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Rogsta och Ilsbo Sochner
den 24 Martij 680
Nämbden
Per Swänꞵon i Sillia, Jöns Perꞵon i Sörby,
Olof Olofꞵon i Stamnäs, Per Jönꞵon i Arnön,
Nils Erꞵon i Hogsta, Jon Perꞵon i Färꞵiö,
Fridrich Ingelꞵon i Åkre, Pell Perꞵon ibidem,
Per Uneꞵon i Mahlsta, Olof Erꞵon i Wälsta,
Per Olofꞵon i Frölandh, och Jon Erꞵon i Östansiö.
Per Swänꞵon i Sillia begärte nu som tillförendhe afskiedh, men blef öfwertalt
att längre sittia qwar efter han ännu rörlig och omistandes ähr.
Sochnemännerne förmantes att opslå Sommarwägarne så att dhen resande icke
blifwer af wattnetz opstigandhe på Isarne något miꞵfahrit skier det någon skada
stånde på deras answar.
Piga Anna Mårtenꞵdotter, födder i Ångermnland och Seensiö Sochn, tillstod
sig wara lägrat och med barn rådder af Båtzman Per Anderꞵon hwilket
lägersmåhl Båtzmannen och tillstodh, men troor att Anna, skall flere haft som
henne tillförendhe kränkte, men som han der till ingen grundh hadhe, elliest
wiste och Båtzman Lars Jönꞵon, efter dhe qwinnor, som hoos henne i
födzletijden warit, att hon på ingen annan bekändt än allena på dhenne Per
Anderꞵon dy bör han efter thet 3 Cap GiftMåhla Balken plichta för
Mökränkning 40 m:r men som Per Anderꞵons Fader Anders Perꞵon förebar,
att hon af oächta säng skulle född wara, der till Konan nekar, blifwer den
antechning om böterne i Sakörs längden opfördt, doch skall Per Anderꞵon detta
åhret gifwa till barnetz opfostring 2 T:r Sädh och 2 ℔ Sofwell.
Jon Erꞵon i Östanå sattes till Målsman för Piga Sigridh Erꞵdotter i
Wästanå.
För Änkian Hust. Kerstin Olofsdotter i Hohlan sattes till Målsman Swen
Olofsson i Wästtiär.
Bruksförwalten Wälb:de Jacob Hellman opbödh Mats Nils hemman i Arnön
3 18 ?:r i skatt som han efter Köpebrefwetz lydelse för 400 P:r köpt hafwer
förste gången doch fans af opbördz boken att rätta hemmans skatten ähr 4 öre 6
?:r hwilket då dombrefwet skrifwes skall intechnas.
Alldenstund ingen annan kundskap inkommen ähr sedan Soldaten Hans
Olofꞵon 654 uthreste, uthan att han 2 åhr der efter uti Anklam wardt dödh, dy
tillåtes Systren Hustru Kierstin allena optaga sin Broders Sal. Hans Olofꞵons
Resterande hufwudlega, helst emädan Fadren Olof Hanꞵon lefde efter sedan
Sonen dödh blef, så att sönderkulla intet kommen medh henne till arfs.

Rådmannen uti Hudwikzwald, Erlig achtadt Johan Johanꞵon Insinuerade
sin fullmacht gifwen af Klockaren i Hopsall och Mårtens Sochn Lars Perꞵon
Huꞵell d. 24 Martij 679 hwar uthinnan han Lars Perꞵon hafwer fullmächtigat,
denne Johan Johanꞵon att opfordra dhet arf, som honom Lars Perꞵon efter hans
Sahl. Fader framledne Per Erꞵon i Berge och Ilꞵbo Sochn, uti löst och fast
tillfallet är, tienstl. begiärandes att Brodren Erich Perꞵon, som hemmanet
Bergie besitter, och brodrens egendomb innehafwer, må den wed anfordran
uthlefwerera, Erich Perꞵon i Bergie måste tillstå att han genom brefz wäxlande
med sin broder förstådt att han Johan Johanꞵon fullmächtigat, och är honom
lijka hwem han sin broders dehl för Huuꞵ och Jordh betalar, allenast han med
tijden blefwe af Lars Perꞵ barn willtalt, hwarföre och Lars Perꞵ gifne fullmacht
blef Approberat kunnandes honom Johan Johanꞵon myndig samma Lars Perꞵ
anpart i Huuꞵ och Jordh och andre löꞵöror efter bytes längdens innehåld
emothtaga och qvittera, men såsom Erfwingarne icke hafwa låtit ett laga
Inventarium på allan egendomb oprätta, dy skohla dhe ännu en sådan antechning
på egendomen giöra som dhe Edeligen dher så omtränger kunna besanna sedan
skifta Syskonen sin emillan efter lag då Modrens dehl i löst och fast skall
afwittras efter Huuꞵ och Jordh af dem begge aflat ähr, och gifwe der öfwer Lars
Perꞵon en underskrifwin förtechning huru alle lotter ähre i skiöth lagde och
sedan låta dhe efter Erfdabalken 14 Cap. L. Lagen ty blifwer deꞵ Erich Perꞵon
sädan Larꞵ Perꞵ lått efter qwittebrefwet betalt ähr, för både Lars Pers och deꞵ
barns klander på hemmanet roligt besittiande.
