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Rogsta och Ilsbo Sochnar 
d. 25 Junij A:o 1687. 

 
Nämbden 

  Pell Perꞵon i Åkre, Jon Perꞵon i Färꞵiö 
  Per Olofꞵon i Fröland, Olof Olofꞵon i Stamnäs 
  Per Jönꞵon i Arnöhn, Anders Mårtꞵon i Sillia 
  Jon Erꞵon i Östanå, Swän Olofꞵon i Wästtiär 
  Lars Perꞵon i Aspe, Mårten Erꞵon i Wija 
 

NämbdeMan Nilꞵ Erꞵon i Håksta och Olof Erꞵon i Blästa hade begge lagliga 
förfall, i det dhe wore till Elfkarleby, hwilka åth näste ting sin Edh skole förnya 
efter Kongl. HofRättens Ordre. 
 
NämbdheMan Olof Erꞵon i Wählsta fick Dimission i deꞵ ställe wardt Mårten 
Erꞵon i Wija insatt, hwilken med dhe andre Nämbdemännen sin Edh afladhe. 
 
Bywachtaren Jöns Perꞵon i Holan androg för Rätten huru såꞵom Jon Jonꞵon i 
ibid medh deꞵ Tienstegoꞵe warit ifrå Kyrkian sidstledne Storböndagh, hwar till 
Jon Jonꞵon wille förebära att han fick mycket ondt i sin rygg natten för 
Storböndagen, att han omögeligen kunde komma till Kyrkian fast han dagen före 
warit hehl frisker, förmodandes Jon Jonꞵon att ingen skall kunna säga det han 
utan lagligit förfall sig ifrån Kyrkian söndrat, utan när det ryggsprånget kommer 
åth honom kan han intet gå twärt öfwer en wägh, Grannarne wiste fuller medh 
honom besanna, att han ibland hafwer ryggsprång som honom hindra plägar att 
gå, men inthet wiste dhe att det honom den gången påkom, Modren är Gammal, 
Hustrun Siuklig men Goꞵen Olof Perꞵon war och hemma. Jon Jonꞵon sade sig 
eij nekat Gåꞵen gå till Kyrkian, uthan han af ungdombs owettenheet sig der ifrå 
afsöndrat. HäradzRätten tog saken i sådant betänkiande, att Jon Jonꞵon i Hohlan 
eij kunde afstraffas efter Kongl. Böndags Placatet utan till en warning blef han 
pålagdh af Rätten till Kyrkian och dhe Fattige Ehrläggia för sig och deꞵ Gåꞵe 10 
P:r Koppm:t och stånde begge Kyrkioplicht. 
 
Sex Perꞵoner i Ilꞵbo blefwo anklagade för Stämbningsförsittiande medh 
Chronones uthlagors Clarerande i Hudwichzwaldh d. 12 Febr. sidstledne, worde 
sakfälte till hwar sine 3 m:r Sm:t som Spuraliter på Saköres Längden stå 
antechnade. 
 
Ehuruwäl Olof Erꞵon i Östanå enständigt påstod att han är intet skyldig 3 P:r 
Sm:t till BefallningsMan Wälb:de Hans Larꞵon Noræum uthan hafwer Olof 
Erꞵon 18 P:r Km:t af honom att fordra. Rätten tillsporde Olof Erꞵon om han ingen 
räkning af Befallningsman bekommet, hwar till han alldeles nekade, ändoch 
BefallningsMan Contesterade att han Räkningen till honom genom Nämbninge-
Man i Illꞵbo lefwererat; Dy måste detta ährendhet anstå till näste Ting, då 
BefallningsMan Noræus kan sin Opbörds Book hafwa wijdh handen. 
 



Jöran Gynteꞵon i Rijse för det han ladhe sig i annars tahl blef sakfält till 3 m:r 
Sölf.M:t. 
 
För Hustru Kerstin Olofsdotters Sohn sattes till Målsman Swen Olofꞵon i 
Wästkiär. 
 
Såsom Johan Fredrichꞵon i Åkre hafwer uthlofwat att betahla till Roloff 
Mackie, dhe Resterande 12 P:r 10 öre Km:t som han war skyldig på Sal. Swen 
Perꞵons hemman i Arnön, när han dhet åbodde; Dy måste han Johan Fredrichꞵon 
sin lofwan fullborda, doch hafwer han sin Regress till dhen Man som nu 
hemmanet tillträddt, att han sin betalning af honom kan ehrnå. 
 
Såsom det ofta förr och å sidste Tinget wardt opå Kyrkioherdens och flere 
Grannarnes wijdh Kyrkian och Åkre Gränden klagemåhl afsagdt att der dhe som 
sittia i Backestufworne icke kunna till näste Ting förena sig med Jordäganderne 
att dhe måtte blifwa längre wijdh sine backestufwor besittiande, skulle dhe efter 
Kongl. Skogs och Husesyns Ordningen blifwe af dheras bohl förwijste; Och 
BefallningsMan Noræus nu klagade att Jon Erꞵon Skytt, icke allenast gifwit 
honom Gode Ordh, utan sedan mehr förargelse än förr giordt, och hans 
Tienstefolk hinderligh warit; Dy Remitteres Rättens uthsagu till werkelig 
Execution, i förmågo af Kongl. Skogs och Husesyns Ordningen. 
 
Samptl:ge Grannarne af Wäster Nordahl, beswära sig huru såsom halfparten af 
deras bylagare uthöda skogen med Stafrums huggandhe, ehuruwähl för någre åhr 
tillbaka, ähr blifwet af HäradsRätten Resolverat, att emellan dhem skulle skogen 
skiftas, men intet blifwet efterkommet, efter deras bylagare lofwat bättring, och nu 
dhen åter igen öfwerträdt att de skogen alldeles uthödat med sitt ofmyckne 
Stafrums huggandhe; Anholla fördenskuldh Wäster Nordahlsmännen tienstl. det 
Rätten tächtes efterlåta dhem Syyn och Skifte på Skogen på det en gång måtte 
blifwe sluth på deꞵ långlige twister; Dy kunde HäradsRätten intet annat än 
efterlåta dhem Syyn och Skifte på dheras Skatteskog, i anledning af Lagh och 
Kongl. Skogsordningen råde halfwe Syyn hwar efter Lagh. Men ehuruwäl att alle 
Grannarne som tillförende suttet i oskiftan skog, efterlåtas skogen att skifta; Kan 
lickwäl dhem intet wara tillåteligit Fiskiewattnet att skifta, utan hwar och en 
blifwer wijdh sin gamble häfdh Conserverat, så att hwarthera beholler 
Fiskiewattnet till sin Gårdh, som af ålder warit hafwer, och det alldeles uthan 
något åtahl om skönt skogen, genom skiftet ifrå Fiskiewattnet frånskildh warder. 
 
