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Inledning

De värmländska domböcker för landskapet sydvästra del finns delvis tillgängliga för den som
inte vill läsa originalhandlingarna. Sedan en tid tillbaka finns Kjell Magnell renskrivningar av
Jösse och Gillberga häraders domböcker fram till 1699, samt Grums härad fram till 1652. I
dessa fall består det mesta av texter som är återgivna med skrivmaskin men där en mindre
kvarvarande del är nedtecknade med bläckpenna. Texterna är noggrant återgivna och har
dessutom person- och ortsregister, där antalet brister tycks vara förhållandevis marginella.
Allt detta finns tillgängligt via ArkivDigital på Internet.

Utöver detta finns Gillberga och Näs härader tillgängliga via Svars hemsida, tack vare ett
omfattande arbete som utförts av Föreningen Tingshuset i Häljebol. Här på Internet finns ock-
så en omfattande sökfunktion.

Motsvarande arbete för Nordmarks härad, med strödda avskrifter ända fram till 1800-talet,
har utförts dels av Gun Albinsson-Karlsson i Karlstad i början av 2000-talet, dels av Bengt
Eriksson. Avskrifterna förvaras på Nordmarks bibliotek i Årjäng. Denna avskrift anser jag
inte har en fullgod kvalitet och har därför inte använts vid min egen renskrift i detta arbete.

Domböckernas framväxt

Sedan urminnes tider har trovärdiga och minnesgoda åldringar varit viktiga för att skipa rätt i
bygderna, både vad gäller äldre förhållanden och uppgörelser mellan personer och släkten,
men också för att minnas hur man valt att döma i svåra mål och tvister.

Med Gustav Vasas nya statliga administration kom allt fler uppgifter som rörde skatter-
na samt övriga inkomster och utgifter att skrivas ner och samlas årsvis för varje landskap. I
dessa Landskapshandlingar som upprättades från 1530-talet och fram till år 1630 i många av
de svenska landskapen finns kortfattade längder över de brott som medförde böter, varav
Kronan skulle ha sin del. De benämndes Saköreslängder efter det forna ordet saköre, där sak-
syftar på en tvist som förts vidare till tinget, men som kan återgår på ordet säga, alltså att det
är den enes åsikt som denne har sagt angående en viss tvistefråga. Efterleden -öre avser de
böter som ofta följde på den dom som tinget slutligen nådde fram till. Denna ändelse kunde
även användas i andra sammanhang där det bara stod för ett högt värde, såsom värdörar som
betecknade vad olika handelsvaror hade för värde. I mitten av 1500-talet var en normal lön för
en hantverkare 2-3 öre per dag och under tidig medeltiden var den betydligt lägre.

De saköreslängder som Kronan upprättade avsåg bara att redovisa inkomsten, varför
man ofta nöjde sig med att ange bötesbeloppet och vem som dömts till böter samt i korta
ordalag vilket brott som avsågs. Sådana listor för ett år i taget finns det 29 stycken av för
Nordmarks härad, från 1540 och under resten av 1500-talet. De fortsätter sedan in ett styck på
1600-talet och åtminstone 11 saköreslängder finns mellan 1600-1621. På så vis kom de att
överlappa en del av domböckerna. Alla dessa saköreslängder har jag renskrivit och återgivit i
arbetet ” Sydvästra Värmland fram till år 1641”.

Från år 1602 finns domböcker bevarade för Nordmarks härad, men inleds endast med
några få år, 1602-1605 samt 1608. Efter en längre lucka början förteckningen på nytt år 1621.
Härifrån är domböckerna någorlunda komplett fram till modern tid, sånär som på enstaka ting
under de efterföljande decennierna. Ofta hölls det två häradsting per år, men ibland var det
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bara ett enda ting under ett helt år, men då blev de i gengäld desto mer omfattande vad gäller
målens antal. Det är dessa domböcker som detta arbete handlar om.

Under de första åren är domböckerna så kortfattade att de har stora likheter med sak-
öreslängderna, men med tiden uppstår nya mallar för hur målen sammanställs och skrivs ner,
vilket gör att domböckerna långsamt men successivt blir allt mer mångordiga och beskri-
vande. Dessutom växte befolkningen ganska mycket under 1600-talet, samtidigt som ägandet
av gårdarna blev alltmer invecklat där många ägde små delar av flera gårdar och sedan sålde
och bytte dem med varandra. På så vis ökade både antalet mål vid tingen och det genomsnitt-
liga antalet nedtecknade rader per mål. Av det skälet är det många som tycker att det är för
tidsödande att söka efter sin släkt eller en viss gård i dessa digra luntor, men samtidigt är
domböckerna ofta en alltför dåligt utnyttjad resurs för alla som vill ta del av det vardagliga
livets alla tänkbara händelser och vad folk kunde tala om i bygderna på den tiden. Vid sidan
av tvister och bråk finns även många andra händelser, såsom beskedliga beslut och rannsak-
ningar eller kort och gott bara angenäma uppgörelser där parter förliktes och fann lösningar
som var bra för dem båda.

På 1630-talet omfattar varje ting runt 4-6 sidor och på 1640-talet var det ofta 8-10 sidor
per ting. Årtiondet därefter, på 1650-talet, ökade det ytterligare för enstaka år och kunde
ibland hamna upp mot 15 sidor per ting, varefter antalet sidor sjönk till ungefär hälften, men i
gengäld kunde sidorna bli betydligt mer tättskrivna. Under 1680-talet ökade antalet sidor på
nytt. Tiden 1680-1682 omfattar 10-18 sidor totalt per år, medan 1686-1689 ofta omfattar runt
62-68 sidor per år, varefter antalet ökar till över 70 sidor per år, men i gengäld är inte sidorna
alltid lika tättskrivna som de kunde vara under 1680-talet.

Bevarade domböcker

Saköreslängderna finns i Landskapshandlingarna under perioden 1540-1621, vilka för hela
Västra Sysslet där Nordmarks härad ingår, har återgivits bokstavstroget i min bok (48) ”Syd-
västra Värmland fram till år 1641” som finns att tillgå gratis på Internet.

Bland Landskapshandlingarna förekommer i två fall att en avskrift av domböckerna har
lagts in. Det gäller för år 1600 (vol.14) för hela Värmland och 1608 som täcker de tre härader-
na Nordmark, Gillberg och Jösse. Detta protokoll för Nordmarks härad är inlagt nedan.

De renoverade* domböckerna tillkom genom ett kungligt beslut 1549, men bara ett fåtal
av de domböcker som verkligen kom att skrivas ner finns bevarade. Genom nya pådrivande
beslut av riksdagen åren 1596, 1602 och 1614 inleddes ett mer omfattade nedtecknande av de
domar som behandlats på tinget. I första hand de som inbringade böter och i andra hand de
som endast handlade om rättsskipning. Alla dessa handlingar fördes till Svea hovrätt, men när
Göta hovrätt inledde sin verksamhet 1635 skulle handlingarna föras dit istället. Samma år
1635, beslutades att alla domboksprotokoll skulle skrivas ner i tre exemplar.

Den mest omfattade serien är Advokatfiskalens Arkiv**, vilka finns tillgängliga för Göta
hovrätt på Internet hos ArkivDigital. För Nordmarks härad finns åren 1602-1605 samt från år
1621 men där enstaka år saknas, såsom 1630-1631, 1635, 1639, 1644 och 1650. Så gott som
samtliga avskrifter nedan kommer från dessa protokoll.

Före 1635 stod Värmland under Svea hovrätt, men från denna tid återfinns Värmland en-
dast som en del av Örebro län och dess samling av domböcker, vars längder omfattar 1605-
1608 samt från år 1631 och framåt. På så vis är även domboken från år 1631 känd.

* Renoverade i betydelse renskrivna, vilket skedde strax efter avslutat ting.
** med signum E VII AAA L = Inkomna handlingar, Rättegångsakter eller Från underrätterna inkomna renova-
tioner.
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Nordmarks häradsrätt och dess protokoll inleds år 1669, till skillnad från exempelvis Jösse
häradsrätt som finns från 1629 och där endast året 1650 saknas. År 1669 inleds också serien
med Värmlands lagmansrätts renoverade domböcker, men det finns ett flertal luckor fram till
1679. Dessa handlingar har inte använts i detta arbete.

Bötesbelopp

De böter som utdömdes för brott mot Sveriges Landslag eller mot något av buden i Bibeln,
hade grundlagts redan under medeltiden. Det medförde att böter på exempelvis 3 mark var
betydligt mer kännbara i slutet av 1400-talet än i mitten av 1600-talet, när köpvärdet bara var
ungefär 1/8 mot tiden knappt 200 år tidigare.

Det vanligaste beloppet för böter och för allehanda mindre förseelser var 3 mark (eller ¾
daler). Något mer allvarliga brott löd ofta på 6 eller 9 mark. Ett av de brott som hade det
högsta bötesbeloppet var föräktenskapliga förbindelser, där parterna hade fått barn och dess-
utom vägrade att gifta sig med varandra. Här betalade mannen 40 mark och kvinnan 20 mark,
vilket motsvarade högst 40 respektive 20 dagslöner. Ifall de gifte sig sjönk ofta böterna till
hälften, men ifall de upprepade brottet var det inte långt kvar till dödsstraff. Oavsett utgången
kunde han tvingas ge henne 80 mark som morgongåva och till barnafödandet. I en del fall har
de först nekat innan de överbevisats. I värsta fall har mannen fått ytterligare 40 marks böter
för att ha ljugit i rätten. Det kunde således bli upp mot 160 mark tillsammans. Var mannen
gift och hon ogift, uppgick böterna till det dubbla, det vill säga 80 respektive 40 mark.

Andra allvarliga brott som stöld av boskap, rån och tjuveri kunde också leda till 40 marks
böter. I en del fall dömdes den skyldige för ett flertal förseelser, vilket inte var alltför ovanligt
vid exempelvis slagsmål. Blodvite och uppkomsten av lyte kunde ge varsitt bötesbelopp om 3
eller 6 mark, och hade man slagit med flera personer samtidigt, fick man böter för varje delta-
gare som man hade slagit vilket sedan summerades.

Runt 1640-talet kostade 1 dagsverke med okvalificerat arbete runt 1 mark, men i slutet av
1400-talet endast 1 öre eller 1/8 av detta belopp. Så böter på 3 mark motsvarade 24 dagslöner
i slutet av 1400-talet, men bara 3 dagslöner i mitten av 1600-talet.

Runt år 1670 kunde fyra familjer leva ganska gott på en gård om 1mantal, så när de sedan
delades var 1/4 mantal ganska normalt för en vanlig familj. En sådan gård kunde kosta 60-65
Riksdaler ifall skogen var i gott skick, men om den var kraftigt nedhuggen kunde priset gå ner
till 40 Riksdaler. Detta visar att skogen hade ett ganska stort värde redan vid den tiden på
grund av den omfattande exporten av timmer och sågat virke till bland annat Norge. Denna
ekonomiska verksamhet framskymtar åtskilliga gånger i domböckerna från mitten av 1600-
talet och framåt.
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1640-tal, ungefärliga priser

1 dagsverke ¼ daler sm
1 tunna råg / korn 4 daler sm 1/4 daler sm för 9 liter
1 kanna vin ¾ daler sm 1/4 daler sm / liter
1 lispund fläsk 2 daler sm 1/5 daler sm / kg
1 lispund smör 2 daler sm 1/5 daler sm / kg
1 tunna tjära 2 daler sm 1/4 daler sm för 15 liter
1 lispund stångjärn 16 daler sm 1/4 daler sm för 2,5 kg
4 hästskor ¼ daler sm
1 lie ½ daler sm
1 oxe 12 daler sm = 48 dagars arbete

Från domböckerna finns även andra priser, såsom
1 tunna havre 2 daler sm 1/4 daler sm för 18 liter
1 lass hö ¾ daler sm = 3 dagars arbete
1 hund 2 daler sm

1670-talets början, ungefärliga priser
1 normalstor gård 100-130 daler sm = 400-520 dagsverken

½ Riksdaler från drottning Kristinas regeringstid, år 1644, vars värde var någorlunda
konstant genom det bestämda innehållet av silver. 1 Riksdaler var värd 1½ – 2 daler SM
under en stor del av 1600-talet., där 1 daler var lika mycket som 8 öre.
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Återgivningsprincip

Den första delen, som täcker tiden 1602-1641, är återgivet i sin helhet. För den återstående
tiden har en del ärenden förkortats kraftigt, men avsikten har varit att samtliga personnamn
och ortnamn som berör Nordmarks härad återges samt även Jösse härad. Däremot är inte
Silleruds härad medtaget, vars ting hölls separat fram till 1621, utom för år 1600.

 Att återge originalets text så noggrant som möjligt. Ett undantag gäller dubbel-s ( ß ) som skrivits ut med två
s i stället, vilket även gäller i de fall där det rätteligen borde ha varit tre s såsom i texten ”Nilsßon”. Alla
långa s ( ſ ) har återgivits som ett kort s.

 Bokstavskombinationen ij, som under lång tid skrev exakt identiskt med y, har återgivits med y i de fall som
detta är den normala läsningen i dag.

