Hälsinglands Domsaga AIA:22 1679 D52056 ?/? s. 175
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3162 (1679) Bild 3530 / sid 338v

Rogsta och Ilsbo Sochnar
d. 30 och 31 Octob. 679
Nämbden
Olof Larꞵon i Wästtiär, Jöns Perꞵon i Sörby,
Per Swenꞵon i Sillia, Olof Olofꞵon i Stamnäs,
Per Jönꞵon i Arnön, Nilꞵ Erꞵon i Håcksta,
Jon Perꞵon i Färꞵiö, Fredrich Ingelꞵon i Åkre,
Pell Perꞵon i Åkre, Per Uneꞵon i Malsta,
Olof Erꞵon i Wälsta, och Per Olofꞵon i Fröland.
Olof Larꞵon i Wästtiär länge suttit i Nämbden fick afskied i stället Jon Erꞵon i
Östanå som swor sin Nämbdemans Edh.
Jöns Perꞵon i Sörby och Per Olofꞵon i Fröland swore sine Nämbdemäns Edh.
Sal. Factorens Hans Behms Erfwingar tillsades faste på Larꞵ Anderꞵ hemman
i Hedsåker 7½ öre i skatt.
Dito på Bäꞵdahls hemmanet 5 öre i skatt.
Olof Olofꞵon i Wästanbäck skall betala till Olof Andersson i Yꞵby halft wärde
för den Häst som hans Häst förderfwat haf:r hwar öfwer gode Män förordnades
som dem emillan mäkla skole dhe dher dem således förlijchte att Olof Olofꞵon
skall gifwa till Olof Anderꞵon 28 P:r som han uthfäste med första willia ehrläggia.
Lars Erꞵon i Yꞵby klagade på Anders Olofꞵon och Hans Matts Hustro ibid.
för det dhe uthkommit det tahl att hans Hustro Kierstin Erꞵdotter ähr funnin
medh Tiufwerij som och annars folk Tubbat, begiärandes att han sådant må
bewijsa eller straffat blifwa. Anders Olofꞵon säger sin hustro hördt samma tal af
Dragonens Jöran Hans Hustro Brijta i Dahlen som framkallat sade sig samma
tahl hördt af Pigan Ingrid nu till tienst uti Wij och Tuna Sochn; Hwilken icke
tillstädes war, och sade nu Anders Olofꞵon att han hafwer henne derföre
ingalunda hållit som des utan af sine förre Huuꞵbönder fick godt wittnes börd om
sitt ährlige förehållande fast det uti hastigheet af hans hustro är så sagdt beder om
förlåtelꞵe och blefwe så med handsträckning förlijchte doch blef Anders Olofꞵon
för sin hustro sakfält för Läppegiäld 3 m:r och bör Hustro Brijta plichta uti
fängelse 1 dygn.
Arnögrannarne blefwe efter Borgmästarens Jon Mårtꞵon Qwastz begiäran
förbiudne att utan någons wettskap hugga Swijdieland och timber på Hors Landet,
grannarna förmentes ställa sig Kongl. Maij:tz Skogz ordning till rättelꞵe.
Borgmästaren Wäll:t Jon Mårtꞵon Qwast genom sin ombudsman
Landzskifwaren Johan Larꞵon Broman fordradhe af Jöran Gynteꞵon i Berge
142 P:r som förre åboenden Larꞵ Mårtꞵon på hemmanet dragit, och som han
Jöran hemmanet tillträdt skall han och lofwat samma skuld betala; Jöran

Gynteꞵon swarade att hemmanet war Öde skrifwit och dy det samma af ingen
bördeman Kiöpt, utan hemmanet uthur Crononens händer löst som han bewiste af
H:r Gouverneurens Högwälborne H:r Carl Sparres tillåtelꞵe bref d. 28 Feb.
666 och will så ?????da att honom icke må påbördas den skuld betala som förre
åboenden å dragit, altså war Rättens slutelige betänkiandhe att emädan Jöran
Gynteꞵon hemmanet icke af Erfwingarne utan uthur Cronones händer löst och den
Rest betalt som der å ifrån den tijd det öde legat dragin war kan icke Rätten
påläggia honom att betala den skuld han icke är wållande till, uthan blif:r der ifrån
frijkiänd men hwadh Jöran Gynteꞵon af honom Qwasten elliest tagit, bör han
betala och wardt så befallit att sig uti Staden nästkommandhe måndag infinna, att
sluta rächning med Borgmästaren och hwad han honom rättmäteligen skyldig
blifwa att giörligast förnöija.