BefallningsMan Wälb:de Hans Larꞵon Noræus beswäradhe sig öfwer Anders 
Larꞵon i Åkre för dhet han uthan skiähl och fogh hafwer beskylt honom för Hans 
Excell:s Gouverneuren oppå Landstinget i Hudwichzwaldh d. 18 April sidstledne, 
som skulle han pålagdt förbe:de Anders Larꞵon 1 öre i skatt mehra än som han 
bordhe och han des skatt draget i 20 åhrs tijdh, anhållandes BefallningsMan 
tienstl., det Rätten tächtes påläggia Anders Larꞵon det samma bewijsa, hwar och 
icke han måtte medh ett tillbörligit Straff ansedt blifwa; När Anders Larꞵon blef 
af Rätten tillfrågat huru han kan dhet bewijsa, sadhe han sig ännu icke wähl wetta, 
huru han dhet 1 öre i skatt på sitt hemman bekommit, efter han af H:r 
Cammereraren Blank hafwer förstådt, att hans hemman uthi Jordeboken icke 
högre opföras än för 16 öre i skatt. Dher emoth framlägger BefallningsMan 
Noræus dhet Instrument, som war giordt af Rätten 670 d. 23 Novemb. om det ena 



öre i skatt, att emedhan Anders Larꞵons Swärfader Lars Bengtꞵon uthi sin 
lifstijdh, öfwertalade sine Grannar Bengt Perꞵon Nilꞵ Hanꞵon i Garlo, att han fick 
gifwa till dhem hwarthera ½ öre i skatt, för mehra richtigheet skuldh, medh 
gärdens lefwerering i Chronebodhen, efter ett helgårds Mantahl; Men 1670, wille 
Jon Bengtꞵon och hans Granne i Garlo intet längre taga dhet ena öret skatt till 
sig af Anders Larꞵon, uthan måtte han sielf swara till skatten, som Jordhen 
innehafwer; Hwilket och af Rätten skäligdt befans att skatten skulle transfereras 
ifrå Garlo till Åkre, emedan Anders Larꞵon tå tillstodh sig lefwererat ett öre skatt 
till bägge Grannarne i Garlo, så att Anders Larꞵon nu måtte blifwa i sitt samwethe 
öfwertygat, att han för Gouverneurens Excell:s osanning på Befallningsman 
Noræum hafwer framfördt, som skulle han honom påfördt 1 öre i skatt mehr än 
han bordhe, dhet Anders Larꞵon hwarken då eller nu gittat bewijsa, uthan föll till 
föga, och flitigt afbadh sin dårskap; Altså efter BefallningsMan Noræus eij stodh 
på högsta Rätten, blef Anders Larꞵon allenast sakfält till 40 m:r Sölf:M:t, efter det 
20 Cap: Tingb: och Befallningsman Noræus sades frij. 
 
Finnen Mats Matꞵon ifrån Bästdahl och Norbo Sochn tilltalade Johan 
Anderꞵon i Sillia att han för en lång tijdh tillbaka waret honom skyldig 50 P:r 
Km:t dhem han eij kunnat igenbekomma, Producerandes en Attest som är af 
Ländsman Per Danielꞵon i Hålsiö uthgifwen, hwar uthi finnes förmält att Johan 
Anderꞵon efter sluten rächning blifwit till Mats Matꞵon i Bästdahl skyldig 50 P:r 
Km:t och samma gång hafwer Johan Anderꞵon slutet räkning medh Mats 
Matꞵons Swägerska Änkia Hustro Kerstin i Bästdahl, tå hon blifwet honom 
Johan skyldig 63 P:r Km:t till hwilkens afbetalning Änkian opdrog sin Prætention, 
som hon hadhe i Hogdahl Sochn oppå sin Sahl. Mans Knechtelega, hwilken lega 
Johan Anderꞵon Transporterade på Mats Matꞵon emoth dhen 50 P:r Km:tz 
Prætention som Mats Matꞵon hadhe af honom att fordra, och han det för gådt 
ehrkände, Men när Johan Anderꞵon bekommit Monitorial Zedelen af 
BefallningsMan Noræo, att Knechtelegan skulle uthtagas i Hogdahl, hafwer 
Änkian Hustru Kerstin fådt Zedeln om händer, då hon straxt förrest till Hogdahl 
och legan uthtagit af Påhl Tureꞵon i Ängersiö; Men Mats Matꞵon säger sig icke 
en halföre dher af bekommit, och dy förmodar Mats Matꞵon att han får gå till sin 
Man Johan Anderꞵon igen efter Änkian penningarne opburit till sin nytta; Dher 
emoth Protesterade Johan Anderꞵon att Mats Matꞵon måtte bestå dhen skrift som 
uthj Gode Mäns närwaru 680 d. 15 Febr. opprättades, tå Mats Matꞵon, såsom 
Målsman, giorde rächning medh Johan Anderꞵon och Erich Perꞵons Änkia om 
dhe 63 P:r dhem Mats Matꞵon lofwade Johan Anderꞵon att betahla till 
nästfölliandhe Michaelis, hemma i Johan Anderꞵons gårdh, eller och gifwa 
interesse, dy begärer Johan Anderꞵon tienstligst att Mats Matꞵon som löftade för 
Änkian må sökia henne dhet bädst han gitter och förmår. Fördenskuldh sades af 
Rätten att alldenstundh Mats Matꞵon i Bästdahl, som war Målsman för Erich Perꞵ 
Änkia Hustru Kerstin, tog hennes Prætention godh som hon hadhe i Hogdahl på 
sin Mans Knechtelega att fordra, der med och Mats Matꞵon skulle giöra sig betalt 
för sin fordran hoos Johan Anderꞵon i Sillia, hwilken och nu för Mats Matꞵons 
wijdare åtahl worder frijkändh, och Mats Matꞵon söker sin Swägerska, som 
Knechtelegan skall optagit dhet bädsta han gitter. 
 
