jordefärdz kostnadhen, allenast Bålster och 3
gambla Tunnor som Håkan honom gifwa monde, Lars Perꞵon sadhe att dedh war
efter honom En heel opbredd Säng, iämbwäl Penningar. Tolfman Per Joenꞵon i
Arnöön wittnadhe som der i Gården war, at dedh fans icke mehra efter honom än
1 Swensk Dal:r någre hwijta Runstycke och 1 P:r K:M:t Resolutio. Lars Perꞵon
böhr skaffa sigh bättre beskedh, så frampt han deruti widare klander giöra må, och

Joen Perꞵon behåller dedh han undfångit hafwer, som dedh icke emot den
anwände kostnaden förslå kan.
Hemmans bythet emellan Landzskrifwaren Johan Broman och Carl Uneꞵon i
Wählstad som sigh till Maalstadh bytt hafwer opbödz Tredie gången.
Hemmanet Wählstadh 7 öre 6 ?:r i Skatt opbiudes Tredieresan af Comministro
H:r Erik Wijkman, som dedh tilträdt hafwer; Och såsom ingen wärdering på
Huus och Jord skedt är, fördenskul skole godhe Män pröfwa huru mycket dedh
medh Huus och Jord kan wärdt wara, bördemansens Rätt förbehållen.
Anders Erꞵon i Syllta låter opbiudha sitt hemman ibm 11 öre i Skatt Tredie
gången.
Wällärde Herr Mårten Mört fordradhe oppå Dieknepenningar, som ifrån 674
innestå, klagandes öfwer Sexmannen Måns Anderꞵon i Fröland, som den
tijdhen Penningarne opbära skulle, dedh han medh skamlighe ord; Enär Herr
Mårten der å krefde, bedit honom dhem sielf optagha, och mästedelen för hans
motwilligheet återstå; Altså blef sagdt, at dedh skal ransakas huru månge
Penningar till Sexmännen lefwereradhe äre, och Måns Anderꞵon skal efter
Konung Gustaf Adolphs Resolution den 7 Aprilis 624 för hwarie 6 öre dubbelt,
Nembl:n 12 öre Sölf:r M:t och för Tresko bötha 3 m:r Sölf:r Mynt.
Borgmästaren Wel:t Joen Mårtenꞵon Qwast begiärte sigh til större försäkring
Intäckning på Oluf Nielꞵ hemman i Arnöön, emot 207 Dal:r Kopp:rM:ts Capital,
emedan han tilförende på Tinget den 23 Junij 675 månde samma Skuld tilståå;
Och blifwer Borgmästaren näst Cronones uthlaghor försäkradt fram för någhon
annan Creditor hafwa præferencen, emedan han sin panträttigheet vigilerat
hafwer.
Hust:o Gertrud i Arnöön opbiudher sigh til sytningz åt nästom Arfwingom 1
gången.
Testamentet som hennes Man Per Erꞵon och H:o Gertrud den 27 Februarij 672
oprättadt hafwa, kunde i den löse äghendomen icke ogillas, at han den behåller,
doch efter hennes dödh går dedh som öfrigt är bägges bröstarfwingar til deelning,
emedan dhe bägge i Hionlaghet ärft hafwa.
Gammal Pigha Kerstin Persdotter i Bärgie opbiuder sigh nästom Frändom til
sytningz, emot alt dedh hon ägher, Förste gången.
Dedh bythe som giordt är efter Sal:g Per Joenꞵon i Wästkiär, emellan hans
Efterlefwerska Hust:o Karin Olufsdotter och hennes Mans Arfwingar den 27
Decemb: 675 fans olaghligit; Och dy tilbiudes Arfwingarne Ett Lagh lijkmätigt
Arfskifte åter oprätta, och blef Sweriges Lagh dem til rättelse opläꞵen.
Landzskrifwaren Johan Larꞵon Broman tilstodh sigh wilia å Carl Uneꞵons
wegnar betahla til Länꞵman Oluf Delin 26 Dal:r Kopp:r M:t som hans
Antecessor Sal:g Jöran Jöranꞵon för Ett och annat hadhe at kräfia af Carl
Uneꞵon, hwilka Penningar Borgmästaren Qwasten begiäradhe må hoos Broman

aresterat blifwa, emedan Delin honom någhot skyldigh är, at han derigenom til sin
betahlning må förhielpas, dedh honom icke förneekas kunde.