Borgmästaren Qwast fordrade och 207 P:r uti Olof Nilꞵ hemman i Arnön
begiärandes han at hemmanet må blifwa honom tillslagit efter han störste
Hypothecarius Creditor ähr, blef swarat att der Qwasten will Cronan des
återstäder betala, skall han wara närmast det behålla efter det allareda några åhr
öde legat hafwer.
Skall skiee Liquidation nästkommandhe d. 3 Novembris här i Rogsta, emellan
Petter Bandtler och en dehl af Sochnemännen, der till förordnades
Landzskrifwaren Johan Broman och Olof Erꞵon i Wählsta med alfwarsam
förmaning till Creditorerne att ofelbart sig inställa så frampt dhe böter willia
undkomma.
Comminister i Dilꞵbo Wällärde H:r Peder Bæstadius igenom sin skrifwelse
till Landzskrifwaren Johan Broman klandrade efter det arf som efter hans Sal.
Fader Syster Hustro Gölug Erꞵdotter i Bästdahl som barnlös dödde och
ehuruwähl Hustro Giölug gifwit sig till Syꞵlings hoos Erich Olofꞵon i Bästdahl,
förmehnar han icke all egendomen wara förtärd, icke eller war hon lagliga
opbudin: Lars Arfwedꞵon i Fläꞵbro som var Bytesman wijste wittna att Hustro
Giölug sielf budet sig till Erich Olofꞵon och der emot honom all egendomen
oplåtet; Så emädan Erich Olofꞵon icke hafwer henne efter lag opbudit altså kan
hennes Disposition icke gillas, efter den af Erfwingarne klandras, doch gafs Erich
Olofꞵon i befallning att noga optechna hwad han på henne kostat hade, det som då
öfwerblifwer bör Erfwingarne tillställas men på widrig händelse att egendomen
icke skulle tillräckia, måge Erfwingarne kostnaden opfylla, efter dhe Fader
Systrens giorde förordning klandrat hafwa.
Samma dato Inlade Landzskrifwaren Wäll:t Johan Larꞵon Broman en bytes
skrift under d. 21 Septemb. 675 så lydande att bem:te Landzskrifware Broman och
Carl Uneꞵon i Wählstad hafwa af berådda mode med sine hustrors och barns å
bägge sijdors Jaa och samtyckio giordt ett fullkombligit och warachtigt hemmans
bythe, så att han Broman hafwer gifwit Carl sitt aflinge gods och hemman i
Mahlsta belägit 7½ öre i skatt och igen bekommit Carls hemman i Wählstadh 11¼
öre i skatt, doch der af är till H:r Factoren Wälb:de Hans Behm 12 ?:r skatt
bortsåldt för 50 P:r hwilket och Broman gafs tillstånd för så månge penningar igen
lösa, och efter Carls hemman ähr större i skatt Jämpte bättre gård, hafwer han
begiärat och Landzskrifwaren honom gifwit i mellanlag 400 P:r Km:t och 2 åhrs
frijheet på Mahlsta hemmanet, hwilken frijheet hans Excell. Högwälborne H:r

Gouverneuren hafwer honom Broman förlänt till samma hemmans reparation, och
i fall der han Broman icke kunde hemmuhla Carl bem:te Mahlsta hemmanet till
Ewärdelig egendomb, lijka som Carl Uneꞵon honom Wählstad giör, så försäkrar
han Broman honom Carl Uneꞵon att han skall en warachtig hemstad
igenbekomma, som är af samma wärde som Mahlstad, der han sådant behagar
eller taga penningar derföre, eller och träda till Wählstad igen, när han Carl
honom Broman alt mellanlaget, medh omkostnaden han på Wählstad emedlertijd
anwänder, richtigt betahler williandes här med hafwa hwar andra opdragit att
tillträda, hwar sitt tillbytte hemman med alle dher under liggiande nyttigheeter
både i wåtho och torro, som af ålder der under legat hafwer och än här efter kan
med rätta winnas och och underläggias, att häfda bruka oklandrat till ewärdelig