Föruthan det att Gamble Män wille och kunde med Edh betyga att samptl. Östby 
Männen hafwa waret tillhopa i Nothedrächten uthj Fiärden Hagan, oansedt Opby 
och Wästbäcks Män för hielplösa månge åhr tillbaka öfwergifwit sin häfdh, så 



wardt det och af Underlagmans Lars Nilꞵons, med 24 Edsworne Mäns Synebref 
af d. 15 Maij 1543, befunnet, att allarede den tijdhen hade Östby Männen haft sine 
häfder och gode tillfällen sunnan Hogstade Wiken och kring om allan Hagan; 
Fördenskuld kunde HäradsRätten nu intet annat döma uthan att dhe ju wijdh sin 
gamble häfd, till Fiskiewattnet i Fiärden Hagan, böre framgent Conserveras, fast 
Opby och Wästbäcks Männen med yxebörd opå skogen Hagan blifwet frånskilde, 
ehuruwähl det af gamble Synebrefwet icke annat kan inhämptas, än hela Östby 
Gränden waret uthj Synegången Interesserade emoth Lingare Mannen, som tå om 
Skogen och Fiskiewattnet twistige wore, äntå dhe sedan sig söndrat, och nu willia 
föra hwarandra i obeståndh wedh fåfängt kijf, hwar ifrå de afråddes och förmantes 
att lefwa enige och fredsamme, på det Wäldsignelꞵen icke måtte tagas dem ifrå. 
 
Uppå Borgmästarens Wälb:de Jon Mårtenꞵon Qvastz Prætension till 
Framledne Jöran Jöranꞵons Sterbhuus i Wija om 62 P:r Km:t fordran, kunde 
Rätten nu som förr intet beskiedh af wederböranderne inhämpta, uthan kom Jöran 
Jöranꞵons efterlefwerska Hustro Suꞵanna tillstädes och sade, att hennes nu 
warandhe Man Olof Jonꞵon Delin ähr så opaꞵlig att han inthet kan komma 
tillstädes, eij eller hade Hustro Suꞵanna någre böcker med sig, uthan förmeenthe 
att Sterbhuset skulle hafwa ett f??? emoth Borgmästar Qwasts fordran dhe 96 P:r 
som Jacob Nilꞵon i Ahrnön war skyldig till Sterbhuset, efter Borgmästar Qwast 
haf:r Jacob Nilꞵons hemman emothtagit, hwilket förr hade bordtliqvideras: 
Fördenskuld blef Mårten Erꞵon i Wija som hafwer Jöran Jöranꞵons dotter 
Brijta till Hustru, förbuden att intet lefwerera till SwärModren eller sin hustru 
Syskon, mindre till StyfFadren, något på Huuꞵ och Jord, förr än dhe Borgmästar 
Qwast giordt förnöijande, efter deꞵ fordran ähr länge sedan godkänd och Hust. 
Suꞵanna nu måtte tillstå att hon taget af sin Sahl. Faders Per Perꞵons gårdh i 
Bergsiö en häst om 31 P:r som på bytet blef afsatt till Borgmästar Qwasts 
betalning. 
 
Såsom Rådmannen i Stockholm Wälb:de Olof Hansson Törner fått d. 13 
Februarij 685 intechning på 1055 P:r 31 öre KoppM:t fordran åth Sahl. Factorens 
Hans Behms Sterbhuuꞵ, så att samma skuldh borde af oskipto godze betahlas och 
sådant ännu icke skiedt än, fast H:r Gouverneurens Excell:tz Ribbing gifwet 
Dilation till betalningen och den satte Terminen expirerat, och å nyo beordrat 
BefallningsMan Broman att anställa Execution till deꞵ skulds förnögande; Altså 
begärte nu Rådman Törners Fullmächtig Regementsskrifwaren Wälb:de Elias 
Bohm, intechning på dhe 2:ne hemman Wählsta och Hedzåker, som förr blifwet 
Inspectoren Wälb:de Petter Ernest på panträttigheet opdragne d. 27 Januarij 
682 emoth 1000 P:r Capital och interesse @ 8 Pro Cento, hwilken Panträttigheet 
uthi Häradsprotocollo d. 15 Novemb. 684 blef intechnadt, tå och dhe twänne 
hemman blefwe första gången d. 13 Febr. 685 andre gången opbudne, att efter han 
Ernest fått sin betalning i bem:te hemman, måtte blifwa honom Törner till säker 
underpant förbehålldne, det Rätten eij kunde förwägra, efter skulden d. 13 Febr. 
685 giordes ständig, och tå genom Publiq intechning Vigilerades, uthan blefwe 
samma hemman Wählsta 12 öre i skatt och Hedsåker 7½ öre i skatt, till Törners 
säkerheet inprotocollerade, och å detta dato 3:die gången opbudne, doch medh det 
förbehåldh att han Ernest här igenom icke må Præjudiceras, så frambt han sin 
betahlning eij niutet, på hwilken händelse Törner, efter sin Vigilerade intechning 
bör af Ströms bruks medell blifwa Contenterat. 
 



26 Persohner blefwo för Stembnings försummande sakfälte till hwar sine 3 m:r 
Sölfm:t tå dhe Chronones uthlagor skulle ehrläggia, som i Saköres Längden 
Specialiter stå antechnade. 
 

Dito d. 14 och 15 Nov: 687 
 

Nämbden af förre Tinget 
 
Dhe 2:ne Nämbdemän som på sidste Tinget icke wore tillstädes, aflade nu sin Edh 
efter Kongl. HofRättens Ordre. 
 
Efter TingsLyꞵningen och förmaning till Allmogen att flijteligen gifwa acht oppå 
Kongl. Resolutioner som widh detta Tinglaget Publiceras skulle. 
 