Anders Erꞵon i Malstadh, klaghade öfwer sine Grannar Bryttesboerne, dedh han
ingen fredh niuther på sine Ängen, emedan Giärdzlegårdarne äre forfalne,
hwarigenom stor skadha af ättiande åhrlighen taghes. Bryttesboerne lofwadhe
Giärdzlegårdarne botha, eliest tillåtes Jordäghanden efter Lagh tagha in Boskaph
til wedermähle, och gofs dhem till betänkiande, om dhe på denne orthen som
annorstedes skedt är wilia samsättia sigh at optagha hwar Femte Swijn eller Geet
til dhe fattighe, allenast dedh skier medh lottlöse Mäns wittne och wetskaph, när
sådana Söder i annars Ägher optaghes.
På Sidste Ting in Octob: 676 blef afhandladt om dedh Testamente, som Sal:g
Joen Bengdtꞵon, hwilken Trediemans Soldat war utj Jämptelandh, giordt hadhe
til sin Kiäre Hustro Margreta Unesdotter som Barnlöse waro; Til hwilket
Testamente witnen tå framhades, men å detta Dato inwände den Dödas Fadher
Bengdt Joenꞵon, at enär Prästen besökte hans Soen Joen Bengdtꞵon hafwer han
icke dedt ringaste låtet sådant förmärckia, mycket mindre tå giordt något
Testamente, dedh han bewisa wille medh Joen Anderꞵon i Arnöön som då war
förhanden der i Jämpteland, uthan förmeenar dedh En Länsman der i Jämpteland
skal samma Bref skrifwit hafwa; Deꞵ uthan skal Swärfadren Une Erꞵon på sin
Dotters wegnar icke nögd wara medh dedh Måghen gifwit, iämpte TredieMans
Löhnen, uthan wil gåå i lijka Arf i Gården, efter Måghens Sal. Modher och
Brodher, deꞵlijkest efter Swärfadrens daghar, hwilket Bengdt Joenꞵon medh
andre sine barn mycket går under Öghonen. Une Erꞵon sadhe sigh medh den förre
afsagde Domen wara tillfredz, emedan hans witnen tilbödhe sigh medh Edh wilia
hålla, hwadh dhe af Sal:g Joen Bengdtꞵ Muen uthj Jämpteland hördt hafwa, men
då blef Edhen af Bengdt Joenꞵon eftergifwen, Resolutio. Dedh blifwer widh förre
afsagdhe Domb, och deꞵ uthan tillåtes Une Erickꞵon at wara på Räckning, efter
sin Mågh Joen Bengdtꞵon, hwadh honom i Lösörer efter hans Sal:ge Modher
Hust:o Karin i Bärgie kan wara tilfallet, tå och Erfwingarne böhre bewijsa
huruledes Sonens Erich Bengdtꞵons Knechtelegha är betahlt, som war till Arfs
fallen, förr än Sal:g Joen Bengdtꞵon inläth sigh i ächtenskap medh sin efterlåtne
Maka.
Lars Perꞵon ifrån Norrtälie hafwer låthet Citera Borgmästaren Wäll:t Joen
Mårtenꞵon Qwast om Nordanååshemmanet i Arnöön, hwilket han eij
fullfölgde, uthan sedan han sin Arfssaak för Rätten angifwit hafwer, wijkit af, förr
än Borgmästaren kom tilstädes.
Borghare på Hudwickzwald Johan Johanꞵon fordradhe efter sin Antecessoris
Sal:g Daniel Perꞵ Book, af Carl Uneꞵon i Maalstadh försträckte Penningar 63
Dal:r Kopp:rM:t, för hwilka Penningar Carl Uneꞵon hafwer utj sin Obligation
honom försäkradt om 8 Gillingstadh Ängh, på dhe Conditioner, at Carl Uneꞵon
skulle sielf dragha Skatten och Höö bärgha, men Daniel Perꞵon skulle thet sielf
till Stadhen föra och Tullen ehrläggia, och för Höet Åhrlighen gifwa Carl Uneꞵon,
gill:n á 3 Dal:r K:rM:t i afräckning, men sedan Landzskrifwaren bytte hemman
medh Carl Uneꞵon, blef Panten Sal:g Daniel Perꞵ Änkian fråntaghen, Resolutio.