 Förkortade ord förekommer sparsamt i berörda handlingar, men blir något vanligare i mitten av 1670-talet
igen. De har i denna renskrift i regel blivit upplösta och utskrivna. De tillkomna bokstäverna är skrivna med
kursiv stil, exempelvis ”hafuer”. I de fall som originalet saknar en markering som visar att det är en förkort-
ning, men där en upplösning ger stor och viktig information för alla som läser renskriften, är den tillagda
texten placerad inom en klammer, exempelvis ”h[err]” och ”h[ustru]”. I enstaka fall har den upphöjda bok-
staven (-stäverna) återgivits som originalet i upphöjd position. Likaså har vissa förkortningar med kolon,
såsom ”be:ne” (benempdne) och ”H : Maijtt :”, vilka återgivits på handskriftens sätt.

 Å, Ä och Ö saknar ibland ring, prickar eller streck över A / O varför de även återges utan dessa som ett A
eller O, trots att texten anger att det rimligen borde vara ett Å, Ä eller Ö.

 Interpunkteringar i form av punkt, komma, semikolon och bindestreck är ibland svåra att urskilja i de äldre
skrifterna, varför en del av med inte har medtagits trots att de säkerligen förekommer i texten. Det är inte
ovanligt, i synnerhet för de äldre texterna, att punkt och komma saknas helt, men också att de kan vara
placerade på oväntade ställen. Likaså följer inte bruket av stor inledande bokstav på enskilda ord några
fastare regler.

 Röd text avser textsträngar med osäker läsning och återgivning. En del ortnamn har osäker läsning och
återgivning trots att de inte har markerats med rött.

 Text som inte är läsbar, på grund av att originalet är trasigt eller att papperet är veckat, vilket medfört att
bilden från avfotograferingen gör så att viss text ligger dold, eller helt enkelt för att texten är skriven på ett
oläsligt sätt, har återgivits med parenteser och tre punkter ( … ) oavsett hur lång eller kort den förlorade
textsträngen är.

 Egna kommentarer är placerade inom parentes (av detta slag), ofta med kursiv stil för att öka åtskillnaden
mot renskriven text, men också antagna bokstäver som är svårlästa kan vara satta inom parentes i ett enskilt
ord.

 Texten återges med originalets radbrytningar. Den allra vanligaste avstavningsmarkeringen är två komma-
tecken ( ,, ). Sidskifte återges inte.

 Personnamn och Ortnamn som direkt berör Nordmarks och Jösse härader återges med fetstil och har även
lagts in i ett register, samt i enstaka fall för andra närliggande orter.

 Måttenheten skålpund återges med en särskild symbol, men har i renskrivningen återgivits med de kursiva
bokstäverna lb. Även myntenheten mark kan ofta ha ett särskilt skrivsätt som utgår från bokstaven m, varför
det har återgivits mark.

 Sist men inte minst är renskrivningen inte korrekturläst, vilket tyvärr medför att ett visst antal felskrivningar
med säkerhet kan förekomma, varför alla och envar bör kontrollera med originalet vid tveksamma situa-
tioner och gärna rapportera tillbaka till mig ifall felaktigheter upptäcks. Dessutom finns säkerligen ett visst
antal bokstäver som är fel lästa.
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NORDMARKS HÄRADS DOMBOK

1600 den 12-13 mars

Återfinns i Landskapshandlingar 1600:14
 Sillerud hade eget ting, vilket var åtskilt från Nordmarks häradsting.
 Nedan återges även Jösse härads dombok, samt ett mindre urval från Brunskog som hade

ett eget ting som var åtskilt från Jösse häradsting.

SILLERUD 1600 den 12 mars

Ano [1]600
Then 12 marti höltz Tingh ij Sillerudz Heradt ij Snar
kil ij Ulin  N: F: futes [=Nådige Furstens fougde] männarFörståndig Erich
Rasmuson Jacob person och menige man och nemden

kom för Retta oluff ij bartueten huilcken  var ij huumils
mål att han Skulle hafua tagitt något Salt ifrån
några bagha hade fast veriemål anno 99 och nu fick försent
tings budh vpskiöffs en til vidare Ransakning

vitnade nemden att oluff larson ij krocken hade lagligen
Sålt kietil ij gyltanes alan Sin arfuelott ij gyltenes
Som var 1/3 ibidh för 32 ½ daler ij godt Sölf och daler vistes
nemden tit att verdera ten 1/3 vpbodz nu 2 ganger
guuttareboll vpbödz nu 1 ganger Truuebyn 1/2 vpbodz 1 ganger
Hoor [=Hol] ij Sillerudh vpbödz 3 ganger

Bekiende Sigh Jngierdh oluffzdoter hafua sålt anders olson allan
Sin del ij Nes för 4 tunnor korn en vngh quiga oluff brunteson
for Sin del ibidh en oxa om 6 daler korn 2 tunnor oluff tyresons
hustru for sin del ibidh Solff 7 lodh 4 tunnor korn hustru torbör
rn oluffz doter for Sin del ibidh 2 daler 2 tunnor korn tilstode allagfangt

Suensbyn ij Sillerudh 1/2 vpbödz 2 gänger bartueten vpbodh 3 gånger
och bekiende Sig oluff person lagligen hafua Sålt oluff olson
alt bartueten för 11 lb koper 8 daler peningh tilstodh allagfangt
å neste tingh

Kom för Retta torckil Anderson ij borckienickien [=Bartveten?] och beuiste
medh menige man och nemden att hans fader Anders tör
kilson åtte alt Risstacken och hade tedh lagligen fåt mz allagfång
hade ter breff vpå och förkomo ij danske fegden

hustru boritta Jacobsdotter klagade tedh en lensman ij noriet
hade tagitt 4 Skiedar ifrån henne och nu beuiste hon her
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medh menige man och nemden att hon haffuer Sigh erlig
gan Stelt efter sin man och tedh Sölff hade han Erligh
fått Skal Skrifuas landz heren til ij nöriett att
hon måtte koma til Sitt Jgien

Litz larudh en broderlott vpbodh nu 1 gången brunsbyn vpbodh 2 gång
Budhann vpbödz 3 ganger Snar kil vpbodz 1 gånger

vitnade oluff ij försbyn och nemden at ten viterligitt var att
S[alige] christofer huueson var vel betalt för alt tedh arff som
han hade ij Snarkill

Bekiende Sigh Anders nilson ij böönn lagligen hafua sålt Erich
Tolson och per tolfson al ten arfuelot han åtte ij helieby för
18 lodh Sölf oluff person Erich person maritt perzdotter Anna perz
dott för teras arfuelott i heliebyn for 30 lodh Sölf 1 lb Koper
2 kiöör Erfft och kiöptt så att te äga nu 1/2 gården

Nordmarks härad 1600 den 13 mars

Anno [1]600 ten 13 martii holtz Tinngh ij Nordmarcks heradht
ij Ström ij min N[ådige] F[urstes = hertig Karl] foutes närvaro forstandige
Erich Rasmuson Jacob person och nemden ibidh

Kom för Retta nils ij vicka huilckien hade giort oluff ij
bodha et kiötzsäre vtuisade efter tedh 10 ij Såra mz villia

ij K : S : pening ______ 2 mkr
ij L S pening ______ 2 mkr

Charl ij Enginbeck är ij huumils mål att han Skuule hafua
gioert ett Enfalt hoor mz botilla halfuardz dotter ij nes
vpskiöfftz til vidare Ransackningh och nesta tingh

michil ij Sillegårdz edh huilckien hade Slagitt Sin grana en
Blånadh efter tedh 10 ij Sara medh villia

ij K : S : pening ______ 2 mkr
ij L S pening ______ 2 mkr

Tore ij Ström hade Slagitt Erich ibidh en blånadt
ij : K : S pening ______ 1 mkr
ij L S pening ______ 1 mkr

Anders ij netzlebacka harfuer Stulitt en ungh biunr vtaff sins
grannas Stock blieff afsackt efter tech 26 ij tijffua balcken
2 ibidh och vpå öfr hetenes behagh vtuisade 1 erföte förlickning
måleganden

ij K S oxe ______ 1 str
ij L S oxxe ______ 1 str
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Engiabeck ij blomskogh : S[ochen] : upbödz nu 3 gångr och bekiende
Sigh oluff chlauson lagligen hafua Sålt charl halfuardson
1/2 Engiabeck för 35 daler och alt quernafalet tilstodh allag
fångh tå laga vpbudz tid forliden är

Vitnnade Jon ij Korsby samptt nemden att Rasmus Jöran
Sons barn barn lagligen hafua Sålt Jon brynteson
1/2 Saxxeby for 29 daler ten andrä 1/2 gården hafuer
brunte Jöranson Jnkioptt aff Retom ägande för 36 daler
Som brefuitt förmälar vm lagligen beuist och giortt

haghe Lidh ij Silbedals S[ochn] vpbödz nu 2 gånger

Slemetegen vpbödz nu 3 gånger vitnade oluff ij långelandh
Tordh ij Sillegårdh Anders ij Smidzbyn att gunnila nilsa
dotter och Karin nilsadoter hade lagligen Sålt hans törstenson
ij bredeuich alan teras Arfuelott ij Slemetegen för 10 daler 6
tunnor korn och Rogh Anders nilson för sin bordaret [bördsrätt?] ibidh i daler
Tilstod och gåfue allangfångh och bestemde hans torstenson al teras
breff ter vpå

Trettelanda vpbödz nu 3 gånger Slertegen vpbodz nu 3 gånger

hans olson ij oiarsbyn hade tret medh oluff olson ibidh om ächor
gick så hem Spente En bugha och gick så til backa Jgien
hade velitt Skutidh honum blef afsackt efter tedh 5 ij Edzör
förent medh målseganden vel bedea for vele uite tem emilan

ij K S pening ______ 13 mkr  widh 3 oxar ten aff brytt
ij L S pening ______ 13 mkr

Risuickein vpbödz nu 2 gånger hafuer Anders ij Risuich gifve
Sin Systera margeta och böritta för teras del ij Risiuch 6
lb koper och 3 mkr pengh oluff ij boda vpbuitt 1 daler en
hade Anders gifuitt te Andra Sin Syskion 6 lodh Sölff
lofuade allagfång

wengh ij fugleuich vpbodh nu 3 ganger öster boda vpbödz 1 gån[g]
nordh bodha vpbödz nu 1 gången vickien ij Skylingamärk
S: vpbödz 1 gången

En Lagligh Syn vistes til fogsten at dela tem emilam tu
lagatidh är

Losbyn ij fugleuich S vpbödz 3 gånger vitnade nemden at lars
hanson hade kiöptt aff tene efter 11 borta hansadotter 20 daler
Elin Hansadotter 20 daler äger nu allan gården tilstode allagfång
nesta tingh

Boda ij österul S [=Östervallskogs socken] vpbodz nu 2 g holtebyn vpbodz 3 ganger
Voxlanda vpbödz 1 g myrehuarff vpbödz 2 g vlfzhiufuadh vpbodh 1 g
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Netzlebacka 1/2 vpbödz 1 g gyltones vpbodh 2 gånga

Anders hanson ij Ström framlade 2 halsten Andersons breff
dateradt [15]64 förmänandes att töres hedenson ij Ström hade hembudit
Sinna Retta arffing förnemde Ströms gårdh vpå tedh te som
arfing våra ville föda och kläda ho[n]um och vpehalan medh all
nödtörptt tedh ville Jngien aff Retta arfing giöra haffuer så
Tenne Tyros lagligen Skiencht Anders hanson gården för
Sin nodtörfftt til dödens dagar bleff nu klandradt bleffuo
Medh laglig Skiel affuiste att Anders Skal behålla gården
löpr tidh Anders hafuer kastadh vpå lad 107 daler i 16
år vidh Sengien mest

gunnars Rudh vpbodz 5 gängen Som  Anno 98 års domboch
Bleff afsagdh att ten ij handom hafuer Skal behollan eler
Alla Sinna peningh Jgien Jnnan nesta Lagtingh

hans ij öiarsbyn och hans granne nemliga oluff olson
blefue her för Retta venligen och velforlikte ij
Såmåtto att huilckien aff tem Eller teras folck
Sigh fogar til tretto eller någen oenighett Antingien
medh ordh Eller gierning Skal botta ij Konings
och lagmans Sack 3 oxar för witteh

En Eghande Synn wistes til öiarsbyn att dela
tem emilann och vetta beskiedh åå nesta
Tingh

Erich ij böön är ij huumilsmål  att han Skulle
och hafua belegradtt botilla Halfuardz dotter fans
Slett Jngien beuis til bleff vpskufuuitt til
vidare Ransackning och nesta ting

Jösse härad 1600 den 17 mars

Anno [1]600 ten 17 martij håltz Tingh ij Juuses heradh ij fröck
böll ij min nädige foutes näruaro forsttåndig
Erich Rasmuson och Jacob person Samptt menige man
Nemden ibidh

Brunte Segordson ij tomptta hafuer giort Räreff och Jnflott
å annors äger efter tedh 29 ij bygninga backen 28 ij kongab

ij : K : S : pening ______ 16 mkr
ij L S pening ______ 16 mkr

Torsten Salmonson ij kiellen för ett bloduitte han giorde sin granne
ij K S pening ______ 1 mkr
ij L S pening ______ 1 mkr
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Jöns ij bergha för Säre han och giorde Jon i gustås
ij K S pening ______ 4 mkr
ij L S pening ______ 4 mkr

Segord ij Skiellareby för Säre
ij K S pening ______ 1 mkr
ij L S pening ______ 1 mkr

Anders ij fugnes för et bloduitte
ij K S pening ______ 1 mkr
ij L S pening ______ 1 mkr