Framstegh Borgarens i Hudwichzwaldh Mårten Jöranꞵons Drängh Johan 
Johanꞵon tiänstl. begärandes Rättens bijstånd att deꞵ Huꞵbonde måtte komma till 
sin betalning, för dhe 2 T:r Strömingh som Olof Jöranꞵon i Giefle låtet insättia 
hoos Per Olofꞵon i Frölandh, såsom Olof Jöranꞵ Skrifwelse af Giefle d. 6 Feb. 
681 den nu i Rätten opwistes, hwilka 2:ne T:r Strömming Olof Jonꞵon Delin 
skohla föryttrat, hwar till Olof Perꞵon alldeles nekadhe sigh hafwa emothtagit 
någon Strömming af Olof Jöranꞵon, kommandes dhet honom underligit före, att 
så skulle wara skrifwit, emedhan Olof Perꞵon sade sig aldrig der af haft någon 
kundskap; Olof Jonꞵon Delin som och blifwit stämbdh för dhet han uthan Ordre 
tagit sig till dhe 2:ne T:r Strömming, lade in sin exceptionsskrift, williandes han 
intet inlåta sig i någon action medh Mårten Jöranꞵons Fullmächtig, Alldenstund 
han icke laga Stämbning undfått, så att han kunde haft sine wittnen tillstädes, 
uthan säger att Strömmingen stådt hehla winteren dhet åhret i hans bodh, derifrå 
Mårten Jöranꞵon efter behag fådt honom tu??? hämpta, äntå att Olof Jöranꞵon 
wähl war skyldig honom Olof Jonꞵon Delin så mycket, för det han nyttiade hans 
skiötar och redskap hela Sommaren; Elliest hadhe Olof Jonꞵon Delin största 
ordsak att klaga öfwer Mårten Jöranꞵons Oförrät och Sk??pher han honom 
tillfogat i det Mårten Jöranꞵon sielf pantat sig för någon förmeent fordran uthj 
Sahl. Jöran Jöranꞵons Sterbhuus, hwars Änkia Olof Jonꞵon sedan taget till 
Hustru, dher om dhe bordhe först Liqvidera; Men till näste Ting will Olof Jonꞵon 
bewijsa att han skickat Mårten Jöranꞵon månge budh att afhämpta dhe 2:ne T:r 
Strömming. Rätten kunde icke annat än låta Saken opskiutas till näste ting tå 
parterne måge stämma hwar andra, uthj det ??? hafwa hwar andra skiäligen att 
tilltahla. 
 
Assessoren Edell och Wählb:gh Clas Anckarström Commiterat till detta 
Tingelaget Tullnären Wähl:tt Petter Depken hwilken opwiste sin Principalo 
Skrifwelꞵe till Rätten, der uthj H:r Anckarström, oppå Sahl. Bergmästarens 
Erich EhrnCronas Änkiefruus Catharina EhrnCronas, des kiära dotters 
wägnar, tienstl. begärer, att HäradsRätten wille medhdeela Häradsfasta oppå ett 
hemman om 3 öre 18 th:r i skatt, som Sahl. H. Bergmästaren ErnCron sig 
tillhandlat, beläget i Arnö by, hwilket Framledne Mats Nilꞵon i Arnön försåldt 
ifrå sig och sine efterkommande Erfwingar, för 400 P:r Kopp.M:t till H:r 
Secreteraren Wälb:de Olof Nilꞵon Wargh, hwilka pen:r han Mats Nilꞵon så 
fullkomligen bekiänner sig hafwa bekommit, att han hade Orsak derföre 
Secreteraren att betenka, som Kiöpebrefwet i bookstafwen innehåller, af Dato d. 5 



Junij 677 hwilket hemman efter Kiöpebrefwets lydelse H:r Secreteraren förbe:te 
Olof Nilꞵon Warg hafwer Transporterat till Sahl. H:r Factoren Hans Behms 
Änkia Hedersamma Matrona Hust: Catharina Behm, sedan han till 
fullkomligit nögie opburet sine uthlagde penningar, som H:r Secreterarens 
Cessions Skrift af d. 6 Junij 677 uthwijsar, der medh han tillägnade förbe:de 
Matrona all sin rätt till samma hemmanet, Sedermehra hafwer mehrbe:te Matrona 
ingådt ett annat gifte med Wälb:de Jacob Hellman, hwilken hafwer låtit 
hemmanet på 3:ne Laga Ting opbiuda, och som ingen af bördemännen ifrå det 
första och det sista opbudet något Laga Klander giordt; Dy hafwer Wälb:de Jacob 
Hellman och Lennart Rothof, som hafwer Sahl. H:r Hans Behms dotter till 
Hustru oplåtit och försåldt samma hemman, medh dher underliggiande 
Brukslägenheet, till Wälb:te Erich ErnCron, som dheras egenhändige Cessions 
Skrift af Dato d. 30 Maij 684 i bokstafwen lyder, hwilken skrift uthi HäradsRätten 
tillförende icke ähr insinuerat; Ehuruwähl Sahl. Factor Behms Sohn Fredrich 
Behm på deꞵ Syskons wägnar d. 15 Novemb. 684 klandrade opå Tinget samma 
Kiöp, williandes han intet stå Kiöpet som Styffadren Hellman och Swågren 
Rothof medh H:r Bergmästaren EhrnCron ingådt haf:r äntå han Fredrich 
sedermera icke fullfölgdt sitt klander; På Samma Dato framkom och Mats Nilꞵons 
Sohnehustru Karin Knutsdotter, som på sin omyndige Sohns Mats Olofꞵons 
wägnar, wille förswara den bördsrätt hennes Sohn bör tillfalla, efter Faderfadren 
Mats Nilꞵon till Arnö hemmanet, hwar på HäradsRätten fuller tå något 
Reflecterade efter Modren 682 d. 21 Novemb. qwalde 3:die opbodet, tå hon och 
blef af Rätten tillsagdh fulla penningar afläggia och fulla löfte att för hemmanet 
giöra Chronan och Sochnen all rättigheet, det hon icke gittat fullborda, så att 
Löftes Skriften icke blef förr än den 15 Novemb. 684 inlagdh i Rätten, fast ingen 
löꞵen war äntå uthgifwen, icke eller war någon ifrå Ströms bruk på Tinget 
tillstädes som yrkade på Fastebref, ehuruwäl Fatalia allaredan wore försummade 
683 d. 21 Novemb. tå Natt och Åhr wore förbij sedan det 3:die gången war 
opbudet, icke eller hafwer Mats Nilꞵ Sohne Hustru och deꞵ Man gittat fulla 
penningar ifrå sigh sättia förr än 686 så att om skiönt HäradsRätten welat hielpa 
SoneSonen att komma till sin framledne Fader Faders hemman, fast börden ifrå 
honom och hans Fadher bordtsåldh war, hafwer han doch icke kunnat hielpa sig 
sielf eller Præstera Præstanda; Och såꞵom H:r Bergmästaren EhrnCron icke långt 
efter slutet kiöp medh Hellman och Rothof blef dödt, hafwer hemmanets Fasta 
hwijhlat, och Mats Nilꞵons SohneSohn med sine Föräldrar hemmanet besuttet, 
och Wälb:gh H:r Assessoren Anckarström nu g????? deꞵ Skrifwelꞵe till Rätten 
begärade HäradsFasta på Mats Nilꞵons hemman i Arnön 3 öre 18 th:r i skatt, 
framsteg Modren åth Mats Nilꞵons SohneSohn tillijka medh Styffadren Erich 
Erꞵon, förmodandes att hennes Sohn är närmast att i bördh löꞵa sin Fader Faders 
hemman efter hon satt fulla penningar ifrå sig till H:r BefallningsMan Wälb:de 
Johan Larꞵon Broman, som han nu tillstodh att 400 P:r blef:r hoos honom om 
hösten 686 insatte, hwilket H:r Anckarströms Commisshafware Depken skattade 
af inthet wärdhe, eij heller wille han inlåta sig i någon Action med Modren, uthan 
Prætenderade der å att Fasta med hans Principal medhdelas, efter Fatalia aldeles är 
försumadhe, hwilket när HäradsRätten sammaledes af Lagen förklarade, att 
SoneSon intet Competerade Jus Retractus, sade Modren Hustru Karin att hon 
wille sökia högre rätt, det henne intet wardt afslaget; Men wijdh det Rätten 
efterfrågadhe om detta hemmanet Arnön 3 öre 18 th:r i skatt war Mats Nilꞵons 
rätta Fädernes arfwegods, och af Nämbden och SochneMännen swarades att dhet 
war Mats Nilꞵons aflinge, och att han dhet kiöpte af Olof Larꞵon, som före ägde 