Rätten skiöt dem under godhe Mäns förlijkning, efter hwar gilling icke mindre
borde opföras än 14 P:r K:rM:t emedan Bonden Skatten draghit och Höö berghat

hafwer, och efter En stund framkommo, och woro således wäl öfwereenskombne,
at Johan Johanꞵon afslåår af rätta hufwudgiäldet 33 P:r at Summan blifwer som
Carl Uneꞵon finꞵ rätzligha skyldigh 30 Dal:r K:rM:t för hwilket Rätten tillåther
honom Johan Johanꞵon, så mycken Jord i Malstadh hemmanet, som Carl för
tidhen åboor, til säker underpant, som förslåår emot Giäldet.
Hedzåkers hemmanet 7½ öre i Skatt opbödz af Sal:g Factorens betiänte Erich
Öhrn 2 gången.
Item Opbödz Bästdahls hemmanet Norr i Dalen 5 öre i Skatt 2 gången.

Dito
Den 27 Novemb: 677
Efter föregången Stämning tiltalades Mats Nilꞵon i Arnöön af Pigha Anna
Swensdotter ifrån Forꞵa angående Ett Sölfbältte och Ett Sölfstop som Mats
Nielꞵon skal tillähns taghit hafwa, Mats tilståår sigh taghit Sölfwerbältte och Ett
Stoop af Sal. Swen Matꞵon, och sedermehra Bälttet igenfått och Pighan Anna
tilstältt af Borgharen Sal. Oluf Qwast, men Stopet står ännu til rest; Hwilken
pant Dottren Johan Johanꞵ Hustro Margreta ännu innehafwer. Mats lofwadhe
skaffa Stopet igen till Helsingmarknaden, emedan han Stopet pantsatt hafwer, til
sitt hemmans inlöꞵn, och sedermehra uthi Sal:g Oluf Qwasts Erfwingars händer
kommet är, Stopet skal och förr wara af Ciämnärs Rätten i Huswald honom Mats
tildömbdt, som Stads Notarien wiste sigh påminna.
Uthi Anders Erꞵ hemman i Syltta äre månge Creditorer som hafwa at fordra,
medelst Erich Mårtꞵ pådraghne Skuld, ibland hwilka Rådman Erich Erikꞵon
på Hudwickzwald efter sin book fordradhe En Summa Penningar. Hemmanet är
allenast för 450 Dal:r Kopp:rM:t wärderadt, men såsom ingen wiꞵ Räckning eller
Skuldregister är fattat, Dy skole godhe Män uthsee En Dagh til deꞵ liquidation, då
all Giäldh böhr optecknadt blifwa. För hwilken ordsak hemmanet för Cronones
och annan Privat Skuld 3 gånger opbudit blifwer.
Sacellanus Wällärde Herr Erich Wijkman tiltalades af Rådhmannen Erich
Perꞵon widh Tårghet, för dedh Herr Erich skal hafwa uthan lagha domb
tilwälladt sigh dedh Pante Ängh i Wählstadh, som han sigh till säkerhet 674 uthj
Protocollo lät inteckna för 100 Dal:r Kopp:rM:t, Och altså betingadt medh Erick
Olufꞵon då at Täckten slåå, som honom af Erik neekadt blef; Herr Erich föregaf,
at då han fick Befalningzmans Noræi tilstånd, efter lagha Skattning trädha til
hemmanet i Wählstadh, och dedh befans at hemmanet icke kunde förslåå emot
giäldet, dy förmeente han sigh tagha Änget igen, emedan mehrendeels Jorden från
hemmanet pantsatt är och han likwäl all tungan stå måste. Rätten finner honom H.
Erich straffwärdigh för Taak efter dedh 28 Cap. Konungz B:, men som han uthj
stoor fattigdomb, s?????? medh månge små barn, den der och inthet mehra än 2
T:r Sädh i detta Åhr på samma hemman bekommit hafwer, och eliest nu satte
oförstånd ????dh, han ??? och sålunda medh Käranden förlijken dhe behålla
halfparten Höö som fallit är, blef han för bötterne på Kongel. Maij:ts nådighe
behag denne gången förskonter.

Pel Perꞵon i Åkre Fulmächtig af Pigha Kerstin Biörsdotter från Färila,
tiltaladhe Per Nielꞵon i Blästadh om någhot Arf efter hennes Syster Britha, som
hoos denne Per Nielꞵon skal innestå, Nembl:n En Koo, och En Kista som andre
Pertzeler war uthj. Per Nielꞵon sadhe, at Kistan hafwer han fördt till Stadhen hoos
Per Biörꞵon, och Kon hafwer hon Britha köpt af honom och allenast 4 P:r 16 öre
der på opburit, der på han henne En Fierding Strömming lefwereradt för 4 Dal:r
och 2½ ??:r Walmar togh han af henne, och kan wäl swäria sigh inthet mehra
hennes Syster skyldig än deꞵe 16 öre och 2½ ??:n Walmar, som han lofwade
betahla, hwar widh och Rätten stadnadhe efter Actor inthet bättre beskedh hadhe
på sitt käremåhl.