Tordh Engilbretson ij öienes och Anders olson ibid beuiliade att brunte
månson och brunte Salmonson skulle Jnlössa så att te fåå
1/2 öienes bade för 1/2 oodaler

gregos ij kiersetter beuiste medh breff och Segel att Biörn mån
Son kock ij orobro [=Örebro] hade Lagligen Sålt gregos ¼ ij 1/2
gierdi 6 öra för 20 lodh Sölff

Erich ij kiettorudh klandrade Vpå gryttom mente Sigh haffua 1/3
ibid Tå beuiste gulbrandh tördhson medh halsten Andersons breff
att ten Systerkullen Samptt alle te Andra tordhz samarfuer
voro alle vthlösse bleffuo afuiste

Bekiende Sigh oluff Jonson ij fiskieuich att han lagligen sålde
Tordh Sulningson allom Sin arfuelot ij Selbun som vm
13 det ibidh för 5 lodh Sölff äger nu tordh 1/2 i ten Andra 1/2 gården
gårdzås alt pa 1/5 när vpbödz nu 2 gånger

Setnää vpbödh 1 gånger genf vpbdh nu 1 g
östra Speckie vpbödz 1/2 i gången östra flugne vpbodz 3 gånger
oienes vpbödz 2 g Sten ij ny S vpbodz 1 g
morast vpbodz alt 4 gången Jngisby vpbdh 3 g

vestra flognne vpbödz nu 5 ganger vitnade menige man och nemden
att Segordh N ij flugne hade lagligen Skift och kiöptt mz
Sinna samarfuer Så at han äger nu 1/2 gården lagbude
och lagståndet

oleby 1/2 vpbödz nu 3 gånger persundh vpbödh 1 ganger
kollerudh vpbödh 3 gånger Lundh vpbödz 3 gånger

Chnutt Engilbretson ij otebol hafuer giortt lönskalegie medh maritt
Jonsdotter äro huart Annadt Skiylle til 3 och 4 ledh
Bleff afsadt efter ten 8 artickelen ij vestms Rasks
och vpå hennes goda behag vtuisade

ij K S oxxar ______ 2 str
ij L S oxxe ______ 1 str
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ällgårdh är klandradt hafuer Sigh Så tildragitt att ter
var En loot ij ålgårdht Bort Erfft medh bryst arff och ten
Enne broderen kiöptte tedh olagligen alt ifran ten andra
broderen hafua nu te andra broder barnen som tecka
Jenns äro tel att löösa lagtt pening ij Retistuång
Til nesta tingh vilia te Eij Jnnan ting tå Skata
Te pening vptagas til var Vt per Egitt behoff
och te Anders gå till sin Retta arffue Jordh ij 1/2 alegard

Åstones 1/2 vpbodz nu 1 gången

Selbuu 1/2 vpbodz nu 1 gången

Tordh Segordson for Säre han Slogh sin broder 3
blånader

ij K S pening ______ 3 mkr
ij L S pening ______ 3 mkr

Tyros i åås for Säre
ij K S pening ______ 1 mkr
ij L S pening ______ 1 mkr

Jon olson och öfuuen olson ij elgstada äro ij huumis
mål att te Skuule hafua Sålt viluaror och
necka te och feste lagh och veriemål medh 12 men til
nesta tingh

mån knuttson ij hamar medh alla Sinna Samarfuer
Inledhe Sigh medh arflinis til 1/13 ij några gårdar Som
Jomfru Jngrid til berg tilkomer och hafuua nu alle Lagligen
Sålt Jomfru Jngridh allom teras arfuelott
ibid för 333 mkr 200 Jern tilstode allagfång och
vpbödz nu 1 gången

BRUNSKOG 1600 den 19 mars
urval

Bekiende Sigh brunte anderson ij borieboll lagligen
haffuua Sålt per person ij Skiermenes allan ten
arfuelott Som han och hans samarfua ate ij
Som var allen gården ibidh för 24 daler ij gilt och
godtt mintt och bekiende Sidh medh Sina Sam
arfuar vpbtt hafua fornemde pening tilstodh allag
fång vpbudz nu 2 gången

Tyros ij fiel oluff ij tackene Erech ij Slobyn och
Engilbret ibidh äro ij huumils mål att te Skulle
hafua Såltt vilduaror feste te veriemål huar
medh 12 men til neste tingh
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1602 den 22 febr

Anno 1602 thn 22 februarij höltz Tingh ij nordmarkz heradtt
ij borekiluich ij the godhe mens näruare Som förberört
är Samptt menige man och nemden ibid

Kom för Retta Anders ij nes huilckien hade slagitt En grannä
Ett bloduitte vtuissade

ij  K  S  peng _________________ j mkr
ij  L  S  peng _________________ ½ |mkr
ij  H  S  peng _________________ ½ |

Hans olson och oluff olson ij vesby hafuua haft en långligh trette Sigh
Emillen Synnerliga hustrurna nu hafuer man tagitt terras
Sack ij förhöör och nu kan her Eij pröfues att tems tretta
hafr varitt en pening vedh vtan ten äna föörtrytta
att ten andra velgur bleffue her nu för Retta förlickt
och vitte Sat tem Emilon att huilckendera som ofogar
Sigh til någen tretto eller venighett Skal bötta Kongh och
lagman 2 par oxxar

Kom för Retta karin christofers dotter huilckien var belegradtt
aff Anders persson ij loftorud ij frendsemiospieldh ij 2 och 3
tidh och Rymde han Stran att noriett (= Norge) och bleff vpskruf
uitt Ano 1601 på tedh han Skuule hafua Komitt vilstedes
och effter man hörer Slet Jntedh aff honom hafuer nu
henes vener besackt öffuer heten och hon bleff benådt at
bötta

ij  K  S  oxxar _________________ 2 fr
ij  L  S  oxe ___________________ ½ fr
ij  H  S  oxe ___________________ ½ fr

Charl nilsson ij Enginbeck hafuer varitt ij huumils måll att
han Skuule hafua geort et Enfalt hoor som Anno 1601
dombock Rörer och hade tå fest lagh och veriemål teirföre hwr
Stadh han her öfuer badeg medh Sine beskiedeliga laguers
men och ville geora verismål ter före och Efter her
fans Slet Jngien beuis eller någen licknilse til blef
Eden vpgiffuin fri Sagdh

Borie halfuardhson ij årgiengie hafuer och varitt ij huumils
mål att han Skulle hafuua geort et Enfalt hoor
medh en lönska kona och Stodh her öfuer bodeg medh sina
beskiedeliga och ouilda laguers men är Jngien beuiselz
licknilse til bleff Eden vpgiffuin och han fri sagdh

örian ij årslandh hafuer gåt til håkan ij Klaffuuan Jnu på
hans quernadam och Slagitt honom ter dagh ij brådom
Skilandt efter tedh 10 och 18 ij Såra medh vellia
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ij  K  S  peng _________________7 mkr
ij  L  S  peng _________________ 3 ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ 3 ½ |

Bekiende Sig håkan Andersson hafua Sålt Erich Jonsson ij
Korsbyn allan Sen arfuelot ij Korsbyn för 1 lb Koppar

Södra Koppan vpbådz nu 4 gången holmerudh vpbud 1 g
neset ij hierneskog S vpbödz nu 1 g Soplla ½ vpbödh 1 g

Tolle ij fors hafuer Kiöptt medh hustru barbrås drengin henne ouitez
ligen effer i g 4 ij Kiopamåla gaf han målsegande Sacken

ij  K  S  peng _________________ 2 mkr
ij  L  S  peng _________________ ½ mkr
ij  H  S  peng _________________ ½ mkr

Anders Erichsson ibidem [Fors] giort bodrett ij Smulomark 29 ij tiufuua

ij  K  S  peng _________________ 3 mkr
ij  L  S  peng _________________ 1 ½ | mkr
ij H  S  peng _________________ 1 ½ |

Erich olsson ij böön forbodet han giort Sin grannä

ij  K  S  peng _________________ 3 mkr
ij  L  S  peng _________________ 1 ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ 1 ½ |

Alfuezbyn vpböd nu ½  3 gången

Bekiende Sigh oluff chlausson att hade pantsatt Erich olsson ij
Smulamarck en gårdh Kielsbyn benemdh för 100 dallr

Bekiende Sigh Amundh Amundsson lagligen hafuua Sålt Erich Rasmu
son et tårp benemdh bastenes för 10 daler 1 tunna tiero ielsta(d)h

allagfång - - - - - böön ij karlanda S vpbodh ij
halesby 1/2 vpbodh 1 g kieltegen vpbödh 4 gången
gunneby vpbodh 1 g månsta vpbödz 2 g Sölida vpbodh 4 g
vaxlanda vpbödz 2 g getiotörp 1 g feusten upbåz 1 g

Sellen vestra buda östra buda vpbödz 2 gangen Åmott alt vpbådz 1 g
myrehuarff vpbodh 4 gången
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1603 den 17 juni

Anno 1603 ten 17 Juuni höltz Tingh ij nordmarkz heradt

Kom för Retta nils Salfuesson ij Scuunerudh och tiltalte
Engilbrett ij flettene och mente att Engilbrett Skuule
hafuä varitt vållandes ij hans Sons dödh huilckien
hade tient
Thenne Engilbrett ij 14 vickur nu vittnade her meninge man
och nemden att tem allom viterligitt vor att ten Samme
gossen var Jlla Siuck tå han kom til Engilbrett ij
Tienst och aldrigh hade Sinna hilso Emedan han tientte
honom Sedan Engilbret Sägh att gossen ickie kunne
bliffua helbregda lett han föllia gossen hem vägen tidh
Ther efter bleff gossen dödh och effter alla tenne omsten
digh hett och meninge nams och nemderes vitnis byrdh
Så var och menige man och nemden öfrbödigh att veria
honum för tedh vitismålet bleff Engilbrett her frisagd
for Sama Sack

Rasmus ij mostacken hade gordtt Säre var Lagligen Stemdh att
Suara försat Stemenighen

ij  K  S  peng _________________ 1 mkr
ij  L  S  peng _________________ ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ ½ |

Rasmus ij mostacken för han slogh Sin grannä 3 bloduitte
ij  K  S  peng _________________ 3 mkr
ij  L  S  peng _________________ 1 ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ 1 ½ |

Eluff ij årgiengie hafuer Slagitt guunar ij kallebo et bloduitte
ij  K  S  peng _________________ 1 mkr
ij  L  S  peng _________________ ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ ½ |

Kom för Retta oluff Stenarsson ij Söplla huilkien hade
belegeatt en lönska kona Elin månsadotter våer halvtt Annadtt
Skyldh til 3 tidh bleff affsackt efter vesstrås Reses för frendse
miospieldh

ij  K  S  oxar _________________ 2 Stycker
ij  L  S  oxxe _________________ ½ | Stycker
ij  H  S  oxe  _________________ ½ |

Konan är fatig går och tiger (= tigger)
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1604 den 16 mars

Anno 1604 ten 16 martij höltz tingh ij nordhmarckz heradt ij
korsbyn ij foutens [=fogdens] och Jacob persson näruaro Samptt menigh man
och nemden

Kom för Retta charl ij Engiabeck huilkien hade giort et En
falt hoor och bekiendet bleff af sacke att menige man och nemden
Eij kuune vetia honum for tedh 1 ij tiufuua 11 ij giftebalcken
4 ij högmålla är nu efter öfuer heten benådh att botta

ij  K  S  oxar _________________ 2 Str  ½ ij en
ij  L  S  oxxa _________________ ½ Str  1/3  ij 1/3
ij  H  S  oxe  _________________ ½ Str  1/3  ij 1/3

Bruntte ij Tystmarck för tumel Säre och krumperfigh efter
tedh 4 i Siår medh vilia och 10

ij  K  S  peng _________________ 5
ij  L  S  peng _________________ 2 ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ 2 ½ |

Jöns Erichsson ij vlfzhufuudh för lönska legie
ij  K  S  peng _________________ 2 mkr
ij  L  S  peng _________________ ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ ½ |

holmsrudh ij Skijllingamarckz Socken vpbodz 3 gången
Bekiende Sigh Truls gislason haral och Jon gislason åsså maritt
i Eluffzbyn för 36 Rickzdaler lofuade allagfång är ennu något
klander efter nästa men

Bekiende Sigh lars Jöranson och malin tordzdotter brynil gleson haufur
Sålt Jon böreson allan teras arfuelott ij guunareby för 29 daler
och 14 lodh Sölff lofuade allagfångh

her Salmon ij Kiolen framlade 4 laglegett Kiöpe breff vnder borgmestr
och Rådz Signette ij oxlo förmälindas att en borgar ij oxlo benemdh
gruunla Stennarson hafuer Sålt her Salmon ij Kiolen och her
Jöns ibidh en 1/2 gårdh benemdt holmsrudh ligiandes ij Skijlinga
maerkz Socken for 24 daler och 20 lodh Sölff och til stått all
Lagfangh vpbödz 3 gangen

Skarboll vpbudz 1 gången nes och 1/3 ij tidh vpbodz 1 gången

Velachtig Erich Rasmuson til Suensbyn bekiende sig
hafua giort Ett lagligett Jordaskiftte medh oluff bencktson
ij Så måtto att oluff Skal behåla allan ten del och arfue
lott Som Erich hade lagligen kiöptt ij huuken och Erich
Skal behåla oluffz och hans Samarfuars dell ij Suens
byn som var 1/2 gården hafuer nu Erich Skafft och
kiöptt Så at han äger nu allan Suensby