samma hemman i Arnön, så att Mats Nilꞵon för sine barn och barnebarn icke haft 
af nöden hemmanet opbiuda, när han det bortsåldhe efter Kiöpeskriftens lydelse, 
till H:r Secreteraren Olof Wargh, och sedan det blef opbudet hafwer ingen det i 
rättan tijdh qwaldt och fulla penningar Deponerat; Hwilket tå Modren förstod att 
det war Aflinge Jordh, och hon elliest förmärkte sig icke efter Lagh Vigilerat, 
begärade hon tienstl. att Rätten wille efterlåta henne och hennes Man, som kostat 
på Jordebruket, att få sittia fredig i gårdhen och uthlagorne derföre Præstera, 
hwarutinnan Rätten intet hade att Disponera, uthan wille förmoda att Wälb:gh H:r 
Assessoren Anckarström på sin dotters Fru Catharina ErenCronas wägnar warder 
tillåtandes att Föräldrarne må sittia wijdh hemmanet så länge dhe giöra rätt af 
hemmanet till Chronan och Sochnen; Så Alldenstundh den Transport, som H:r 
Secreteraren Wargh gifwit till hederwärdha Matronan Hustru Catharina Behm, ähr 
af hennes senare Man Wälb:de Jacob Hellman och Mågh Wäl:tt Lennart Rothof, 
med Mats Nilꞵons Kiöpeskrift öfwerlefwererat till Sahl. H:r Bergmästaren 
ErenCrona efter deras egenhändige underskrift, af Dato d. 30 Maij 684, Och 
ändoch der uthi icke nämpnes att Kiöpeskriften på hemmanet är Extenderat, uthan 
mer rörer och reflecterar på Brukslägenheeten, för hwilken lägenheet skuld det 
ringa hemmanet så dyrt är Kiöpt wordet. Kan doch Rätten icke annat förstå än ju 
hemmanet under samma Cessions Skrift må wara förståndet, efter som samma 
brukslägenheet under det hemmanet finnes, och elliest att Fredrich Behm 
klandrade d. 15 Novemb. 684 både på hemmanet och Maꞵugnsstället Pullsarbäck 
som förr är omrördt; Dy anhåller och H:r Ankarström tienstl. att Sahl. ErenCronas 
Änkiefruu måtte, emoth hennes Sahl. Mans præsterade richtige förnögande, niutha 
all den rätt och prætention som Hellman och Rothof hennes Sahl. Man i 
lijfstijdhen tillägnat hadhe, fast ingen Summa är Specificerat i Cessions Skriften, 
som lijkwäl af Mats Nilꞵons Köpeskrift klarligen kan hämptas att han derföre 
opburet af H:r Secreteraren Wargh Fyra Hundrade P:r Kopp:M:t hemmanet Arnön 
3 öre 18 th:r i skatt med alle der under liggiande lägenheeter, ähr länge sedan 
lagbudet och lagståndet, och inge bördemän lagligen dher å klandratt, fast 
SoneSohnen Prætenderat bördsRätten på sin, ?????? Erfwingarne försålde Fader 
Faders Aflinge Jordh; Dy dömbdhe Jag med Nämbden detta hemman Arnön 3 öre 
18 th:r i skatt undan alla dhem som dhet tillförende i Possession haft, och hwar 
ifrå andra transporterat hafwa, och det tillägnade Wälb:gh Fru Catharina 
EhrenCron såꞵom en Wählfången egendomb att nyttia, bruka och beholla med 
alla dhe lägenheeter som der under af ålder lydt hafwa, och driste sig ingen här å 
tahla widh dombrutt som Lagh förmår. 
 