Per Nielꞵon i Blästadh klaghade på gammal Pigha Anna i Warpsätter, för
dedh hon skal hafwa skiält honom för Tiuf; Anna fäll til fögha och togh sin ord
igen, beklagadhe sitt oförståndh. Så emedan Anna mästedelen tagher sin födha
medh tiggiande, dy blifwer hon medh bötterne förskonat; Doch så att der någhon
annan tagher utj detta talet, skola den samma wara fallen för bötter efter Lagh.
Erich Jönꞵon i Wästerbäcken förordnades til Målsman för Sal:g Oluf Matꞵ
barn i Arnöön och för Änkian Brodren Daniel Knutꞵ:n utj Möꞵöön.
Erich Erꞵon i Arnöön tilstodh sigh wara skyldig Oluf Anderꞵon i Ysby 1 ℔
Lijn, men wil föregifwa at han ladhe uth bådhe Pennigar och Kläder uthj
Trediemans Rustning; Men såsom Fadren Anders Anderꞵon stodh för Gården
må Erich Erikꞵon sökia honom, och han betalar Lijnet, hwilket han uthlofwadhe.
Änkia Hust:o Gertrudh opbiuder sigh medh alt dedh hon ägher till Sytningz åt
nästom Frändom 2 gången.
Oluf Perꞵon i Broo fordrade af Johan Olufꞵon i Backan förtiänt löhn, emedan
han monde stigha ifrån sin Tiänst uthi Hermånger, til den Ändan at gifta sigh
medh Johan Olufs dotter, derföre han och stegh til honom och arbetadhe så then
heela Winteren; Men sedan wart giftermåhlet om inthet, der han lickwäl någhot i
hemmanet inlagdt hafwer, och ännu ståår til rest 16 Dal:r. Nämbden ladhe at
Johan Olufꞵon skal betala till Oluf Perꞵon sine inlagde Penningar, och 16 Dal:r
för Åhrslöhnen som Drängen eftersatt uthj Hermånger. Johan Olufꞵon lofwadhe
nu efter handen medh betahlningen inkomma.
Landzskrifwaren Johan Larꞵon Broman fordradhe på Båtzmans Jöran Hanꞵ
wegnar, resterande Båtzmans hufwudlegha af Warpsätter Man, Nembl:n 60 Dal:r
K:rM:t. Så emedan Nämbden wiste witna, at denne Jöran för sitt ofta afrymmande
ifrån Tiänsten, blef ifrån Kongel. Ammiralitetet afwijst och Sochnen nu Sidst, då
Munstringen höltz, måste En Annan Karl i hans ställe insättia. Blef sagdt, at
emedan Sochnen inthet gangn fick af honom, kan icke heller honom fulla leghan
bestås, uthan böhr snarare Sochnen til gangz komma, hwilket til Båtzmans
Herrens Dijudication heemstält warder.
Joen Erꞵon Skytt laghligen stämbd at swara Herr Erik Wijkman om Ett
Ängesstycke som han olaghliga skal tilgripit hafwa, och inthet Comparerat, blef
sakfält till 3 m:r, och som han intet ägher at bötha medh, plichtar han med
Fängelse.

Änkia Hust:o Karin i Bestdaal tiltalade Sal. Factorens Hans Behms
Efterlefwerska Hust:o Catharina på Ström, om Ett Båtzmans Stånd, efter sin
Moderbroder Oluf Olufꞵon, som för 4 Åhr uti Cronones Tiänst dödh blef.
Bruksskrifwaren Rodolph Machie exciperade på sin Principalinres wegnar,
föregifwandes henne icke laghligha stämbd wara, eliest är han obekant uthj detta
ärendet at swara, Nämbden sadhe, der Sal:g Factorens Änkia icke wil betala
Båtzmans Skåttet, få dhe fuller någhon annan som dedt löser. Machie sadhe, sedan
han blef i saken underrättat, dedh kan wara lijka, om Penningarne för detta Skåttet
eller ett annat betahlte blifwa, och lofwade så sådant fullgiöra.