Swen Olofꞵon i Holand gaf kunnigt huru såsom han förledne åhr inläth sig i
ächtenskap med framledne Anders Nilꞵ dotter i Holand Anna Anderꞵdotter
till den ändan, att han hemmanet 3 öre 10 ?:r i skatt få besittia efter fadren
hafwer en sådan förordning i lijfstijden giordt, sedan äldste Sonen Nilꞵ
Anderꞵon med döden afgick före än fadren Anders Nilꞵ dödh wardt, hwilken
tyckte dhen yngre brodern Lars Anderꞵon till hemmans bruket intet fallen
wara, icke eller kiände fadren sigh wara mechtig Sonens Nilꞵ Anderꞵ lilla barn
hemmanet till handa hålla. Dy wore Sal. Anders Nilꞵ ordh, att dottren Anna der
hon blifwer Man gifwin skulle besittningz Rätten tillhöra, hwilket
Nämbningsmannen Erich Perꞵon i Berge och Jon Erꞵon i Östanå efter
Fadrens ord Jempte flere andre, dhe nu tillstädes wore skohle kunna besanna,
Elliest hafwer och Swen Olofz Hustru Broder Lars Anderꞵon 15 åhr besittningz
Rätten till hemmanet ifrån sig, till sin Swåger merbem:te Swen Olofꞵon emoth
35 P:r i afskillningz penningar Transporterat som wittnat blef. Fördenskull efter
Erich Perꞵon i Bergie och Jon Erꞵon i Östanå nu för Rätten aflade sin liflige
Edh å bok, att fadren i lijfstijden sådan förordning giordt hade, wart Swen
Olofꞵon, medh hans Hustru Anna Andersdotter af Rätten försäkrade hemmanet
Holand fram för alla dhe andre Syskonen och deꞵ barn, att roligt besittia bruka
och behålla, för sig och sine efterkommandhe till ewärdelig egendomb. Doch så
att han sine Hustru Syskon och deꞵ barn, efter lag och mätesmanna ordom
förnöijas.
Hederlige och Wällärde H:r Mårten Mört gaf klageligen tillkänna hwad
skada han in Januario 679 uthi hans och hans hustrus frånwaru af en häftig
WådEldh genom sin legogåꞵes förwållande på den dehl af Olof Perꞵons gård I
Åkre, som honom H:r Mårten till Hyra förtrodd war, taga månde, hwilket

således tilldraget ähr, att tå gåꞵen Hans Perꞵon 13 åhr gammall skulle om
aftonen gå till Säng, hafwer han det andra gårdzfolket owitterligit, taget liuꞵ
med sig, det han hafwer fästat i wäggen, och der medh insombnat, och således
liuꞵet efter en stund fallet neder i Sänge Hallmen hwar af Elden mehr och mehr
begynte tilltaga att gåꞵen sielf med fahra undan kom och der hielpen icke i stoor
myckenhet hade kommit, hafwer gården i aska blifit nederlagdh, tienstl.
bediandes att Häradz Rätten tächtes komma honom till någon hielp, efter gåꞵen
som Elden uthsläpt ähr ett fattigt Fader- och Moderlöst barn och till sine
myndige åhr eij kommen, så att han af gåꞵen icke något skadestånd kan begiära,
icke eller kan han förmoda att warda till brandstodh förhulpen; Så emädan det
befans att han en stor skada både på gården, som annan sin enskylte egendomb
taget, och det icke af eget förwållande, att hans sak så mycket mehra ähr
favorabell, hwilken bör af Christnadhe menniskor behiertas. Altså kunde Häradz
Rätten icke förwägra honom detta Attestatum uthan efter Kongl. Maij:ts
Tiggiare ordning här med Recommenderes honom till dhe Ehrewyrdige herrar
Probsten och Pastorerne dhe behagade förmå hoos sine åhörare i
Församblingarne, att af håfwen försambla någon anseenlig hielp till skadans
oprättelse.