20

Vester böön ij Karlanda Socken vpbodz nu 3 gången

Engilbret Jonson hafuer giort Jordaskiftte medh Sin syster
Kirstin ij Så måtto att Engilbret ij lyshedh Skal behåla
hennes del ij lyshedh och Kirstin Skal behålla hans
Dell ij hellesrudh Jgeen Som var 1/2 garden ibid

Syndra Lidh vpbodz 5 gången finnes ij dombocken

Brynil person ij vaka hafuer Segt ij Sitt breff bekient att han
hafuer Sålt Claus Larson och hans Syskion alan then dell och
arfuelott Som han och hans Syskion åtte ij trnnä ij trane
kils Socken för 28 ½ daler 6 tunnor korn

fagerbol vpbodz nu 1 gångeen bekiende Sig öfuen olson lagligen hafua
Sålt per Jonson 1/4 fagerbolt för 40 daler noch hafuer öfuen vpbördt
vpå ten andra 1/4 ibid 14 ½ daler och hafuer per kiöfft aff Sin Suster
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1605 den 19 mars

Anno 1605 ten 19 martij höltz Tingh ij nordhmarckz heradt
ij korsbyn ij foutens (=fogdens) och Jacob persons näruaro
Samptt menige man och nemden ibidh

Kom för Retta chnutt ij kiorckiobyn hafuer varitt ij huumil
mål att han skuule hafua Sålt viluaror Stodh öfuer
bödegh medh 6 ouilda beskiedeliga men varde nemden
hann blef fri Sagdh vm Slet Jngien licknilse

Anders Anderson ij ynna hafuer giort christofer ij borkieuech
ter til [två ord tillagda ovanför slutet på föregående rad]
et fulsäre efter tedh 5 ij S mz villia

ij  K  S  peng _________________ 6 mkr
ij  L  S  peng _________________ 3 | mkr
ij  H  S  peng _________________ 3 |

Anders ij Suinstabyn hafuer Slagitt christofer ij borkeuich
et bloduitte

ij  K  S  peng _________________ 1 mkr
ij  L  S  peng _________________ ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ ½ |

christofer Slogh Anders ijgien en godh pust medh yxe
hamar

ij  K  S  peng _________________ 1 mkr
ij  L  S  peng _________________ ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ ½ |

håkon olson ij liden hafuer giort mökrenck medh
maritt hansadotter forskioff hene 3 ij gifftob[alken]

ij  K  S  peng _________________ 13 mkr
ij  L  S  peng _________________ 6 ½ | mkr
ij  H  S  peng _________________ 6 ½ |

valdt heradz men Torckil ij borckieuich Erich ij korsby

furieskogh ij Silbedals Socken vpbodz 1 gången bekiende sig
oluff larson hafua Sålt Jon Suenson 1/2 föresttagh
for 40 daler klandrat aft Samarfingar hafua Igien
Rådh löösa

vesteneich ij fågleuich S vpbodz 1 gången Sollen 1/2 vpbdh

vitnade nemden att hustru Elin trulsa hade salt harald
Engilbretson sin del ij Solem för 6 ½ daler h[ustru] Anna
nilsa ij Ström hafuer och sålt haral sin del ibid for 6 ½ daler
hustru Karin Engilbretzdott och sålt haral sin del ij Solem
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for  6 ½ daler h[ustru] Elin Engilbretzdotter 3 daler i marker Eluff
ij holteby 4 ½ daler är klandrat vesteuich vpbodz i gårdhen

vitnnade nils ij årgiengit Erich ij korsby giostaffh och
Tord ij koppen bencht ij budha att te ij ouilde nemd
varo ij tomptta och dette Emillom brunte ij tomptta
och benckt ibidem ij Så måtto at brunte Skal behålla
Tuuedelen ij alt tomptta och benckt 1/3 ibidh giorde
Teras och att te Retsendeligen delte den emillan

Sånda ij Tystmarkz Socken vpbodz nu ½  1 g[ången]
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1608 den 14 mars

Återfinns i Landskapshandlingar 1608:3

Anno 1608 ten 14 marti hölt velbördigh oluff
christofuerson tingh ij nordmarkz heradt ij
korsbyn ij foutens och Jacob persons näruaro
Samptt menige man och nemden ibidh Som är

Erich ij korsbyn Torckil ij Borckiluik
giöstaff ij hagnesta Tordh ij kopen
karl ij Engiabeck guuner ij tarm
Jon ij gunarsbyn chlaus ij lidha
brynil ij göiskogh hans ij Skarboll
oluff ij långelandh Eskil ij vpran

Kom för Retta Simon ij böön och klagade at Rasmus
ij Ramenes hade slagit honum medh en Sten åkiör
kio vegh var Rasmus lagligen Stemdh til tinget
försat

ij K S  pening 2 mark
ij L S   pening ½ mark
ij h S   pening ½ mark

hans ij bocklorudh hade Slagett Jöns ij kollerudhtt
bloduitte

ij K S  pening 1 mark
ij L S  pening ½ mark
ij h S  pening ½ mark

Jöns ij kollerudh Slogh hans [i bocklorudh] igien et bloduitte

ij K S pening 1 mark
ij  L S pening ½ mark
ij  h S  pening ½ mark

Törbiörn ij myrhuarff hölt medh velle en dreng ifrån bruckth
Jfrån michilsmeso och til Juull Skal vedrgiella för
arbetedh ij K e s pening ––– 20 mark

oluff ij Skiennalla hade och medh velle hålet en dreng
ifrån brucket Skal och vedergiella arbetedh

ij  K egen S pening 20 mark

Kom för Retta Rasmus persson knechta hofuidzman ij
ij vestra Syselet huilcken hade giort ett Enfalt hoor
medh en lönsta konno och onådh bekiendet och hafuer
hans hustru gifuitt honum allan venskap och
beder för honum dogh kune nemden Eij veia honum
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för teh 11 ij giftto b och 4 ij högmåla och om nåden vp
Skiaftz till : K : maitz

vestrauickien alt vpbödh hustru doredi girmundz dotter 4
gången Sandom ij tijsmarck S vpbödz 1/3 nu 2

oluff halfuardson hafuer giort Jordoskiftte medh oluff
chlauson ij Såmåte at oluff Skal behala teras
del ij gnnery och oluff halfuardson Skal behålla
Sunsbyn oluff chlauson gaff 10 daler emilom

Kom för Retta Jöns Erichson och gunnar Erichson ij beckhuarff huilcke
hade bundet en pigo och Slagitt henne förlickte
Sigh medh henne och Efter te våro aldeles fatige
Skuule te arbetta vidh bruckitt ifrån påska och
Til michils mesoo

oluff ij lyshedh och lars ibidh klaga vpå et törp som är
En Enngh hafuer altidh varit klandrat vijtes en ömldh
nemdh tet att Syne och Ransacka och å neste tingh
vitnna huru ter om är och om hon är medh Rå och
Rör Stengd ifrån ten Andre engien och Sigia gamble
men at te hafua hört at ten engien Skulle ua
en pant sat ijfrån lyshedh är Jngien breff

Knut ij flåtan viter viter* Erickz hustru ij öiarsbyn att
hon Skulle hafua ihel Slagit En koo for honum
neckar hon och feste veriemal medh 6 men til
nesta Tingh
* (ANM. Ordet är skrivet två gånger.)

Bön ij Silbedals S vpbödz nu 1 gången Silegård Edh vpbödh
Buudha ij Skijlingamarckz S vpbödz 2 gången              1 g

vitnade Erich Rasmuson och lensmanen at the hade synt
och Ransackat om et törpa Städh Skallerudh dogh
hafuer 1/3 legat til böön och tuuädalanar til lefuerby och
Skola te ij Lefuerbyn gifuua gudmundh ij böön en oxa
om 6 daler skal törpet vmlegias med Råå
och Rör
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1621 den 14 juni

den 14 Junij åhr 1621
stogt laga tingh medh almogen aff Nordmarchs heradtt
i Befalningzmans Päder olssons och Menige mans
Näruahro

Nämdenn
Eskell i oprandh halffuar i leffuerbyn hans i ketekichi
Jon i Saxebyn Anders i Eedh oluff i lysåås
oluff i Näffua Brönell i giurskogh Anders i hagnestadh
Jöns i kollerodh Rasmus i Mostakan Simon i Böön

desse effternembdne heman opbödz
1/2 Buene i Järnskogh –– 3 g Mostakan ibidem ––3 g
1/2 gr i Böön i Skillingsmark ––3 g Strömar i öst walsko ––3 g
1/2 gr i S: Jffuersbyn ––3 g tuådel i Slertegh ––3 g
hagan i holmedals S ––3 g wänak i karland S ––3 g
1/3 i tuådele i holmerott ––3 g ½ Jngebyn i Blomsk ––3 g
1/4 i sanum i tistmak ––2 g Sålen i holmedal S. ––3 g
1/4 i Söpla ––2 g 1/6 i östre Böön i karlandh ––2 g
1/4 i Nörrefors ––2 g Huken i Silbodal S. ––1 g
1/2 gr i wadänghzrodh ––1 g

Kom för Rätta Simon i Böön och giorde Sin Eedh att
Nils i flatan i Norgie och Bängt i Romanäs hade druz
Hit tilhopa hos Simon, på dhz Sista wille Nils gå Sin
koos thå Sade Bengt till Nils å thin hund af ougde, tå Bleff
Nils wrett och slogh Bängt öffuer huffudh medh odragnia
wärian och högg honom medh Sama hugh, ther effter leffde
han i 14 dagar och mädan han låågh siuk sände Nils
Boodt til honom och Bad honom om wänskap, och
Nils gick siälff til Bängt och han gaff honom til
stoodh nu hans Söner Nils och Anders bängtson och
then dödes Bröder Gulbran och Amundh i gryt uedh
och skiöte then sacken til höga öffuerheten, Så effter
han i otwngda måle och wthan någon liffefara
slogh honom ihiell, kunne man ikie frij hans liff, wthan
Bleff affsagt effter Gudz laagh Exodi ––– 21, Numerij 35 Cap:
och effter dråpmålb: 2 och affsades från leffuet, ther på
haffuer fougden H: Maijtt: drotningens Nådige Suar.

Kom och för Rätta en dräng Päder Andersson i Mölneredh
och Bekende sigh haffua Belägrat Malin Oluffsdotter och
Ehro 2 siskione Barn och effter the ikie Neka kunne, Ble ,,
ffuo the affsagde effter Gudz lagh och stadgar ifrån liffuet
ther på fougden haffuer Beskeodh ifrån H : Maij tt. drotningen
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1622 den 18 och 21 maj
(jfr efterföljande protokoll, med delvis samma mål)

Den 18 och 21 Maij åhr 1622,
Stoodh laga tingh medh almogenn aff Normarkia
och Sillerodt Sochner, i Befalningzmans och
Menige mäns Näruahro

Nämbdenn
Oluff i Bua Engelbricht i Kalaboda Suen i tenuik
Eskell i oprandt hans i Ärtokiär Jon i Saxebyn
oluff i lyssåås Brönel i giurskog Jöns i kollorodh
Rasmus i Mostakan Simon i Böön Erich i Elzbyn

Sama daagh kom för Rätta hans i grelsbyn och klagade til
Anders ibidem thz han slogh hans hustru ett Blodsår medh
en Riffua Bleff saken effter thz 10 Cap : i Sårmålb :

Penningar –––– 6 mark

dässe effternemdne heman opbödz:
härnes –– 3 g 1/2 tenuik –– 3 g 1/3 i Buda –– 2 g
1/3 i ½ i fiuserodh –– 1 g huken i Silbodalh –– 3 g
1/2 g: i wedingzrodh –– 1 g 1/3 i tuerdalen –– 3 g
Bållerodt –– 2 g hännäs –– 2 g
wijk i Blomsko S: –– 2 g Sundbyn i Blomskog S: –– 2 g
Sanwikien opb –– 2 g Trana i trankil S: –– 1 g

Christopher i Blomene och oluff i Nääs sake för thz för ,,
såtho stämbingh sake penninger –––– 6 mark
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1622 den 5 febr och 21 maj
(jfr föregående protokoll, med delvis samma mål)

Nolmarks häradh med Sillerod Sochn
Den 5 februarij och then 21 Maij 1622
stod tingh med almogen aff Nordmarkien i långeland
i Befalningzmans Päder Olson och meninge mans när ,,
uahro

Nämden
Eskell i oprond hans i ärtekiär Jon i Saxbin Anders i Eedh
oluff i lyssåås Brönell i giurskogh Anders i hangastad Jöns i kol ,,
lrwd Rasmus i Mostakan Thore i Sillegårdh Päder i Kälteg
Carll i Ängebäk

Bleff affsagt att Karin Brönelsdottir skall haffua halff parten
i Sundsbyn och halffuer wkogson Behalla then Andra 1/2  parten
wtantagandes then Jordapart som komer öffuen Bröntesson
till som ähr en krumplingh

Kom för Rätta hans i grelsbyn, och klagade till Anders ibidem
thz han slogh hans hustru i huffud med en Riffua en blod
sår saker effter thz 10 Cap : i Sårmålb : peninger –––– 6 mark

Christopher i Blomene och Oluff i Nees försåtho laga stämbning
för Slagzmåll saker penninger –––– 6 mark

dessa effr ne heman opbödh :
1/3 i 1/2 gården i fiussered –– 1 g huken i Silbodall S: –– 3 g
1/2 g: i wedungzrodh –– 1 g Bållerod –– 2 g
Wijk i Blomskogh S –– 2 g Sanwikien –– 2 g
hännes i Carlanda S: –– 3 g Sundsbin –– 2 g
1/2 gården i Trana –– 1 g 1/2 Thenuik –– 2 g
1/3 i Buda opb: –– 1 g Sillebonn –– 3 g
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1623 den 30 juli

Normarkz häradht medh Sillerådz Sochn.
den 30 Julij åhr 1623. Stodh Laga ting med almogen i Befalningz ,,
mans Peer Olufssons och menige mans Närwerw.