egendomb hwar opå han Carl Uneꞵon allaredo hafwer på handen opburit 6 P:r
Km:t. Wittnesmän Comministern Wällärdhe H:r Erich Wijkman, Erich
Olofꞵon i Fröland, Olof Erꞵon i Wählstad och Pär Uneꞵon i Mahlstad, och
ähr uti post scripto under samma wittnen förafskiedat att Carl Uneꞵon skall med
dhe 400 P:r förskaffa Johan Broman hemmanet Wählstad helt och hållit utan giäld
af Carls Syskon eller deꞵ giäldenärer, undantagne dhe förbe:te 50 P:r som Broman
sielf, om han will, må betala och inlösa; Så aldenstundh han Broman och Carl
Uneꞵon hafwa efter bytes skriftens uprättande trädt hwardhera till sitt tillbytta
hemman nämbl. Broman till Wählstad och Carl Uneꞵon till Mahlstad, Johan
Broman och nu bewiste med Qwittebref och underskrifne Wittnen af d. 3 April
678 att dhe 400 P:r mellanlag ähre richtigt betalte, Jämbwähl hafwer han Broman
åtherlöst den Jord för 50 P:r som Sahl. Factoren Behm innehaft ifrån Wählstad
hemmanet hwar å han Brukzförwaltaren Wälb:de Jacob Hellmans Attest
hafwer sig förskaffat sub dato d. 4 Octob. 678 det är och af Rätten d. 14 Junij 677
belefwat att hwadh Jord Carl Uneꞵon hade satt till panta ifrån Wählstad, skulle
deꞵ rätt Transporteras till Mahlstad hemmanet, och Jämbwähl wardt det å detta
dato afsagdt att i fall Carl Uneꞵons Syskon icke wore för deras arfz fordran ifrån
Wählstad förnögde skall deras prætension till Mahlstad hemmanet wara dem lijka
kraftig som wore dhe till Mahlsta arfborne och altså opdrager härmed Johan
Broman honom Carl Uneꞵon sitt af Rätten undfångne Faste bref opå hemmanet
Mahlsta, som lagwärdt är för alle börde männen efter denne dag roligt at bruka
behålla och besittia, och såsom detta deras Jorde skifte fans lagliga giordt och 3
gånger opbudit Nembl. 1 gången d. 22 Novemb. 675. 2 gången d. 30 Octob. 676
och 3 gången d. 24 Junij 677. Contrahenterne och nu wähl der om sambdhe äre,
dy blef deras Jordeskifte efter lag Jorde B. 1 Cap. L. L. bekräftat och dömbdt
stadigt och fast att stånda, så at ingen efter denna dag skall hafwa macht här å
något klander giöra wijd dombrudt som lag förmår.
Samma dato kom för Rätten Ehrlig man Anderꞵ Hanꞵon i Wästtiär och inlade
en skrift Dat. d. 1 Aug. 678 af innehåld att såꞵom beskiedelig Nilꞵ Mårtꞵon i
Wästtiär med sin Hustro Giölug ähre till en hög ålder kombne, och Barn löse,
ähre dhe förorsakade sig till hielp att optaga för sine barn och rätta Erfwingar Nilꞵ
Mårtꞵons Hustro Syster Dotter Hustro Kierstin Jonsdotter med hennes man
ofwanbe:te Anders Hanꞵon, hwilka emot stark försäkran att det gambla folket till
grafwen skiöta och fohla skohla dhe, bem:te Anders Hanꞵon och Hustro Kierstin,
näst arfwinge Rättigheeten behålla alt det som det gamble folket äge och
förwärfwat hafwa så i löst som dhet dhe uthi fasta inlagdt och förwärfwat hafwa,
wällförståndes att tå Nilꞵ Mårtꞵon dehlade hemmanet medh sin Hustro Syster
Anders Hanꞵ Swärmoder Hustro Anna Jonsdotter som då mestadehlen

förborgat war att dhe sin lott 6 öre moste uthur giäldenärernas händer lösa,
warandes han Nils Mårtꞵon så mycket mera försäkrade att kunna sin lått bort
brefwa som han den sielf af egen förwärfade medel löst hafwer, och i wijdrigt fall
dher gud skulle dem någon olycka tillskynda anten igenom en eller annan
händelse uthfäster Anders Hanꞵon och hans hustro det gambla folket aldrig