Anders Erꞵon i Sylta tilltaladhe Wällärde H:r Mårten Mört om något Höö,
som han emoth hans willia och wettskap skall taget hafwa, H:r Mårten swarade,
att han håller sig wid det sluth som skiedde uti Nya Ländzmansgården då
rächningen giordes emellan honom och hans Son Erich Anderꞵon, som hafwa
hemmanet Åkre med H:r Mårten brukat, nembl. att alt dhet som blef öfwer 6
gillingar uthi Grenholmens ladun skulle H:r Mårten tillhöra, der på dhe gofwo
hwar andra handen, som Anders Larꞵon i Åkre och månge flere tå
närwarandhe skohle kunna besanna och hafwer fadren intet medh dhenne saken
beställa, hwilken Regererade att han för sin Son som ung af åhren fast han gift
ähr, må få saken framföra. Olof Perꞵon i Tohlbo äganden till Åkre hemmanet
swarade, att dhe giorde alldrigh det kiöp med H:r Mårten, ty hwad skulle thet
honom omträngia att taga Höö ifrå andre orther och föhra till den ladu, der han
hade hördt sådant wara förordat, beropandes sig på dem som tillstädes wore,
elliest hafwer han hemmanet i 40 åhr åbodt, och altijd infördt i samma ladu af
andre orter som han 679 giorde, H:r Mårten badh honom hålla wijd sanningen
han hafwer intet dristat sig att taga Höö om det intet så slutet wart, och
begiärade Anders Larꞵon i Åkre, som då tillstädes war, må sin wittnes Eedh
afläggia, den han och Præsterade och wittnade att deras tahl så war att det som
blifwer öfwer 6 gillingar i ladun skulle H:r Mårten allena behålla.
Jöns Perꞵon i Broo som af H:r Mårten blef kallader att dhela samma Höö som
i ladun infördt war, wille wähl medh Eedh besanna att han icke det ringaste tog
mehra än hälften dy han skar ladun i twå dhelar, det och Olof Perꞵon sielf tillstå
måste.
Fördenskuld emädan dhe så medh hwar andra om 678 åhrs hööwäxt efter
Edeligit bewittnandhe förordat hafwa, finner Rätten H:r Mårten befogat till det
Höö han handfånget hafwer, doch efter thet twistas att Gränholms ladun icke så
mycket skulle hålla der icke mera Höö från Leerwijken hade der blifwit inlagdt,
ty skohle gode män nästkommandhe Slottetijdh, läggia Hööt i Ladun, till måhls

så mycket som 678 i samma ladu inbergades, då der af kan profwas hwad
sensibell åthskildnadt här af kan flyta, emoth 678 åhrs myckna hööwäxt.
H:r Mårten klagar mera öfwer denne Anders Erꞵ Sohn, Erich Anderꞵon, att
tå rächningen höltz månde han 2 ladur uthi Marstranden och Marladun
undandöllia, hwilket han H:r Mårten för Fadren och Olof Perꞵon förre
uppenbarat hade, som tyckte illa wara, att han så skulle giordt. När H:r Mårten
träffadhe Erich Anderꞵon hoos Befallningzman i Norholm, och frågadhe om
Höö war i ladurne behållit, swarade Erich Ja, men dagen efter reeste han tijth,
och alt Höö borttog som han nu måste tillstå och bekännia. Fadren Anders
Erichꞵon sadhe sig icke hafwa stor wethskap här om, uthan håller sig der widh
att H:r Mårten, tå rächningen höltz, fick sitt förnöijandhe, och kan han grant
minnas, att H:r Mårthen fick Tre gillingar mera än Sonen, H:r Mårthen insisterer
att Anders Erꞵon och hans Son skohle nogsampt i sitt samwete wara
öfwertygade, att dhe twenne ladur som allenast tillhopa innehålla 3 gillingar
wore intet på rächningen i hågkombne, tillbiudandes H:r Mårten honom Anders
Erꞵon Eeden om han will swärja, att dhe intet wore förglömbde will han låta sig
der med nöija, men elliest will H:r Mårten tryggeligen swärja, att dhe intet wore
på rächningen inslutne, hwilken Eedh Rätten till parterne hemskiuta månde, men
Anders Erꞵon drog uth tijden med fåfänga inwändningar, och wille intet blifwa
wid denne qvæstion, om deꞵe twänne ladur hafwa warit på rächningen optagne,
doch om sijdor, när H:r Mårten wille Eden afläggia, måste Anders Erꞵon tillstå
att dhe twå ladur wore tå rächningen höltz förgiätna, altså wardt Sonen Erich
Anderꞵon förplichtat att halfparten der af nembligen 1½ gilling till H:r Mårten
lefwerera.