Nembden
Eskhill i Oprandh, Hans i Ärtekiär, Jon i Saxbyn, Oluf i Lyssåås,
Biärell i Giurskogh, Jöns i Kollerudh, Rasmush i Mostakan, Oluf i Näfue
Christopher i Gottersbyn, Gunmundh i Böön, Anders i Hagnnesta Peer i
Kättegan

Desse Heman Opbödz.
1/3 i 1/2 g i fiuserdh hännes i Carlanda Sochn –– 3 Gonger
Bokerodh [Bålerud] –– 3 G Sundzbyn i holmdaal –– 3 G
Wijk i Blomsko Sochn –– 3 G Sanwijken –– 3 G
1/2 Trana i Trankijll Sochn –– 2 G 1/3 flötan i fågelwijk Sochn –– 1 G
1/2 g Slertegnn –– 1 Gongh

Tool i Giltenäss hafuer giordt Anders i Skenall eet blodhwite
i ansichtet vthan nogen orsaak, blef saker effter thet –––– 10 Cap. i Såår ,,
måla balken

Peningar –––– 6 mark

Item hafwer Anders [i Skenhall] giordt Lönskeläijn med Gro widh Nampn
födder i Norge saker

Peningar –––– 3 mark

Oluf i Biörckewijken hafuer nu annan gong giordt hoor med
Malin Töress dåtter, och nu stodh och bekände. Therföre blef han
saker och dömdt effter Gudz Lagh i then 2 bocken Mose 20 Cap.
och effter hustrun badh för honom blef han saker efter Konungz straff
ordning Peningar –– 160 daler till tueskifftes och Konan –– 80 daler till
tuuskiffte i hafue inthz at bötha medh.

Gunnar i Börgerodh klagar till Anders i Lefuarbyn thet han
hafuer slagit honom ett blodhwijte, sakar effter thet 10 Cap.

Peningar –––– 6 mark sattes wite med eet paar Oxar.

Erich i Månstadh hafuer med Erich Skiällerbyn sirelof fierde funnit
een Skiedh förgylt widh Snarkyll, samma Skiedh hörde herr Oluff
i Holmedaal till, och hafuer Erich i Månstadh såldt henne i Norghe
derföre effter the icke oplyste henne blefue da saker effter the
dölde

Peninger –––– 40 mark till Treskifftes.

Fin Andersson i Prestegården klagar till Anders i Hukan, thz
han slogh hans Piga enn Pust

Peningar –––– 3 mark
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Mariet Olufsdåtter i ålslandh hafuer slagit Chirstin Toorsh ,,
dåtter trene blånar, sakar

Peningar –––– 9 mark

Item hafuer Chirstin slaget Mariet – 2 slagh blef sakar
Peningar –––– 6 mark

Derfor effternemndne försatte Skytz reeso emot Peer Olufsson, Oluf i Bodha,
Anders i Greesbyn, hans ibidem, Peer i Troskilsbyn halfuar ibidem,
och Oluf i Tegnn, hwardere –– 3 mark Löper –– 18 mark
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1624 den 5 mars och 13 augusti

Nordmarks häradh
Och Silleredh Sochn

Den 5 Martij och den 13 Augusti åhr 1624
stodh laga tingh medh almogen aff Silleredh Sochn i K : Maijttz

Befalningzmans Päder Olssons Sampt Tidhman Päder ,,
ssons laglässarens och gemene Mans Näruahro

Nämdenn
Oluff i Bua Engelbricht i Kolaboda Päder i hälgaby
Kristopher i tokill Suen i åsebin Suen i tenwik
och Anders i Sillabottn

Samma daagh opbödh sigh Päder olsson befalingzman om
någon war iblandh almogen som hade honom något att
beskilla thr ware sigh hälst huadh thett wara kunne, så skulle
han koma fram och honom thz beuissa så wille han suara
honom til Retta, ther på gemene man honom suarade
the haffua honom inthett at Beskilla i någon måtto wthan
huad Rätt och ährligit ähr, Och lofuade welia giffua honom
her oppå sin wittnesbörd wnder häradz singnett

Kom för Rätta Kristopher i Biörkeuikian och klagade
effter it törp N : Ristakan som war komit ifrån honom
för några åhr sedan och beuiste medh sit Jordabreff
Daterat then 4 Martij Anno 1600 at törkell Andersson
fik på sama tidh all laga fångz på sama törp, derföre
bleff honom til dömpdt at beholla för sit skattatörp

Anders i Sånda Klagar på sin hustrus wängnar til
Ehrlandz hustru ibidem, thett hon slogh henne en Blånadt
medh wrede modh widh Kinberet derföre bleff hon sa-
ker effter thett 10 Capitell i sår målb: til treskifftes

Penningar –––– 3 mark

Sama daagh bleff beuist at Engelbricht i Kolaboda haffuer
giordt ett lagligit Jordaskiffte medh Jöns Krigzmansson i Sånda
Breffuet Daterat then – 12 Maij Anno 1608 förmälandes at
Jöns gaff Engelbricht sin hustrus Jordapartt i Kolaboda och
Engelbricht gaff Jöns sin deell i woxlandh i silbodal sochn
och ähr Begges theras hustrus Jordaparter, Och Jönssa Barn
som nu klandra til Kolaboda bleffuo wiste til woxlandh

Kom för Rätta Anders i Eedh och klagade til Anders i grens ,,
bynn thett han haffuer stulit en miäla ifrån honom i
hans fiskerwattn och wittnar Anders i Eedh at Anders i grens ,,
bin haffuer tagit Miälan och lagt honom Baak om en låga, ther
fan han honom igen och fik hans i grensbin Miälan till
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Rätta och lade honom wtt medh en Boogh, Och sädan staal An ,,
ders Miälan Annan gången, stod för Rätta och bekende,
derföre bleff han saker effter thett ––– 29 Capitell i Tiuffuebal ,,
ken och thett 7 Capitel penningar ––– 40 mark til treskifftes

widare kom för Rätta hans i grensbin och klagade på An ,,
ders ibidem i Så måtto at hans Bodh Anders taga hem en Miöl ,,
säk med sigh ifrån hökenäs quarn, och Anders togh säken ifrån
quarnen och wittnar Asmundh i hökenes halffuer och Päder i törke ,,
lsbin at säken war full ifrån quarnen, Och när han kom
hem til hans, war borta –– 1 ½ skeppa i säken, theta ährandet
togh Nämbden i granna Ransakningh och kunne ikie frij honom
derföre bleff dömpdt och affsagt effter förbenemdte Capitell

Penningar –––– 40 mark

lofuades Jakop i galteuikian fasta på tuådelarna i förbenemdte
galteuik

kom för Rätta en quina wid Nampn gunor Oluffzdo ,,
tter och klagade til tolff i älgtegen thz han haffuer slagit hen ,,
ne tuå blånadt saker effter thz 10de : Capitell i sårmålbalkin

Penningar –– 6 mark til treskifftes

Jtem haffuer hans broder Oluff Halffuarsson slagit
henne ett fulsåre, saker effter thz 6 Capitell : sårmålb.

Penningar –– 20 mark

lofuades Arffuedh i suartekär fasta på hellebin

loffuades Oluff i guttarboda fasta på 1/2 gården

Dessa effternemdne heman Opbödz
1/4 i Egenäs –– 3 g Tegen opbudz –– 3 g
en brodersdell i gengia –– 3 g 1/4 i Snarkill –– 2 g
Jämnemon –– 3 g 1/3 i 1/2 g i åsebin –– 1 g
1/2 skogen –– 1 g
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1624 den 8 mars och 16 augusti

Den 8 Martij och den 16 Augusti
Stodh laga tingh medh Almogen aff Nordmarks häradt
i Befalningzmans Päder Olssons Sampt Tideman
Pärssons laglässarens och Menige mans Näruahro

Nämdenn
hans i ärtekiär Oluff i Näffua Brönol i Giurskogh
Jon i Saxebin Rasmus i Mostakan Anders i hangnestadh
Päder i kältegen Suen i prästagålon Engelbricht i wlshoffde
Erich i Elsbin Börel i lisleboda Jöns i kollerodh

Kom för Rätta Erich Simansson fältweffuer och klagade till
Jon i lyssett thz han hade komit i trätta medh honom och Jon
i lyse hade huggit honom ett fulsåre i Armen, derföre bleff
Jon saker effter thz 6te Capitell i sårmålb: till treskifftes

Penningar –– 20 mark

Jthem haffuer Erich Simansson huggit Jon i lysett ett kiötsår
saker effter thz 10 Capitell i sårmålb: til treskifftes

Penningar –– 6 mark

Eloff i diuff försatt laga stämbningh wthan laga förfall emot
Nils i Knutsboda saker effter thz 12 Capitell i tingmålb.

Penningar –– 3 mark

Klas i Böön haffuer slagit Törbiörn skreddare en Blånadt
Bleff saker effter thett 10 Capitell i sårmålb:

Penningar –– 3 mark

Engelbricht i årstadh försatt laga stämbningh emot giry
i årstadh saker Penningar –– 3 mark effter thz –– 12 Cap i ting ,,
målbalkien

Suen larsson i prästagården och klagar til Oluff i Trana
thett han slogh honom ett fulsåre i huffudh Bleff sa ,,
ker effter thett 6te Capitell i sårmålb: til treskifftes

Penningar –– 20 mark

Desse effternemdne heman opböds
1/3 i flötan –– 3 g tuådel i 1/2 g i Sörelida –– 3 g
lijan i holmedal S: –– 3 g 1/2 g i Slemtegen –– 3 g
östre garden –– 1 g thuådel i 1/2 g i forss –– 1 g

Att desse saker så in för laagh och Rätta Ransa ,,
kads och effter Suergis laagh dömbde ähro haffuer
Jagh Tideman Pädersson lagläsare i wermelandh
[ thenne dombok * ]  med mitt och häradz singnet
[ förseglat datum Vt Supra * ]
* dolt under extra pappersbit för sigillets skull, men avskrivet från annat ställe i domboken



33

1625 den 4 juli

Nordmarks heradt med Sillerod sochn
Den 4 Junij 1625,
stod laga tingh med almogen aff Nolmarkien och
Sillerod Sochn i Arendatoren Päder olssons
sampt Nämbden och menige mans Näruahro

Nämden
hans i Artekär Oluff i Näffua Brönel i giueskogh
Jon i Saxebin Rasmus i Mostakan Päder i Keltegen
Suen i Prestagålen Engelb: i wlzhöffde fin i Prestagården
Oluff i Lysse Jöns i Kollerod Anders i Ed Suen i tenuik

Kom för Rätta här Oluff tomesson Capelan i Staffnes
på sin hustru wengnar Klandrade thz en gård bene ,,
mpdt Kropstad i Ny sochn, som gamle Knut Ander ,,
sson i Kropstad hade giffuit wnder arff och egit för
tu och fyratijo åhr sädan, Och haffuer thz altt sädan
hafft i frijhett nu stod förnemdte här Oluff ther på att hal ,,
ffua gården war olagligen bortgiffuit ifrån Sina
Sistrar Jngeborgh och Jngrid sama – 1/2 gård i kropstad som
her Oluff klandrar och beuiste her Oluff med gamble
mäns wittne at sama systrar klandra och talte sin
Broder till som thems dell Olagligen bortgiffuit hade
Så kom och för rätta en gamall quina wid Nampn Gune ,,
la Tolsdotter och Anders i Strandh hennes son och beuiste
at theras moder klandrade altid på Sin brodr om samma
olagliga gåffua, och hennes fiärdepart i gården bortgiffuit
huad then Andra 1/4 part widkomer effter then Andra
systran Jngeborgh så haffuer hennes barn och nu barna
barn suttit på sin lott och Nutitt sama frijhett och
derföre kan man förmina att hon hade med sin broder
samtikt at hennes lott skulle Borgiffuas med sin broder
Egit 3/4 parter i Kropstad och om ingen Anner wittne
komer så Bliffuer then ene sösterdelen som ähr 1/4 i krop ,,
stad wnder skatt för hennes arffwingar och effterko ,,
mande

Bängt i tompta försatt laga stämbningh emott her
Oluff tomesson saker Penningar ––– 3 mark

Erich i hoogh haffuer giort mökrenkningh med Elin oluffz ,,
dotter och tagit henne till äkta saker effter thz 3 Cap. i
gifftermålbalken Penningar ––– 20 mark

Päder i holmsrod försatt laga stämbningh emot Rätten
Saker penningar ––– 3 mark
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1626 den 3 febr och 25 okt