Brukzskrif:n Rodolph Machie opbödh å Sal:g Factorens wegnar
Hedåkershemmanet 7½ öre i Skatt 3 gången.
Item, Bästdaal hemmanet Norr i Dalen 5 öre i Skatt 3 gången.
Ehuruwäl at oppå Sidste Tinget den 14 Junij 677 bythet efter Sal:e Per Joenꞵon i
Wästkiär den 27 Decemb: 676 oprättadt, blef kullkastat, emedan dedh fans
olaghligit, och Erfwingarne Ett annat skifte efter Lagh oprätta skulle, blefwe dhe
doch sålunda förlijkte, at Erfwingarne gifwa till Sal:e Per Joenꞵ Hust:o Karin i
Ett för alt 20 Dal:r Kopp:rM:t hwar medh alt skal uphäfwit wara, hwar om dhe för
sittiande Rätten medh handeband åtskildes.
StadzNotarien uthi Hudwickswaldh Lars Höök på Sal:g Niels Hanꞵ Sterbhuus
wegnar, efter deꞵ Book Fol. 18 tiltaladhe Lars Månꞵon i Fröland om 46 Dal:r 1
öre Kopp:r M:ts skuld, den der föregaf sin Soen Anders Larꞵon hafwa fördt
Timber til Sal:g Daniel Perꞵon 8 Syllar á 16 öre ??:n, är 6 m:r stycket, som
belöper sigh 12 Dal:r och 1 ℔ Smör för 5 Dal:r, som till bookz icke opförde äre,
äntå at här i Sochnen fans fuller beskedh på denne lefwerering, der om Lars
Måenꞵon medh Sal:g Daniel Perꞵ Hustro böhr sökia liquidation; Dedh öfrighe
meente han sigh och betahlt hafwa, doch lofwade resten, Nembl:n 13 P:r 22 öre
Kopp:r M:t til Sal:g Niels Hanꞵ Änkia fullgiöra.
Til skyldigt fölie af H:r Gouverneurens Högwälborne H:r Jacob Flemmings
Remissorial af den 24 Novemb: 677 borde inquireras om Supplicantens Saccelani
Wällärde Herr Erich Wijkmans til bruuks antaghne hemman Wählstadh, Så är
der öfwer förmedelst hans Excell:ns H:r Generalens Höghwelb: H:r Carl
Sparres Remiss den 20 Maij 676 oppå Tinget i Roghstadh den 30 Octob: 676 Ett
uthförlighit Attestatum om hemmanetz beskaffenheet extraderat, hwar på
HäradzRätten wil sigh hafwa refererat och blef af 676 Åhrs Protocoll under
Remisset infördt.
Efter H:r Exe:ns H:r Generalens och Gouverneurens Remissorial den 11 Novemb:
675 blef En Nyy Lengd, såsom den nu är skrefwen oprättadt, efter uthsädhe och
intächten för 675 Åhrs miꞵwäxt räcknadt skadhan å 6 Tunnor efter En Tunna
uthsädhe; Och ehuruwäl detta Remissorial är förr wardet i Rätten præsenterat
medh den Lengd som af Sochnemännen giord är, hafwer doch Häradzrätten icke
kunnat den gilla, uthan befalttes En annan Längd oprätta, efter uthsädhe och
inkombsten, som til detta Datum icke war efterkommit, emedan som ingen
Proportion, den största efter miꞵwäxten uthräcknadt war, uthan heela Skatten för

somblighe afförd der doch skadhan i sigh sielf icke så stoor befunnen är;
Ehuruwäl at skadhan i denne sednare Lengden mindre opförd är än som
miꞵwäxten warit hafwer, på dedh Lengden deste tryggielighare kunde verificeras,
hwilket här medh betyghes.
Til hörsampt fölie af hans Excell:ns H:r Gouverneurens Remissorial den 24 hujus
blef nogha inquirerat om Supplicanternes befintlighe tilstånd utj Lengden, allenast
deras Nampn medh resten opförde äre, beklaghandes Nämbden, at dhe icke haft
någhon Förståndigh Man, uthan En Diekne som Lengden skrifwit och
Supplicanternes Nampn icke rätt intäcknadt hafwa, och opföres nu i denne
Specification dhe högst beträngde, som Huusarmas Frijheet betarfwa.