Per Olofꞵon i Arnön och Anders Hanꞵon i Öꞵby wore till Tinget stämbde af
Petter Bandtler att efter Tings Rättens förre interlucotorie liqvidera om deꞵ
Sahl. Faders skuldfordran och intet Comparerade, wardt saak för swarlösa
hwarthera till 3 m:r.
Efter Hans Exell:tz Högwälborne H:r Jacob Flemmingz remiꞵ d. 15 Januarij
680, blef på Tinget i Rogsta d. 24 Martij 680 ransakat, om Supplicantens Olof
Perꞵon i Åkre inlagde beswär, och kundhe han till brandstodh icke förhiälpas,
efter Elden af wangiöme upkommen war, uthan hafwer han att förwänta
refusion af den som gården Hyrat, och Elden uthsläpt hade, om miꞵwäxten på
förflutne åhrs uthsäde, wiste Nämbdeman Olof Erꞵon i Wählsta, och dhe
andre grannarne betyga att uti Korn axet icke war flere Korn än 3 eller 4, så att
han af 2 T:r uthsäde icke mehra än 3 T:r fick inberga, och således stor skada
taget, doch mädan dhe andre grannarne finge Jämblig åhrswäxt, kan fuller
miꞵwäxten till en dhel orsak wara att deꞵ åker icke så wähl som grannarnes
kiörd och häfdat blef.

Dito d. 28 Sept. 680
Sammo Dato beklagade sig Sal. Erich Michels efterlefwerska Hust. Anna
Johansdotter att Swän Perꞵon och Nilꞵ Jönꞵon i Arnön skohle hafwa ridit
ihiähl en Häst för henne. Swen Perꞵon säger att han war illa medh fahren, då
han af Nilꞵ Jönꞵon och Jöns Perꞵon blef honom andtwardet, här uthinnan sades

af Rätten att the skohle förlijkas, som och skiedde, och blefwe förlijkte om 36
P:r så att dhe 3 personer som Hästen hafwa haft, skulle 12 P:r hwar utläggia.
Tijondherächnarenar Anders Hanꞵon i Yꞵby, Erich Larꞵon i Blästa, Peder
Jonꞵon i Arnön, Erich Anderꞵon i Mahlsta, Anders Mårtenꞵon i Åkre
giorde sin Edh att the efter Kongl. Maij:tz nådigste påbud skohle Tijonden
troligen räkna, sampt rätt måhl och prof på alle ställen rächna, så att Kongl.
Maij:t uti des Tijondhe icke skall med deras willia eller wethskap försnillas.
Dhe andre 5 Tijondheräknarne, woro borta, som äre Lars Erichꞵon i Arnön,
Anders Jönꞵon i Yꞵby, Hans Nilꞵon i Garlu, Erich Larꞵon i Wählsta och
Anders Påhlꞵon i Sweden.
Erich Larꞵon i Blästa Måhlsman för Piga Anna Olofzdotter hafwer att fordra,
hoos Erich Erꞵon i Östantiärn Jordepenningar 22 P:r 16 öre, eller så mycket
som Erflängdhen innehåller. Resolutio. skohle giöra rächning och skall Pigan
blifwa försäkrat af resterande Båtzmans lön i Högs Sochn att blifwa betahlt.