Normarks häradh
medh Sillerodh Sockn
Den 3 februarij och den 25 octobris 1626
stod laga tingh med Almogen aff Nordmark och Sillerod
Sochn i Näruahro then Edele och Wälbördige Man Boe Rebingh
til Säby stathollare öffwer wärmelandh, Och Päder Olson
Befalningzman ther samestädes sampt Nämbden och me ,,
nige man som tilstädes worhro

Nämdenn
Oluff i Bua Hans i Ertekär Oluf i Näffua
Jon i Saxebyn Suen i åsebyn Rasmus i Mostakan
Päder i keltegen Suen i prästagården Anund i Snarkil
Oluf i lysse, Jöns i kollerod Suen i tenuik

Ehrland i Byn haffuer belägrat helges dottr i Byn och giort
mökrenkningh saker effer thett 3 Cap : i gifftemålb:

penningar ––– 40 mark

Tolff i ältegen Saker för han lögtade hustru karin för Rätten
saker penningar ––– 3 mark

Jakops son i galteuikian klaga til Tolff i ältegen thett han hafuer
slagit honom och givit försått på kirkiowägen bleff affsagt effter
thz ––– 13 Cap i Edzöreb : och effter stothollarens dom bleff benådh at
gifua och Böta til treskifftes

Penningar ––– 80 mark

Dessa effterne heman opbödz
1/2 skogen ––– 3 g 1/3 i 1/2 gården åsabyn ––– 3 g

Jffuar Bondesson soldat haffuer slagit Oluf i Söpla ett
slagh med öxhamaren Saker effter thz 10 Cap : i Sårmålb :

Penningar ––– 3 mark

Oluf i Näffua haffuer wthan laagh och dom tagit medh wåls ,,
wärkan till 2 lagt ängh på slertegz ägor Saker effter thz 28 Cap :
i Konungzb : Penningar ––– 40 mark

Elin i woxland klagar till Bönderna i wlffuestad att the haffua
givet wålswerk in på hennes ägor öffuer Råmerkie och häffdat
hennes ägor saker effter förbenemdte Cap :

Penningar ––– 40 mark

Kom för Rätta Kätell i Giltenäs och klagade till Anders i Gärsbin
thz han hade giort hemgångh i hans gård och huggit effter honom
i stugudöran dok ingen skada giort dok kunne han ikie frij
sigh för hemgångh saker effter thz 5 Cap : i Edzörebalkin

Penningar ––– 40 mark
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Anders i störm haffuer giort giller i skogen emot ländzmans
förbod och inthz oplyst som laagh stgn i 4de Cap : i dråpmålb :
med wåda

Penningar ––– 40 mark

Toll i Giltenäs hafuer giort Mökrenknig och lägrat dordi
Erichz dotter i Söpla Saker effter thz 3 Cap : i gifftermålb :

Penningar ––– 40 mark

Oluf i Nääs haffr slagit Nils i törkelsbin ett blodsåår
i pannan Saker effter thz 10 Cap : i Sårmålsb :

Penningar ––– 6 mark

Jakop i leffuerbin för han slogh här Olufs dränghen blånat
bleff saker effter förbenemdte Cap :

Penningar ––– 3 mark

Anders i Påtered haffuer slagit Nils i åsebin en blånadt saker effter
Sama 10de Cap :

Penningar ––– 3 mark

Oluf och Engelb : i skinered haffua med välde tagit Elgskot
i båda skogen bleff saker effter thz 28 Cap : Konungs b :

Penningar ––– 3 mark

Harall, Anderz och Päder i Herme hafua försumat waktt at holla
om en tiuff som satt i karlandz kista och derför slap
tiuffuen sin koos sama natt saker

Penningar ––– 40 mark

Desse Effternemdne wohro stempda aff ländzman at skiutza stot ,,
hollaren och såtho hema med tresko sake effter thz ––– 33 Capitell
i tingmålb : til treskifftes
halffvar i lille Sundzbin –– 3 mark And(ers) i giltenäs –– 3 mark
Anders i Heden –– 3 mark Kristop(her) i opsala –– 3 mark
Anders i Sållom –– 3 mark Töres i lijan –– 3 mark
Anders i Stortueten –– 3 mark Oluf i Rösbin ––3 mark
Jakop i leffuerbin och Anders ibidem –– 3 mark

Desse effter heman opbödz :
½ gård i gryttom –– 2 g ½ g Bua –– 2 g
österträtlanda –– 2 g Remegengie –– 2 g
Törkilsbin –– 2 g Rösbin –– 2 g
långeland –– 2 g 1/4 i holsrod –– 2 g
grötnes –– 2 g Biörkeuik –– 1 g
östrebön –– 1 g ½ Smolmark –– 1 g

Blev affsagt at Elff Pärsson i Nolgård skall giffua Sin
broders barn till –– 12 ½ R : Daler och sädan äga 1/2 gården
huar there
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1627 den 20 juli

Nordmarks häradh
Then 20 Julij 1627, stod laga tingh med almogen
i årgengie i Befalningzmans stad ländsman ther
samestädes sampt menige man ther Samestädes

Nämdenn
Anders i Eedh Rasmus i mostakan oluf i Näffua
Päder i keltegen Jöns i kollered Nils i losbin
Regar i Kirkiebin Klas i lija oluf i koppungh
Suen i prestagården Christop[her] i gottersbin oluf i lijsse

gunar i stenslanda haffuer belägrat en änkie wid
Nampn marit Oluffsdotter i Sake för enfaltt hoor effter
straffordningen

Penningar ––– 80 Daler

Jtem Konan marit oluffsdotter ––– 40 daler

Oluf i ängebek klagar til lars i sanwikien thz han slogh
honom ett bloduite saker effter thz 10 Cap : i Sårmålb :

Penningar ––– 6 mark

Jöns i getskäll slogh oluf i gildalen en blånadt saker
Penningar ––– 3 mark

Törkil i högbyen slogz sin gålboquinna Marit ibidem
en blånadt Sake peningar ––– 3 mark

Desse Sake för brobygningh
Jöns och Päder i hallersrod ––– 6 mark

Halffuar elffsson i kroken i holmedal S : haffuer belägrat
Elin ellfsdotter i Kiesebottn Saker effter straffordningen
för enfaltt hoor penningar ––– 80 daler
Jtem Elin olufsdotter peningar ––– 40 daler

Desse effternemdne heman opböds
1/2 gryttom –– 3 g 1/2 Buda –– 3 g
Östre trotlanda –– 3 g Remegänge –– 3 g
Törkilsbin –– 3 g Rösbin –– 3 g
långeland –– 3 g 1/4 i helsred –– 3 g
grytnäs –– 3 g Biörkeuik –– 2 g
Östre böön –– 2 g

lofuades fasta på t[in]g : i törkilsbyn
lofuades Anders i gritnäs fasta på hela gården
lofuades Oluf i Rösbin fastabreff
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1628 den 3 april

Nordmarkian medh Sillerödh
Sokn,

Den 3 aprillis Anno 1628, stod laga tingh med
almogen aff Sillerod och Nordmarkian i Aren ,,
datorens Päder olssons och menige mans
Näruahro

Nämdenn
Oluf i Buda Päder i Hälgebin Anders i Eedt
Rasmus i Mostakan Päder i Kältegen Jöns i Kollerodh
Jon i Saxebin Regar i Kirkiobin Clas i lija
Suen i Prestagården Christopher i gutarsbin
oluf i lysse och Oluf i Kiöpungh

Kom för Rätta Jon i strand och klaga till Anders i öna han
slogh honom i huffud medh en yxhammar et blodsåår Saker

Penningar ––– 6 mark

Tool i giltenes haffuer slagit Suän i Prästagården en blånad
Saker penningar ––– 3 mark

Anders i Skenell försatt laga stämbningh emot Suän i Prästagår ,,
den Saker penningar ––– 3 mark

Anders i låbin haffuer belägrat en kona Brita wid Nampn
Saker för lönskaleije Penningar ––– 3 mark

gunar i Bärgerodh haffuer slagit iakop i leffuerbin en Blånadt
Saker Penningar ––– 3 mark

Jtem haffuer gunar kallat Jakop Oquedins ordh Saker
Penningar ––– 3 mark

Dässe effterskreffne heman opböds
Biörkeuik –– 3 g långeland –– 3 g
östre bön –– 3 g 1/2 amundabyn –– 2 g
Giltenäs –– 1 g fiällebäk –– 1 g
1/4 part i wlsiö –– 1 g
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1629 den 28 mars

Nordmarkz Härredh

Anno 1629 denn 28 Martij wardt rät Laga tingh hålet
medh almochenn  aff Nordmarekz härrada i Långa Landz by
och Silbodall Sochenn Nerwarandes befalningzmanen
och Arrendatoren wälachtat Peer Olufsson till Biornöö mz
Tingzalmogen och Effterskreefuno Nembdemänn

Börije i Lille bua Nils i Nestwickenn
Anders i Edh Swän i Prestegårdenn
Jonn i Saxabyn Riggart i Kyrckiobynn
Peer kiällltaegan Christopher i Gothasbyn
Engelbrecht i Refzrudh Jöns i Kullarodh
Oluf i Kåppum Oluf i Ryssiöö

Fordrade och begierende Arrendatoren wälachtat Peer
Olufsson och af Nempdenn så wäll som af meenngo man J
Herredet een Sandh ferdigh witnesbörd och bewiss Huru som
sigh emot dem sade theet och förhållet ifrån deth han bleff
deras Arrendator och in till nu Och i Synnerheet begierade
han deras witnesbördh derom huru som att den tijdenn öfr
och på huadh sätt han hade fordrat och Vijboret Landtogz gierden
af dem der i Landz ändenn dertill de alla och medh enn man
suarede och Bekiennde att han hade sig emot dem så ställe
och förhållet som enn ärligh befalningszman och Arrendator
haf agmat och borde ingen warit förnär eller giordt för
kort i några måtto och wiste fördenskull honom icke till
at beskylla i thz ringaste Huadh Landtegz gierden wedh
konane Bafwe han hade ( …) 4 och en han warit hafr
aldrigh opburit någre Pertzeler Vthan allennast i Peningh
N  ( …) på mannen och eij meeno, Huilcken deeras witnes
bördh de tillstodo honom medh deeras härredes Signete at
gifuas och med deeras

Wardt Lagfördt och än klagat for rätten enn gienta
Margreta Peerss dother benempd som war född i Borka J
Tyssmarckz S. för thet at hoon skulle hafua bedrefuet
Blodhskam och kietterij medh sin egen naturlige broder
doch hafuer ingen dem funnit medh Vppenbara gierning
Eij war heller än något annat skiell dertill ähn atth
eet sådant tall var opkommet och har seedan ware
der före fangzlatt hade rymbt fängzlet och begifuit sigh
öfuer till Norige Blef nu fördenskull samma gienta
opå thz fareligeste råde och för mannat at Bekienna saningn
dedt sade hoon sigh giöra we ( … … … ) wana till denne
beskyldningh at den war hänner wätuesligenn och E ,,
mot all Saningh, opåfördt Huilckenn inge skulle honom
eller henner öfuer tyga kynde doch tillsadh hoon och Be
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kiennde dedh at medh hänner hade Leegat een bagge dräng
Arndt Larssonn benempdt som hänner hade häfdat och råd
medh barnn: Hwarföre warde då samma dreng fram
kallat och herom tillspordt Ham bekiennde och tillstoodh
Strax thet så wara i Saningh och Begierado han måtte så
kunna taga hänner till ächta, Men effter thet ware een
så groof beskylkningh och broderenn war rymbder och man
fruchtade före här skulle wara någon pracktyck opå ferde
af slächtenn; Derföre wardt drenngen icke effter låtet
Vthan han blef effter dedh 3 Cap i Giffteremåla B: sware kfelt
till sinne Peningar ––– 40 mark Och hoon effter Sedwenienn
till sinna Peningar ––– 20 mark Så wille man ickie hällere
före taga någonn skarp frågen medh hänner ellere hårdt
her medh umgåå: Opå dedh man kunne giörä hännes broor
som wore rymbdere derihennom säckare at komma tillbak ,,
ars igienn när hann förwnno at der frågades intet
meere dereffter Jmedler tijdh befaltes Länssmannen J
Herredet i heemlihgeet at han skulle Låta slåå effter
samma bortrymbde drängh om han komme bekomma
honom igienn