Bryttie. Lars Nielꞵon, uthfattigh, warit 3:die Mann
ägher hwarken Häst eller Koo, Hemmanet förborghat, Cronan skyldigh, ________________________
Oluf Påelꞵon uthfattigh, ingen mehra hielp i
Gården, ägher hwarken Häst el:r Koo, Cro:n skyldig _
Byen. Oluf Pederꞵon, uthfattigh, ägher hwarken
Häst eller Koo, skyldigh till Cronan ______________
Erich Hanꞵon förlammat, ägher hwarken
Häst eller Koo, Cronan skyldigh _________________
Bäsdaal. H:o Karin, fattigh Änkia, medh små
barn, ingen Manshielp i Gården, Hemmannet förborghat, til Cronan skyldigh ____________
Joen Erꞵon uthfattigh, hemmanet alt
förborghat, och ägher hwarken Häst eller
Koo, skyldigh Cronan _________________________
Lönånger. Joen Segherꞵon uthfattigh, warit 3:die
Man, Hemmanet förborghat och ägher huarken Häst eller Koo, til Cronan skyldigh, ___________
Broo. Erich Joenꞵon warit 3:die Man, Hemmanet
leghat osådt, ägher lijtet utj dedh samma,
är i andras händer, och många Åhr af
andra sådt, til Cronan skyldigh __________________
H:o Margretha uthfattigh Änkia, sitter
medh Tretton små barn, ägher hwarken
Häst eller Koo, Hemmanet förborgat, och ingen Manshielp i Gården, Cronan skyldigh _________
Joen Perꞵon uthfattigh, ägher inthet, Hemmanet förborghat, til Cronan skyldigh ____________
Syltta. Swen Hanꞵon uthfattigh, ägher hwarken
Häst eller Koo, Hemmanet förborghat, til
Cronan skyldigh, ____________________________
Garlogh. Niels Hanꞵon, warit Tredieman, ägher
inthet, Hemmanet förborghat, Cronan skyldigh ____
Ysby. Joen Olufꞵon uthfattigh, ägher ingen Häst el:r Koo
till Cronan skyldigh, _________________________
Erich Erickꞵon, uthfattigh, gammal karl
Måghen 3:die Man och dödh blefwen, ägher hwar-
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ken Häst eller Koo, __________________________
Joen Perꞵon ägher hwarken dädt eller qwika,
Hemmanet förborghat, til Cronan skyldigh ________
Joen Olꞵon uthfattigh, warit 3:die Man, ägher
ingen Häst eller Koo, Hemmanet i andra Mans
händer står, til Cronan skyldigh _________________
Swen Larꞵon ingen hielp i Gården, äger
hwarken Häst eller Koo, Hemmanet förborghat
är skyldigh, ________________________________
Arnöön. Matz Nielꞵon uthfattigh, gammal Man
80 Åhr, ägher ingen Häst eller Koo, ingen mehra Manshielp, skyldigh _______________________
Fröland. Måns Anderꞵon, uthfattigh, hans
hemman af andra i många Åhr sådt,
ägher ingenting, hwarken Häst eller Koo,
Cronan skyldigh, ____________________________
Ysby. Anders Joenꞵon uthfattigh, warit 3 Man,
ägher hwarken Häst eller Koo, Hemmanet
förborghat, til Cronan skyldigh, ________________
Mahlstadh. Anders Larꞵon fattigh Änkia Soen,
ingen hielp i Gården, mycket andre skyldigh,
Hemmanet förborghat, Cronan skyldigh __________
Carl Uneꞵon, för fattigdomb most bortbytha sitt hemman, hans Soen warit 3:die Man,
ägher hwarken Häst eller Koo, och hemmanet förborghat, Cronan skyldigh, ________________
Johan Olufꞵon uthfattigh, af stor motgång
blifwen mångom skyldigh, ägher hwarken
Häst eller Koo, Hemm:t förborgat, Cronan skyldigh _
Östantiär. Erik Erꞵon uthfattigh, warit 3:die Man, och är
En gammal Båtzman, siukligh, ägher hwarker Häst
Koo el:r qvinkt, Hem:t förborgat, Cronan skyldigh __
Blästadh. Oluf Nielꞵon förlammat Man, siukligh, ägher hwarken Häst el:r Koo, En deel af
Jorden i andras händer och til Cronan skyldig ______
Erik Larꞵon uthfattigh, ägher ingenting
sin skuld betala medh, til Cronan skyldigh ________
Oluf Erꞵon uthfattigh, äges stighet til
Hemmanet, alt förborghat, som Föräldrarna sigh pådraghit, Cronan skyldigh ___________
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