Dato præsenterade Erlige och beskiedlige Man Per Erꞵon i Blästa ett
Kiöpebref af d. 20 Junij 675 hwar uthinnan Erich Erꞵon i Östantiärn af
berådde mode med sin hustru och barns samtyckio, hafwer opdraget och försåldt
honom ofwanbem:de Per Erichꞵon i Blästa sitt hemman Östantiärn 4 öre 18 ?:r i
skatt för penningar Trehundrade dahler enkelt KoppM:t med deꞵ underliggiande
nyttigheter som af ålder i wåthe och torre legat hafwer och här efter medh rätta
kan skiäligt winnas, allenast undantager Erich Erꞵon i sin lifstijdh, tompterne,
Norr och Söder om gården med husen i gården, så när som Kornladun, den skall
föllia Jorden efter, och efter hans dagar skall Per Erichꞵon oklandrat tillträda
Tompterne och Huusen och dem till den mehra Jorden tilläggia, hwar med Erich
Erꞵon afsäger sig bem:te hemman medh deꞵ börd för hustru och barn födde och
ofödde, och tillsäger thet Per Erꞵon, hans hustru och barn födde och ofödde till
ewärdelig egendomd etc. Wittnesmän Comminister loci hederligh och
wällärde H:r Erich Wijkman, Olof Erꞵon i Blästa och Olof Nilsson ibidem.
Sedan Per Erꞵon hade hemmanet låtet opbiuda tillstår han sig efterlåtit Erich
Erꞵons Sohn Påhl Erꞵon att dhet I bördh lösa, hwar på han honom allenast gaf
50 P:r på handen och fick så Per Erꞵon bruka någon Jordh af hemmanet för dhe
250 P:r penningar som han till Fadren Erich Erꞵon uthgifwit hafwer, emädan
Påhl Erꞵon hemmanet i 3 åhr åbodde, Men efter det Påhl Erꞵon wardt skrifwin
till Båtzman, som sedan i Cronones tienst är döder, hafwer Per Erꞵon anhållit
hoos deꞵ Fader Erich Erꞵon att han honom anten sine opburne penningar skulle
Restituera, eller hemmanet öfwerlåta befruchtandes Per Erichꞵon att hans
innelagde penningar i hemmanet skulle honom, ifrån gånga, alldenstund Påhl
Erꞵon icke hafwer Cronones uthlagur, för dhe åhren han det besuttet, fullgiordt,
hwilket alt Erich Erꞵon nu för Rätten måste tillstå att här med således förelupit
är, kännandes sig icke mächtig, för sin och sin hustrus fattigdomb och
bräckligheter, att Per Erꞵon sina penningar åther lefwerera, icke eller att betahla
Cronan sin Sahl. Sons åtherstäder, och hemmanet åth sine döttrar förswara,
uthan nödgas dhet till Per Erꞵon efter första kiöpet öfwerdraga och att han af sin
Sons Påhl Erꞵons handfångne 50 P:r betahlar Cronans Rest så långt dhe kunna
förstå, hwar medh dhe nu för sittiande Rätten Kiöpet med handslag bekräftade,
doch på Rättens underhandling uthlofwadhe Per Erꞵon till Erich Erꞵon att gifwa

2 T:r Korn. Nu alldenstund dhe så wänligen wore öfwerens kombne, hemmanet
Östantiärn finnes och 3 gånger wara upbudit. Nembl. första gången d. 23 Julij
675 andre gången d. 22 Nov. 675 och tredie gången d. 30 Octob. 676 och
emädan det så långe stodh under opbod, och sedan Påhl Erꞵon dödde, hafwa
inga andra bördemän giordt något qwahl eller inspråk emoth Pär Erꞵon, som
straxt sitt Kiöp fullbordade. Dy dömbdes deras Kiöp stadigt och fast att stånda
och eij återgånga, och altså försäkrades Per Erꞵon hans hustru, barn och
efterkommande att hemmanet Östantiärn roligt och oklandrat, för alla Erich
Erꞵons deꞵ hustrus, och barns och bördemän, bruka behålla och besittia widh
dombbrått som lag säger.
Dato inladhe Ehrlige och Beskiedelige Anders Erꞵon i Sylta twenne bref af d.
20 Sept. 676 hwar uthinnan Pastor i Norbo Wyrdige och Wällärdhe H:r
Måns Rogstadius och hans Broder Swän Mårtenꞵon i Giäfle, medh deꞵ
Swågrar, Erich Olofꞵon i Frölandh och Per Anderꞵon i Delånger, Per
Hanꞵon i Sylta och Joen Erꞵon ibidem hafwa oplåtet honom Anders Erꞵon i
Sylta hans hustru och efterkommande, att oklandrat efter deras dödh behålla
deras hemman Sylta 11 öre och 6 penning. i skatt med alle deꞵ tillydande ägor.