Dato Præsenterade Tullnären Wäl:tt Petter Depken på Assessorens Wälb:gh 
H:r Clas Anckarströms wägnar alla dhe Original Documenter, som angå 3:ne 
hemman i Arnön, hwilka H:r Borgmästaren Wälb:de Joen Mårtenꞵon Qwast 
hafwer Öfwerdragit och Transporterat in oppå Bergmästaren Wälb:gh Erich 
EhrnCrona med all den rättigheet som H:r Borgmästaren Qwast äger efter 
undfången domb, uthj Bengt Jonꞵons hemman 4 öre 18 th:r sampt efter Laga 
med faret uthj Jacob Nilꞵons hemman i Arnön 4 öre 12 th:t, jempte den 
Prætension som Borgmästaren Qwast hafwer emoth giord försträckning, lagbudh 
och lagstånd oppå Joen Hanꞵons hemman ibidem 6 öre i skatt, och äntå H:r 
Borgmästaren Qwast i sin Transport d. 23 Januar. 685 bekänner sig för 
ofwanskrefne 3:ne hemman wara till fullo nögie, af H:r EhrenCrona betalt, uthan 
att någon Summa är Specificerat; Likwähl som H:r Bergmästaren EhrnCrona så 
hastigt genom döden afgick, att Borgmästaren Qwast icke någon Assignation 



undfick till BefallningsMan Broman oppå samma penningar, hafwer han 
sedermera opburit 800 P:r KoppM:t för ofwanbe:te 3 hemman i Arnöby som deꞵ 
Qvittens af d. 15 Febr: 687 inneholler; Begärandes H:r Assessoren Anckarström 
genom deꞵ insinuerade Skrifwelꞵe till Rätten att Häradsfasta måtte deꞵ kiära 
dotter H:r EhrenCronas Änkiefru Catharina EhrenCron meddelas, emedan alle 
3:ne hemmanen ähre lagbudne och lagståndne, och H:r Anckarström tillbiuder sig 
hwadh dhe pantsatte hemman mera kunna wara wärdhe uthbetala, hwilket Rätten 
icke kunde förwägra, uthan så wijdha Bengt Jonꞵons hemman om 4 öre 18 th:r i 
skatt befans wara opbudet 1 gången d. 24 Febr. 672 d. 25 Novemb. 1672 andre 
gången, och 3:die gången d. 8 Oct. 673, och H:r Borgmästaren Qwast ehrhållet 
Rättens domb d. 14 Junij 677 som sedan här oqwaldt ståndet och af ingen bör 
qwällias; Altså dömbdes samma hemman 4 öre 18 th:r undan alle bördemännen, 
och här medh tillägnadhe Sahl. Bergmästarens Änkiefru Catharina EhrenCrona 
deꞵ Barn och Erfwingar efter Borgmästarens Qwasts Transport, emoth Twå 
Hundrade Niotijo Tree P:r KoppM:t, att rådha om samma Bengt Jonꞵ hemman det 
bedsta hon kan och gitter. 
 
Sedan Tullnären Wähl:t Petter Depken efter sin Instruction af Assessoren 
Wälb:gh H:r Clas Anckarström hade inlagdt dhe bref och documenter som 
angå ett hemman i Arnön hwilket Joen Hanꞵon der samma städes åbodt och 
besuttet hafwer, om 6 öre i skatt, och Rätten förmärkte dhet H:r Borgmästaren 
Jon Mårtenꞵon Qwast medh laga medfart hafwer Vigilerat sin panträttigheet till 
samma hemman för 207 P:r KoppM:t som Joen Hanꞵons Måg Olof Nilꞵon 
genom sin Skriftelige Obligation d. 15 Aprillis 675 uthgifwit hadhe, tå han och 
samma Dato efter Stads Notariens i Hudwichswaldh egenhändige notation under 
Obligationen samma Skuldh på Rådhuuset tillstådt, hwar efter sedan Borg-
mästaren Qwasten låtet på panträttigheet opbiuda samma hemman för dhe 207 
P:rs Prætention oppå Rogsta Tingh d. 23 Junij 675 1 gången d. 14 Junij 677 2 
gången och 3 gången 685 d. 23 Novemb. ifrå hwilket Dato samma hemman sedan 
ståndet oqwaldt, att ingen af bördemännen welat dhet igenlöꞵa; Hwarföre och det 
efter Lag Jordebalken 7 Cap: och Kiöp Måhla b: 11 Cap: LandsLagen, ähre 
Borgmästaren Qwasten för deꞵ prætension hemfallet, och såsom bem:te H:r 
Borgmästare Qwast Transporterat all sin rätt uthj detta och de andre twenne 
hemmanen i Arnön till Sahl. Bergmästaren H:r EhrenCron; Altså hafwer H:r 
Anckarström tienstl. begärat att HäradsRätten wille opsättia wärdet på hemmanet 
uthj sielfwa Fastebrefwet, och ehuruwähl att Nämbden och Allmogen berättade att 
ett Öreslandh icke kostar efter Sochnens gång öfwer 40 P:r Km:t hafwer doch 
Rätten wärderat hwart Öreslandh för 50 P:r KoppM:t der under böre förstås 
Huꞵen som på Tompterne stå, emedan Huꞵen på detta hemman äre mycket 
förfallne, så att när Fäbohuꞵen och Kornladun uthj Jon Hanꞵ hemman äre 
ingrepne uthj Jordkiöpet, kunna dhe andre Huꞵen icke stort wara af wärdhe, uthan 
äre uthj Jordkiöpet efter 50 P:r öreslandet wäl betalte; Doch så wijda H:r 
Borgmästaren Qwast icke större Prætention haft uthj Joen Hanꞵ hemman efter 
Olof Nilꞵ Obligation än 207 P:r ty tillsades Erfwingen Olof Nilꞵon att bekomma 
93 P:r KoppM:t hwilka peningh 93 P:r Olof Nilꞵon inte wille emothtaga utan 
förmodade att han måtte få Löꞵa hemmanet igen, som på sin Hustrus wägnar är 
dher till bördigh; Men efter han oppå Rättens förklarning icke kunde wara 
befogadt att hemmanet inlöꞵa, sedan han försummat sine Fatalia; Ty sattes dhe 93 
P:r KoppM:t uthj H:r BefallningsMans Bromans händer, som deꞵ Revers d. 14 
hujus antyder, kunnandes HäradsRätten oppå så laga medfart icke annat än döma 



alla bördemän ifrå detta hemmanet Arnön 6 öre i skatt, och det tillägna Sahl. H:r 
Bergmästarens Wälb:gh Erich EhrenCronas Änkiefru Catharina EhrenCron att 
samma hemman med alla deꞵ underliggiande Appertinentier för sig och dhe sine 
roligt beholla, och såsom en wählfången Egendomb förswara wijdh dombrutt som 
Lagh säger, doch att Kongl. Maij:tt och Chronan uthj deꞵ åhrlige uthskylder, och 
Sochnen uthj deꞵ inbördes tunga icke Prejudiceras. 
 