Qom för rätenn Cappolaman i Kiölenn wälärde
häre Torstenn sa myt h: Elin i Mossotackenne
J Jernskoo S: kierade och klagade till een wngh drengh
Erich Erichsson benempdh at han sex wekur för Juull
hade dräpat och af dagom taget hännes man Rassmus
Jönsson i Mosstackan i benempdh Huilcket dräng sigh sållunde
hade till draget och förorsackat, Färsa hade een bedh Carinn
Olufzdåter i wester böönn i Calant Sochn gååt till
denne drängenn Erich Erichsson som tillförennde h(…)
J annor sockenn och kräfuia någre peninger af een
Bonde Rassmus Jönsson benempde som war henner skyldigh til
3 ½ Rickzdaler han wille giöra sälskap medh och fällia
hänner Huilcket drängien bewilliede då gingo de
båda åstadh i medler tijdh när de nu waro på wägenn
hännde sigh at henne Rasmus Jönsson som sedan föll
mätha dem huilckenn reedh på sin hest och hade een Litenn
kulleforck i håndenn Och som de kommo så nare tillsam ,,
man at de kunne tala medh hwar andra då Be ,,
gynto hustru Charinn at kräfua honom peningerne
Badh at hoon kunne nu få dem igenn effter hoon dem
wäll behöfde Han Bwtradie sigh hafwa ondt efftere
Peeninger och icke wecka i een sedampe stood pänge nöd
huarest han dem skulle taga då hade drängien der ,,
till sagde J måste see till huru i kunne henner penng
Betala och för skafa Ty hoon äro derom  J ägde trängder
Swarade Strax Rassmus Ja dz Jagh äre dogh skyldig dz
skall jagh rät nu betala digh medh (…)e Stde frånn
der medh bar han hugh opå drängenn slagh honom
på ryggen och azlar mo drängen gick wndan Och
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den andra reedh effter och slogh drängen slogh seteen i
gångh igien medh eet piske skafft som han hade J handen
Huilcket war af een Liten weeedn tiure pnet Huilcket slagh
doch intet togh Sade Rasmus nog iagh seett fulle
at dz intet will taga medan iagh sitter på hestenn
Steegh fördenskull nedh och weda några fieet effter
drängen medh kulleforckenn och slogh honom Omsider
wende drängenn sigh om och slogh eet slag emot medh
Samma piske skafft Huilcket slågbacke bäthre deeb ,,
bede ähn Rassmus weedh högre tiniengen af hän liffet
han strax stalp till marckenne och blef steend dödh
drängen tänchte han hade sådant giordt af ska kheet
gick till tagh honom och wifle rättom op (…) han
ware reden dödh Rymbde fördenskull drangenn
Strax öfuer och till norige och blef der een tijdh detta
alt witnade hustru Carinn som fölgde drängenn
och een Liten påicke som war medh dem i Sälskapet
Effter inga andra hade dem näre waret ware som
detta dråpet skieedde detta ährendet medh sina
Circumstantier och Vmständighhetter Stältes till rätten
och dem i Nempdenne såtto, Huilcka näree de den ,,
rästert hade gåfuo till suars at Emedan S. Rassmus
hade Vthann all tillgifuen orsack först förgrippet
sigh på drängenn honom slaget Stigit nedere aff
hesten Löpet efftern och drängenn allenast slagit
emot mz eet piske skafft huilcket icke war någon
mord warit Hade och thesslickest allrigh hafft
Något haat eller afwundh till honom mycket mindre någon
hugh eller willia at dräpann Vthan huadh han hafuer
giordt dedh hafuer han giordt i den acht och meeningh,
at wäria sigh och icke at dräpa den andra Och kunne
fördenskull icke döma honom till Lijfuet Vthan till
möijelige peningeböter effter thet 12 Cap i dråpmåla B
medh willia sampt 2 och 3 i dråpmåla B. medh råde och
hermedh skite Sacken till den konungzlige Hofträtz
Resolusionn

Qom för rätten Länssmannen i Nordmarckenn
Nils i årgänge och för rättenn anklagade een Vngh
drängh Reer Peersson benempdh at han hade slagit sinne
stiufmoder medh een såstångh, Huilcket sigh sålunde
hade till draget förbenempde Reer bade kommet till
sine föräldrar och begierat något salt och näre han
intet bekom så mycket som han wille, då Lop han
wreder och Lop Vth med dz han bekom På wägen
wendet han och Låp tillbackar och begynte at Perle ,,
menteere medh sin fader, Fadrenn graap till een lija,
och sonnen tils eenn yxa, doch giorde ingen annan
Någon skada Effter da wore åt skilda af androm som
woro tillstädz och dem förhindrade När de woro åt ,,
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skilde kom stiufmodrenn badh sin stiufsson hann
skulle hålla medh sådanna Lefnadsfördragh gåå
heem och wara stilla J dedh samma sprangh hann
till fick een såstanhg dermedh slogh hänner öfuer
högre armen eet hå så at hoon i någen tijdh måste
bära armen i fäslet Detta ährendet skiötz till
Rätten och Nempdenn huilcke noge icke kunna
wäria eller frija honom frö dedh 20 Cap: i den tridie
Mosebock at hafuer för warckat och förbrutitt
Lifuet Nådan hemställer man höge öfuerhettenn
och skiuter sacken till den konungzlige hofrättens
Resolution föreklarningh Föräldrarne bedia
och för honom och ställa icke opåå sin rätt

Anders Andersson i Fors och hanns broder hade gå
till och slaget Engelbräckt Toresson tue blodsår der
hann gick och är betade opå sin agenn åker worde derför
Sackfält effter thet 37 Cap: i Edz öres b.: till tue böter
Peninger – 3 Dr huar ähr – 6 Dr

Jwar Toolsson hade kräncht och besufuit een Leega gienta
af oäckta sängh föddh warde (…) läre saackfält till sine
Peninger 20 mark effter thz 3 Cap: Gifftermåla balckenn

Noch saackfält för thet han hade Vptaget een hest opåå
wägenn denn ridit eet Stycke och seden släpt till sine 3 mark

Ähn för thet han hade hugget eet apal neden för Anders
J Lefuen bynn till sine Peninger – 3 mark

Sigull i Nääss för Swarsslössenn sackeer till sine – 3 mark

Witnede och betygade Nämpdenn at Skenelen een skatte
gård är så Litenn och armer at icke mer än een kan
blijfua på honom behållen och besuttenn Huarföre wardt
dömpt och affsadt at Marite Olufzdåtter som äij ager meere
ähn een tijonde deell der Vthij skall Låta sigh Vt Lössia af
sin broder Anders Olufsson som äger de nijo deelar
och taga Peninger derför effter den 39 Artic J Calmare Acces

Ähn witnade nembdenn och bekienndet at tu torp
Nembligen Olofzbeningh och Brufuerudh som tillförande
hafua Lydt och leegat till Kiälssbynn äre nu derifrånn
tagna, wordna och skattenn är Lijcke stoor quar blefuen
Vtom någon afkortningh Begieres at höge öfuerhettenn
wille Låta afkorta för hemmannet och Torpen taga
weedh den skat af dem gå och giöres kann

Sakfältes (namn saknas) för oquedens orde medh rättenn till
sine peninger – 3 mark

Lares i Sandwijckenn sackfält för Suarslössenn
och Stempnings till sine peninger – 3 mark
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Effternempna Hemmane och Jord wardt
opå detta tinget Lagligen opbudne

1 ) Rijsswikckenn i Foglewikjck S: een half gård af Peer J
Flötann första gångenn

2 ) Biörkewijcken een hell gårdh af Christofer och Joen ibidem
forste gångenn Lagligenn Vpbudne

3 ) J Sundzby een tridingh i een half gård af Joen i Sundzby
forste gången Lagligenn

4 ) Een fiededeell i een heell gård i Smulmarck och eenn
fierdedeell i helle hårdenn i westerböön af Asmus
i Smulmarck förste gångenn Lagligenn

5 ) Gyltesnäs een heell gård af Bryniell ibidem annan
gången Lagligen opbudet

6 ) Tet tridiedeels Torp i Klef(…) af Halfuar ibidem förste gången

7 ) J Åresta i Carlant S: een broders deell af Erich i Ström forste gången

Wittnade Nämpden at Mosstakenn eet tridiedeels hemman
är både Lagbudet och Lagståndet och intet quall Vthij kommet
Och fördenskull bewilliade och tillstodo at hustru Elin J
Mosstackene måtte nu bekomma thett faste breef opåå
Samma Mosstacka ägor och een fierde deell i Vlfzhufda
skogenn

Saackörer af Denne Tingztiman
Löper Peninger – 29 D 24 ö
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1629 den 31 juli

Sommare tinget 1629

Denn 31 Julij wardt rät Lage Sommaretingh hållet
medh almogen af Nordmarckz härradh Närwaranndes
Befalningzmannen wälförståndigh Peer Olsson till Biörnö
sampt tingsalmogenn och före beshreefuno Nämpdh

Kom för rätten Länssmannen i Nordmarcken och be ,,
wijste medh tree wördige wijtnen at Harralds i Kiels bynn
hade öfuerfallet honom medh hårde och oquädens ordh
När han på konungens wägnar hade fordrat och krafft
af honom hans rest opå årlige Vtlagornne Såssom och
gripit till een bössa at weller det medh skiute honom
warde derföre sackfält till sine peninger – 40 mark

Tool i Gryttenääs een wngh drängh hade besufuit
och mökräncht een pige, Margrete Erichssdotter benempd
fööd af oächta sängh wardt derföre saackfält Effter thz
3 Cap: i Gifftermåla B: at böta han sine – 40 mark
Och hoon effter Sedwannan och brucket till sine – 20 mark

Sigull i Nääs hade Stucket sin mågh Oluf i Bree ,,
wijckenn eet tuåå sår i axlann fält till sine – 10 mark

Lars i Sandwijcken för eet bloodsår – 6 mark

Erich i ååresta för tredsko i Skiutzninghj – 3 mark
Noch för oquädens ordh för rättenn – 3 mark

Oluf i Breewijcken för Stembningh – 3 mark

Joen Håkonsson för Suarslössenn till sine – 3 mark

Sates wijthe emillan Hanns och Erich i ååresta opåå
eet par oxar som annan först oförrättar

Assmundh Erichsson Asmundh Töriesson och Lars Erichsson
J Smullmarcks hade bruckat mundenn och hootat fierdingz
mannen opå kyrckiowallenn, för thet han hade boodat dem J
skiutz ferdh när knichternne skulle optoga till general
munstringh wardt derföre wardeere sacker till sine
Peninger – 3 mark ähr tillsammans – 9 mark

Joen andersson i Sollen hade slagiet een knichtahustru
een kindpust wart derföre sackfält till sine – 3 mark

Qomma för rätten Anders i Eedh, Börie i Lilleboda
Joen olsson i Skönneboll Suän i Stumnäs i Trankijll Sochn
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och klageligenn gåfwo sigh tillkienna At deeras hemmanne
äre sedann de owijsse Pertzwlar äre wordnne dem opå lagde
Så afkömpnne och förarmade wordne At omöijeligit är
them kunna blifua behåldne Eller besutna medh mindre
höge öfuerhettenn gifuer dem medh hälfftenne af de owisse
Pertzeler effter Huilcket nämpden witnade så i saningh
wara och deropå bewilliade dem härradz bewijss

Qom för rättenn Nils i bynn och för rätten bewiste att
war arffallenn sampt medh sine syskonne till eenn
Jordelut i Slärtegh effter sin Salige fader, Och at Per i
Ström hade samma deell bort sålt och derföre opburit
Peningarnne doch icke dedh ringaste Lefuererat Nils eller
hanns Syskonne i betalingh Huarföre wart dömpt och afsagde
at Peer skulle tillställa Nils och hanns Syskonne så myket
som opå them för theeras Jordelutter Löpa kunne

Qom för rätten hustru Ååssa Gislesdotter och för rätten
bewijste at hännes bröder som wore Truls och Haraldh hade
pantsaat deeras samtp hännes Jordepart i wijcker till een
daalbo Saale hansson benempdh som war deeras rätte
fädernne, Jordh för een Summa Penninger denne daal ,,
boo som han sågh at desse bröder wore oförmögne samma
Pante Jordh igien lösse : Lät han derför rätten Lagligenn
Vp och heembiuda, Meenandes så derigienom kunna kom ,,
ma samma hemmanne wijcker wnder sigh : Huilcket
och skiedt hade huar denne Ååsa sådant icke hade höre kom ,,
met : Ty när hoon förnam at hennes gamble odell och
fädernne Jordh skulle sållunda komma wndann sin gamble
bördh, Gick hoon till förskafade så sigh så många Peninger
som Hemmannet ware Vtsaat före Lade dem för Salle
hansson i rätten och Lösse dermedh hemmannet tillbacka
J bördenn Sean nu detta skieet war och een goodh tijdh dereffter
wille förbenempd hännes tuå bröder trängie henner ifrån hem ,,
mannet gifua hänner sine peninger tillbacka och träda till
hemmannet : Skiötz fördenskull detta ährendet till rätten
och Nämpdenn Huilcke tillspordes huad dem härom Syntes
The gåfuo tillsuars och hade alldenstundh at förbenempd Ååsa gislesdot
hade medh sine bröders tillståndh återlöst Jordenn den tijdh de
icke de woro dess mäcktige Vthur oskylle mäns hender huill
ken älliess tå hade måst blifua borta, huar hoon den icke hade
kunnat igien Lösa the och hade annorstädes och i andre hemman
ähn een kunne på thetta wijcker blifua behållen : Såssom och
wijcker alldrigh semmia och förlicka, Vthan gudz högste för
annat döma och erkienna Vthan at denne Åsa som best
mot hemmannet giordt hade Och dertill best war fallenn
måtte thet behålla, och bördenna bröderne läggie sina peninger
i annann deras börde Jordh som dem Stodh till budz at kiöpa
deelar ähn som hoon för hemmannet Vtlagdt hade skulle
thet af Mätismän opå båda sidor pröfwas och hoon them fyllest
derföre betala
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Wijtnade Nämpdenn och rätten at harraldh Gislosson hade
gifuit olof i Gilledalen till 50 Rijckz daler för een halfpart
i kälsbynn Huilcken han af Oluf Löst hafuer : Och emädann
hustru åssa hade opå sino och sin broderssons wägnar Vtgifuit
femptijo daler för den andra halfpartenn i Kiälsbynn : Wardt
här afsagdt at hoon samma 50 D: skulle åttertaga, och effter
låta sin broder Haralds så mycket som hänner Löper att
Jnlåssa till den eenne halfpartenn han förre hade i Gisleby
Men huadh hjännes bridersons deell amlanger i förbenempd Gisle
bynn som hoon före honom Jnlöst hade den skall Harrald icke
hafue macht at Lössa eller kiöpa, före ähn hans broderson kom
komma till manna, och han medh honom derom kan semias
doch skall han i medler tijdh hafua macht den samma at
häfda och brucka, Och Lade nu fördenskull förbenempde Harraldh
de 50 daler sine syster tillbacka igien her med tingzbordet