Alldenstund theras Sahl. Broders och Swågers Erich Mårthenꞵons barn
hafwa måst hemmanet för deꞵ Sal. Faders stora giäldh afstå. Wittnesmän Olof
Perꞵon i Åkre och Per Påhlꞵon i Bergie, Begiärandes Anders Erꞵon här å
Rättens domb bref, Så emädan thet Kiöpeskriften icke uthtrycker, huru mycket
Anders Erꞵon för hemmanet gifwa skall, icke eller hafwa the i Kiöpe skriften
förklarat anten, Anders Erꞵon eller hans hustru till hemmanet bördig war; Altså
blef Ländsman Erich Olofꞵon i Frölandh inkallat, hwilken giorde sådan
uplysning i saken, som Nämbden witterlig war, att Erich Olofꞵon i Fröland,
hafwer Sal. Erich Mårthenꞵons Syster Hustru Karin Mårtenꞵdotter, till
hustru, och denne Anders Erꞵon hafwer Erich Olofꞵons dotter Hustru Margeta
Erꞵdotter till ächta, derföre hafwer hans Anders Erꞵons Hustrus Moder Broder
och Moder Systrar så mycket willigare oplåtet honom Anders Erꞵon och hans
Hustru, deras Sal. Faders hemman Sylta efter Syskone kiöp att behålla, efter
som dhe dhet sin respective broder och Swåger Sahl. Erich Mårtenꞵon opdraget
hafwa, fast han dem för deras arfz och bördzrätt icke betalt hafwer, men som
han blef mycket giäldbunden, att deꞵ barn icke kunde hemmanet antaga, hafwa
dhe icke wehlat att deras Faders hemman skulle komma i oskyldes händer och
således godhwilligt 676 efterlåtet Anders Erꞵon i Sylta som hafwer deras
respective Broders och Systers Dotter till Hustru, att träda i framledne Erich
Mårtenꞵons Kiöp, hälst emädan sådant Kiöp wijdh andre arfskiften i Sochnen
gängse ähr, när rätte bördemän någre hemman inlösa, att dhe niuta Syskone
Kiöpz willkor och rättigheet hwar wid han alt sedan roligt och oqwaldt suttet
hafwer, och i denne förflutne krigztijden ringa nog kunnat på hemmanets Kiöp
betahla hwar till honom icke eller någon strängdt hafwer, och altså wardt af
protocollerne befunnet att Anders Erꞵon hafwer låtit hemmanet Sylta lagligen
upbiuda och när det tredie gången d. 17 Nov. 677 opbödz wardt då kundgiordt
att hemmanet Sylta allenast ähr wärderat för 450 P:r Km:t hwar efter Cronones
giäld och annan skuld betahlas skulle, och der som hemmanet icke rächte åth
alla giäldenärer till fullnad, borde dhe efter hållen liqvidation, brista efter lagh,
emädan Cronones uthlagur fram för giäld måste ehrlagdhe blifwa. Nu
alldenstund ingen af Creditorerne hafwa sig anmält som hafwer wehlat Anders
Erꞵon ifrån hemmanet drifwa eller qwalt deꞵ Kiöp som ifrå 677 är oklandrat

ståndet, Swärfadren Erich Olofꞵon i Fröland, och nu på sin Hustrus Bröders och
Swågrars wägnar försäkrade Rätten att intet hinder eller qwahl af slächten skall
inkomma, utan Kiöpet med handslag för Rätten på alles deras wägnar
bekräftadhe, hwarföre och Anders Erꞵon hans hustru och barn tillehrkiändes
hemmanet Sylta 11 öre 6 ?:r i skatt fram för all den öfrige Slächten, att framgent
bruka behålla och besittia, doch Obligæres han Cronones Rest betahla, sine
Hustrus slächt efter handen uthlösa, och Creditorerne efter liqvidation förnöija,
hwilket när skiedt ähr, hafwer ingen macht wijder plicht för dombrutt att här på
något klander giöra.
Bruksförwaltaren Wälb:de Jacob Hellman opbödh Mats Nilꞵ hemman i
Arnön 3 öre 18 ?:r i skatt 2 gången.