Sedan Rätten hadhe öfwersedt dhe Documenter in Originali som H:r Assessoren 
Wälb:gh Clas Anckarströms Fullmächtig Tullnären Wäl:tt Petter Depken 
insinuerade, och det befans att H:r Borgmästaren Jon Mårtenꞵon Qwast 
hafwer ibland andre hemman Transporterat Jacob Nilꞵ hemman i Arnön om 4 
öre 12 th:r i skatt till Sahl. H:r Bergmästaren Erich EhrenCrona, opå hwilkens 
ÄnkieFru Catharina EhrenCrona, deꞵ Fader Wählb: H:r Ankarström åstundar 
att HäradsFasta måtte å samma hemman Extraderas, och det der hoos blef 
befunnet att samme Jacob Nilꞵ hemman Arnön är lagliga opbudet af 
Borgmästaren Wälb:de Jon Mårtenꞵon Qwast Nembl. 1 gången d. 5 Novemb. 667 
2:dre gången d. 12 Febr. 668 och 3:die gången d. 23 Novemb. 668 hwarpå ingen 
giordt något klander sedan Fatalia wore förbijgångne, uthan 685 d. 23 Novemb. tå 
dhet åther af förseende opbödz 3:die gången qwalde Per Anderꞵon i Delånger 
opbudhet, williandes han såsom en bördsman lösa samma hemman äntå han icke 
sedermehra fullfölgdt sitt klander, sedan han märkte det senare opbudet ingen 
kraft med sig hadhe; Fördenskuldh hafwer förbe:te Jacob Nilꞵ hemman efter deꞵ 
egen Obligation d. 15 Maij 666 Borgmästaren Qwast efter Lagbud och Lagstånd 
längie sedan waret tillfallet för 291 P:r KoppM:t fast det befans af Borgmästarens 
böcker att Jacob Nilꞵon waret skyldig 331 P:r 2 öre KoppM:t så att mehrbe:te 
Qwast hade godt fog, att Wählb:gh H:r Bergmästaren EhrenCrona, sin lagwerdhe 
panträttigheet opdraga; Hwarföre och förbe:te Jacob Nilꞵons hemman 4 öre 12 
th:r i skatt i Arnön, dömbdes undan alle bördemännen och tillägnades Sahl. 
Bergmästarens Änkiefru Wählb:gh Catharina EhrenCron att samma hemman 
roligt och uthan klander för sig och dhe sine nyttia, bruka och der om råda och 
Disponera som best henne behagar, efter som Lagh om alle andre wählfångne 
Aflinge Hemman Dicterar, wijdh dombrutt som härå dristar sig att Qwällia och 
åtahla, och fast hemmanet icke så mycket wärdt är som oftabe:te Qwast derföre 
uthgifwit hafwer, kommer doch efter Transporten detta hemmanet att kosta 
Wählb:gh Fru Catharina EhrenCrona Trehundrade P:r Kopp.M:t. 
 
Dato kommo för Rätten Erlig Män Per Erꞵon i Blästa och Olof Anderꞵon i 
Yꞵby, inläggiandes en Skrift af d. 29 Junij sidstledne, hwar uthj dhe bekiänna sig 
hafwa af berådde modhe, med sine Hustrurs och barns Samtyckie bytt hwar andre 
till läges någre Jordh ägor, Nembl. att Per Erꞵon i Blästa gifwet all sin slått äga i 
Leerwijken till Olof Anderꞵon i Yꞵby, och han förbe:te Olof Anderꞵon gifwet 
dher emoth, för omtalde Per Erꞵon, all sin äga i Ängh och Suahlar i Ingstad, doch 
medh hwars och ens behollen skatt, hollandes hwarthera lotten till en och en half 
eller högst Twå Gillingar, för bättre tilläge och brukning hafwer merbe:te Per 
Erꞵon gifwit ofta omtal:de Olof Anderꞵon i mellanlagh 22 P:r 16 öre Km:t och 
hwilken dere af dem detta bythe rygger, skall wara fallen till 10 RixP:r in Species. 
Wittnesmän Olof Erichꞵon i Blästa och Olof Nillꞵon ibidem, anhollandes nu Per 
Erꞵon i Blästa och Olof Anderꞵon i Yꞵby Ödmiukeligen det HäradsRätten täcktes 
detta dheras giorde byte Ratificera; Dy kunde HäradsRätten intet annat än detta 
deras emellan Per Erꞵon och Olof Anderꞵon i Yꞵby giorde byte Confirmera, så att 



måge hwars annars Lått roligt besittia, bruka, och beholla, Alldenstund Kongl. 
Maij:tt och Chronan uthj deꞵ interesse, ingen måtte blifwa Præjudicerat. 
 
Emedan dhe i Saköreslängden nampngifne 28 Perꞵoner blefwe öfwertygade af 
BroFougden Johan Michellꞵon att dhe emoth många tillsägelser och 
åthwarningar hafwa tredskat att byggia sine wägeskiften på Kyrkiowägen så wäl 
som på Landswägen; Fördenskuld fältes the för sin tredska till 3 m:r Sölf.M:t både 
för Kyrkiowägen och Landswägen. 
 