öfwergifwa utan för rätta föräldrar hålla. Wittnesmän Kyrkioherden Wyrdig H:r
Olof Albogius Capelanen Wällärde H:r Erich Wijkman Olof Larꞵon i
Wästtiär och Swen Larꞵon ibidem begiärandes nu Anders Hanꞵon här å Rättens
stadfästelse. Så Aldenstund grannarna wiste betyga att denne Disposition är af
Nils Mårtꞵon och hans hustro fullelliga samptyckt och at dhe sielfwa hafwa
begiärt af grannarna det samma för Rätten att wittna, emädan Nilꞵ Mårtꞵon nu för
sin mehnförheet icke kunde för Rätten komma, Anders Hanꞵ Swåger Swen
Perꞵon som sitter på den andra halfwa låtten hafwer och här till samptyckt och
det Elliest blef betygat att Nils Mårtꞵon hafwer mäste dehlen inlöst och wärfdt sin
fasta egendom, altså blef och deras förordning efter Lag stadfästat, så att Anders
Hanꞵon med sin hustro efter det gamble folkets död skall både besittningen och
det gamble folkets lösa och fasta egendom behålla, emoth förswarlig skiötsel i
döde dagar och ährlig begrafwning, doch efter hemmanet för 30 åhr till baka ähr
skiftat i twänne dehlar och i fall någon thera åboenderna framdeles åstundade efter
Kongl. Maij:tz allernådigste gifne Resolutioner 673 och 677 hwar andra uthlösa
lembnar Härads Rätten sådant till lagligit uthförande.
Anlagande det Testamente som Sahl. Lars Erꞵon i Stamnäs i lijfstijden med sin
Kiere Hustro Märit d. 2 Maij 671 skriftel. uthi förnähme och Ehrlige Mäns
närwaru oprättat hafwa, sålunda, att efter dhe en rund tijdh uti Echtenskapz
ståndet till samman lefwat och icke blifwit barn ägande, dy hafwa dhe hwarandra
Testamenterat att hwilken som den andra öfwerlefwer skulle behålla alt det dhe
äga både i löst och fast, så det som han Larꞵ Erꞵon uti hemmanet inlagdt Nembl.
151 P:r 16 öre som och det hon Märit hafwer fått och än bör fordra, att ingen af
hwarken hennes eller hans sijdo må något förfång giöra Jämpte detta skulle och
Hustro Märit bekomma dhe 20 lod Silf:r som henne uti Morgongåfwer af hennes
Sal. Man Larꞵ Erꞵon tillsagdt war, är och för uthan detta Testamente emillan
gamble folket så förafskiedat i fall Hustro Märit skulle sin Man efterlefwa att tå
bem:te Larꞵ Erꞵ Sohn och Hustro Märitz Styfson Mårten Larꞵon skulle
henne för sin Moder hålla och henne ährl:n och wähl så siuker som helꞵosam in
till döden skiöta, derföre och hon Hustro Märit honom Mårten Larꞵon tillsagdt att
behålla allt det som är i behåll efter henne; Wittnesmän Kyrkioherden Wyrdige
H:r Olof Albogius, Capelanen Wällärde H:r Erich Wijkman, Michell Erꞵon i
Stamnäs, Olof Bryngelꞵon ibidem och Hans Perꞵon i Sylta, hwar öfwer han
Mårten Larꞵon begiäradhe Rättens stadfästelse; Så ehuruwähl han efter lag bordt
Styfmodren opbiuda, men som ingen af hennes slächt här i landet wistande ähr att
hon hafwer kunnat sig opbiuda nästom frändom eij eller någon tillbudit sin kost;
Styfmodren och nu som grannarne wijste betyga, är med Mårten Larꞵon och den
förordning som i förbem:te skrift giord är, wäll belåten så at hon af StyfSonen
bem:te Mårten Larꞵon må till döde dagar Emot allan hennes egendomb Syꞵlas
hwar till Mårtens Syskon och gifwit sitt samtyckio dy blef Testaments skriften uti
alle sine Clausulis Approverat och giltig ehrkiänd allenast förbehålles Hustro
Märitz Arfwingar att behålla alt det som på hennes arf ännu torde återstå i
Jämpteland och hon till sin framledne man uti boo icke infört hafwer.