Efter Stämbning beswärade sig H:r BefallningsMan Wälb:de Johan Larꞵon 
Broman i Wählsta medh sine Consorter öfwer Mårten Erꞵon i Wija, Jöns 
Perꞵon i Bro och Erich Olofꞵon ibid, att dhe egenwilligt uthan lof eller laga 
tillägnat sig dheras wattenwärke, i så måtto att ofwanbe:de 3:ne Perꞵoner med fult 
upsåth ophäfwet Wählsta Männens Fiskiewåhner, och dher nedersatt sine Ryꞵior i 
stället; Mårten Erꞵon i Wija medh sine Adhærenter Præsenterade skriftl. sin 
inlagu, att dhe icke kunna förstå sig hafwa förgripet emoth Wählsta Männen på 
något sätt, emedan dhe allenast en gång i nästförledne Sommar nederlade sine 
Ryꞵior i Stäkesundet, tå dhe welat läggia i lagh medh Wählsta Männen; 
Aldenstundh dhe hehla månaden i Strömen haft sine Fiskiewåhner och dhe icke, 
dher likwäl gamble råbrefwet giör hehla Gränden lijka ägandhe så i Stäkesundet 
som annorstädes, och förutan det att alle lijka Participerar uthj Sundets opränsade 
tå det igengrundas, hafwa dhe och lijka påkostat råbrefwets förnyandhe, Skulle 
Wählsta Männen tillkommet Stäkesundet, hade det otwifwellachtigt waret infördt 
i Råbrefwet emoth denne dheras Exception, sadhe BefallningsMan med sine 
wederlagsMän, att Råbrefwet talat allenast om Skogen, och icke om 
Fiskiewattnet, ty dhe oundwijkeligen förhoppas skola få bruka sin Fiskiewärke 
wijdh sitt Landh och Strand, der emoth Äges Männen i Wija och Bro icke hafwa 
något landh wijdh Sundet; Hwarföre dhe och aldrig haft eller kunnat Prætendera 
någon rättigheet uthj Sundet, uthan måge dhe nu som förr fara dher igenom uth till 
hafs, men nu hafwa dhe uthan laga domb wällat sig till deras wattnwärke. Mårten 
Erꞵon medh sine Adhærenter betänkte sig så förr än domen Pronuncerades att dhe 
bode om ursächt till dheras förseende, lofwandes sig icke willia komma oftare i 
Sundet medh sine Fiskiewåhnor; Rätten fann icke skiäligit att dhen som aldrig af 
ålder haft någon häfd i StäkeSundet, som af Gamble Män betygat blef, att den 
egenwilligt emoth Lagh måtte tillägna sig annars wattnwärka, och serdeles efter 
det wardt befunnet att Wählsta Mannen äger Land och Strandh på Norre och Åkre 
gränden på Södre sijdan om StäkeSundet; Dy hade Wählsta Mannens wederdehlo-
män bordt böta 40 m:r Sölf.M:t efter Konungs balken Landslagens 28 Capitell; 
Men som dhe afbade sitt oförstånd och förseende, sakfältes dhe allenast till 3 m:r 
hwarthera för åwärkan efter dhet 25 Cap: Byggnings balken Landslagen; Doch 
böre Wija och Bro byar icke Præjudiceras dher uthj, uthan att ju dhe måge såsom 
want och fornt waret, fara opp och uthföre medh sine båtar genom Sundet uthan 
någons förfång och nitzwärke oppå Äges Männernes Fiskieställen. 
 
Erich Perꞵon i Hätsåker lade sig annars tahl Sakfältes till 3 m:r SölfwerM:t. 
 
Båtzmannen Johan Mårthenꞵon, Olof Jonꞵon och Jon Zachriꞵon, som blefwe 
öfwertygade af Kyrkioherdens Rotmästare Erich Jöranꞵon och flere 
Sochnemän, hafwa giordt ofmycken förargelse i Kyrkian blefwe fälte hwarthera 
till 50 P:r Sölf.M:t, dherföre dhe plichtade medh Gatulopp, och sedan blefwe 



Remitterade under KyrkioRätten att efter Kongl. Resolution om oliud och 
förargelse i Kyrkiorne, straffas till Kyrkioplicht. 
 
Rotmästaren Erich Jöranꞵon som dristade sig otillbörligen tahla emoth Kongl. 
Resolution, sedan dhen blef opläꞵen och Båtzmännerna finge sin domb, sägandes 
det war synd och skam, om dhe som äre Konungs Tiänare skulle blifwa så 
handterade, blef Sakfält till 40 m:r Sm:t Konungs egen Saak derföre han fick löfte. 
 
Olof Jonꞵon Delin anklagades af Båtsmannen Erich Erꞵon Kruus ombudsman 
af Änkian N. N. det han skola rijdet ofärdig en Häst 677 för N N i Sillia den han 
hadhe alt fram till Söderhambn och tillbaka igen, williandes intet annat förmodha 
än Olof Jonꞵon skall wara plichtig Änkian derföre nu förnöga; Olof Jonꞵon 
swarade der emoth att han hade N N i Sillias Häst som Sochnen legde åth honom 
till Landstinget i Söderhambn 677 kunnandes tryggeligen betyga på sitt Samwete, 
att han icke war wållande till Hästens förderf, eij eller hafwer han någon sin hördt 
ägarne klagat sig att Hästen warit illa medhfaren förr än nu, på så månge åhr dher 
efter, och hafwer hon något att fordra för hästelegan, bör hon sökia Sochnen som 
legdhe Hästen åth honom till Landstinget uthi Sochnens ährender; Nämbden fan 
skiäligit att Änkian måtte få förnögande af Sochnen, och efter ingen förr klagat 
öfwer Hästens illa handterande, kunde Rätten icke optaga den saken uthan hölt 
henne, för waret länge sedan förleegat. 
 
Petter Bandtler som Stämbdt Jon Perꞵon i Bro till Tinget för 12 P:rs fordran, 
kom nu icke fram emedan han fick löfte för sig på samma 12 P:r af Per Swänꞵon 
i Sillia. 
 
Emedan Öster och Wäster Dalbo män i Rogsta Sochn hafwa waret twistige om 
Skogsrå och rätte skildnaden byarne emellan, och Rätten dem till Syyn welat 
Remittera; Imedlertijdh hafwa dhe således under Godhe Män blifwit förlijkte, som 
gamble rågången skall waret; Nembl. att förbe:de byars råskildnad skall wara ifrå 
Södre Stickstiernen efter Landswägen till Lyngån, Åen uthföre till Dalbowijken, 
Ifrå Wijken till Bockmyrs Korswägen, emellan byn och Bästdahl, och dher ifrån 
till Simpwijken, hwarest bägge Wäster och Öster Dalbomän äre i Lag om 
Strömmings Nothewärpet, hwilken theras, af parterne samtyckte Skogsskildnat, af 
HäradsRätten blef Approberat och i Protocollo intechnadt, efterkommanderne til 
rättelse. 