Kom för rätten Brynte Joonsson och Brynell Torbiörsson
och klagoligenn gåfuo tillkienna, at deeras gård benempdh
Fieldh war wedh faste tijdh i åhr ynckeligenn och iämmerligen
af wåde eeldh wpbrunne Och Begierto derom een sandferdig
witnesbörd af rättenn till högo öfuerhettenn Huilcke Nemp
den icke kunde wägra Vtan bekiennde at thet war alt för
dem opbrunnet så när som een Ladu och eet Staall och begierdet
at höge öfuerhettenn welle dem meddela någon frijheet
till hemmannetz Vprätelsse igienn

Effterscreefuno Jordh och hemmanno wordo medh
detta tingh Lagligenn opbudne

1 ) Flöten een 1/2 gårdh i Foglowijck S: annan gången Lagligenn

2 ) Biörkowijcken een heell gårdh annan gången Lagligenn

3 ) Twådeelarnne i knoll : Callant S: huilcket äro eett tridie
dels hemmanne af Jöns i Kiällerudh Annan gången Lagligen

4 ) Een Siettedeell i Sandwijckenn i Trandkill S: som Nils J
Kiölwijckenn och Anders i Myresuarf såldo för peninger
– 45 Dr förste gångenn Lagligenn

5 ) Een tridingh i een half gårdh i Smedzbyn annan gången Lagligen

6 ) Smullmarckenn een fierde deell annan gången Laghligen

7 ) Westerbönn een half gårdh annan gången Lagligenn

Summa Sackörer af denne Tingztimman
Peninger – 34 Dr
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1631 den 26-27 aug

SVEA HOVRÄTT - de renoverade domböckerna i Advokatfiskalens Arkiv för Örebro län,
volym 2 (1631-1632).

Anno 1631 den 26 och 27 Augusti höltz laga tingh
medh Almogen af Nordmarken Vthj Långelandh och
Sillbodaal Sochn Närwarandes Erligh och Ueelachtedh
man Peder Olofsson till Biörnöö befallningzmannen
dersammastädes, medh effterskrifuene häredz Nämpdh.

Jöns i Kollerudh Anders i Leffunebyn
Joen i Saxebyn Oluf i Koppungh
Börie i Lilleboda Joen i Oprandh
Christopher i Gottesbyn Anders i Hool
Suen i prästegården Rasmus i Långelandh
Enbebrecht i Vlzhufdena Peder i Heleben

Samma dagh Vpstodh befallningzmannen Erligh
och Ueelachtedh Peder Olofssonn Och tillspordhe heele
tingzalmogen och någon uar som antingen honom heller
hans tienere på någott sett hadhe till att beskylle,
huar någon någott emot honom hadhe uille han gärna
suara honom thr på tinget Och stå honom till rätta,
thr till Alle sampteligen suaradhe att ingen uar
som annatt kundhe seia än han hade uaritt thr som
en ärligh man och hadhe orsaak att tacka honom för
Myckett gått och uichtigheet Vthj alla sacker.

Olof i Gilldaalen klagadhe samma dagh en Amundh
i Gilldaalen för dett han hafuer slagitt honom ith slagh
medh een stafuee, dett den andre icke nekadhe, huarför,,
re Amundh blef sackfält till sine – 3 mark

Harall i kiälsbyn Och lars i sandhwijken blefue
anklagadhe att the hafue slagitt huer andra blodh såår,
thz the bådhe bekiendhe skole derföre huardere böta – 6 mark
löper – 3 Daler

Hallstenn i Vprandh anklagadhe suen i Fuglewijk,
för dett suen hafue slagitt honom en blånadh mdh
en stöör såsom beuijsligitt och bekiendt uar, derföre
suen blef saakfält att böta sina – 3 mark

Sigull i Nääs blef anklagatt för dett han hafue
slagitt sin dotter Goa, huilken hadhe sin egin man,
dett han icke tillstå uille sigh slagitt hafua, Vthan [dubbelskrivet ord]
Vthan Vthj hastigheet sadhe sigh hafua stött henne i brö,,
stett en gångh medh yxeskafftet, huilkett effter man kun,,
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dhe befijnne uar skedt af wredz modhe, blef han för
pust saakfält att böta dubbelt nempligen – 6 mark

Amundh i Nääs blef anklagat af Christopher i Blomman att han
hafuer sönderhuggit Christophers fiskegårdh, thz Amundh icke necka
kundhe, blef derför effter Konungz Gustafz stadge om Nidigz
uärk sachfelt att böta sine – 20 mark effter gårdenn
blef uärderrat för tuå mark.

Goa Siguls dotter i Nääs anklagadhe sin egen fader Sigull
för dett han hafuer tagitt pant af henne ther hon honom inthz uare skyl,,
digh huilket effter blef klarligen beuijset att han inthz skylldigh
uar, blef han för ueld felter att böte sine – 40 mark

Renolt [Reinholt] Zachrissonn i Blumskogh blef af befallningzmannen an,,
klagat att han emot förbudh hafue drifuidt Landzkiöp först dri,,
fuidt Oxar öfuer till Norigie och them ther solt, sedhan Och så hafuer han
solt itt looskinn, huilket effter honom sådant blef öfuer tyget
Och han therför icke necka kundhe, blef han för den skull effter
Uår Allernådige Konungz der om förbudz brefz lydelse, för huar
there kiöpet felt till sine – 40 mark löper – 8 mark.

Anders i Slertegh anklagadhe Oloff i koppungh fyra slagh med
enn stöör, huilket den andre tillstodh och bekiendhe, blef derföre effter
det 13 Cap: Sår: B. för puster, sackfälter att böta sine – 3 daler
[marginaltext:] i för det han hafr slagitt honom

Stegh Vp Peder Olofssonn befallningzmannen och anklagadhe
Dommum [=prosten] Zachariam i Blomskogh för det han hafuer år, 30. 31.
icke låtitt anteckna sin boskap Vthan honom Vndandolt man
Annans boskap Vpskrefudt och medh egen handh Vnderskrefuedt,
Och sålundha försnellatt, och afhendt Cronan sin inkomst Och Vp,,
bördh, ther emot suaradhe Dn: Zackarias det häradthz beslu,,
tatt om Boskapz skatten lydde allenast på itt år, der effter
sigh migh rättat hafuer, Och hafuer, sadhe han, han icke ingen
Annan befallning thr på sedt en befallningzmansens
Qedell, och sadhe yterligar, sy hafue förnummit att ko,,
nungens ueillie är att befallningzmannen böör ei thz
någott påleggia Vthan Konungens befallning, bref
Och Segel, Men effter denne Excuration icke giordhe
fyllest att han nu hafue Ueetat at thz bordhe Vthgio,,
ras helst medhan alle andre i landhet det Vthgiordhe
blef han påmijndt huadh K.Mtz Willie och budh thr
om är att han hadhe sin boskap föruerkat, såsom och
bote för Cronones ingieldz Vndanstukningh, begynte
han falla till bönen, och sadhe sigh, om han här Vthinna
hafuer farit uill, uill sakn dee gafe herre her
om macht hafue att Disponera om skansmåll
i sacken, huilket, effter han så föll till bönen, blef
sacken Vpskutin till uidhare beskeedh, Och thenne
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gången icke Sententierat.

Ueijdhare Anklagadhe Befallningzmannen Peder Olofsson
Dn: Zachariam för det han motuillligen icke hafuer
effter Cammarådz bref, af huilken han hafuer bekommitt
een Copia ifrån ståthållaren, att han, som andra i sine gäll
skulle för år 1629 giöra en ny lengdh på den boskap samme
År hafuer waritt vndhan stycken, effter som i Cammren då
uart befunnit att stort Vnterslef wore thr Vthinna skedt
thz året; Och omsedt thz af andre präster är blifuet effter kom,,
mitt och är befunnitt att stoor Vnderslef ther medh är skedd,
såsom och att ländzmannen uittnadhe det han hafuer befunnit
att sex tiurar Vthj een sochn J H: Zachariæ prästegäll hafue
warit oteknadhe Och Vnderstukne; doch hafuer Dn: Zacharias
Alt thetta icke achtet. Men All den stundh han sadhe sigh
Och sackn andre herre her om blef till saken den gången
icke mehre giordt.

Kom för rätten Brynill Olofsson i Böön och käradhe till
Anders Tolssonn i Gregelsbynn och hans syster, förmen
nandes sigh kunna komma Och uara rättigh till någon
iordh i bete Gregelsbynn, effter han sadhe den som hafuer egt
samma gårdh Gregelsbyn heet Anders Ingemarssonn huil,,
ken vaar Brynnels farmoder broder och efter honom sadhe
sigh medh Anders och hans syster böra arfua. Ther emot
Anders räkandhe Vp sin slecht, och berättadhe att denne
Anders Ingemarssonn hadhe enn son heet Ingemar han
erfdee heele gårdhen effter Anders, sedhan Anders döder
var togh hans effterlefuerska sigh en annan man, huilken
var Anders och hans systers fadher, blef om sidher mo,,
dhren dödh, effter henne blef Och Ingemar dödh, och hadhe
inga barn efter sigh, huilkett effter Brynell Bekiendhe
sandt var, doch icke dess mindre förmente sigh kunna få
erfua, Blef afsagt effter det 9 Cap: att kullar erfuer
kull Nämbligen Anders med syster effter det Ingemars
halfsyskione uar, Och Brynill går ifrån.

steltes för rätten sedhan Anders i Grelsbynn och bleff an,,
klagatt att hafue stulitt ifrån een dalboo 12 mark ost,
huilket, Oansedt honom det icke blef öfuetygat, han huarken uil,,
le heller kundhe med lagh gå ifrån sigh, blef han effter det 7 Cap:
Tiuf:B Condemnerat Och gifua Målsägandhen sitt igen at böta
– 40 mark. Men effter han är en beefattig Carl och
slett inthz hafe till och heela nämpden böte för honom blef
honom bötren tillgifne, medh såden beskee att om han kom,,
mer oftar igen skall honom theta stå ypet.

Samma dagh kommo för rätten Anders Anderssonn i Bodha och
hans Gälboor och käradhe till dem Vthj Bijte, beskyllandes them att the
uälle sigh iordh till in om deras rå och rööse, tå effterfråga,,
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dhes om the Vthj Nämpden viiste huadh för Vthinnan Landt uar,
Tå beuittadhe Nämpden att thr haffue en gång uöritt sammankal,,
latt 24 som thz skulle hafua syndt, huilka hafua befunnitt
itt uist rööse, der hoos en steen som the icke kundhe uist
rätta sigh effter, det tredie hafue der och funnitt som suar
just effter det andra men icke allderlig kan gillas, Uedher
effterfråghas huru eller om ingen uiste hurulundha desse röse
Och merkie af åller hafue uaritt achadhe, berättadhe medh suore
eedh Ingmar Andersson i ÅÅnebergh i Köla S: Och Peder Joensson j
prästegården i Järnsko S: huilke sadhe att der till röösen hafue
af ållder varit skillnat emellan Bijte Och bodha. Tå omsedt
Man skäl hadhe effter dee tuenne mäns uitnesbördh för Vth sacken
Sentenbera Och döma, doch lijuel medhan dee så stridige är på
bådhe sidhre, blef den på bådhe sidhr befalet afstå medh then deel
dee träta om till dess man thz see kan och nidhar sanningen för,,
fara och uthleeta.

Christopher i Lienne i Sillerudh S: käradhe till Knut i ÅÅlandh i
Sillbodha S: beskyllandes honom skulle hafua förderfuat en oxe för honom
thz then blef öfuertygat blef derför effter det 8 Cap: köpm:B dömdh
att skaffa honom så godh oxe igen, och betala honom rättegång
expenser och omkostna.

Anders i Bochellrudh käradhe till sins hustrus farbrodher Chri,,
stopher i Biörkeuijken sampt hans syskon, besuärandes sigh
att iblandh gårdhe hans hustrus faders syskon och hustrun bytte
effter förälldrarne dere itt torp som nu är tagitt till Crone,,
torp, huilket anders på sins hustrus uägner byte till sigh huilket
effter Vthj sanning befans och en icke böör lidhe all skadhan Vthan
beiste sluht af mark som af mark, blef afsagt att den andhre
huar effter sin Quota uedergelle Anders sin skadha.

Samme dagh kom för rätten Lars Hansson i Mosserudh och Ar,,
mark S: i Norgie och käradhe till Christopher Jonsson i Blomman
i Blomsko Sochn, och sadhe sigh äga en deel Vthj Blomman som Chr,,
stopher nu boer på, effter Christopher Olof Nilsson i Blomman* och lars hafua huer sin syster
och hafuer bådhe på sin hustrus uägne deel der Vthi såsom och löst
Olof Nilssons deel. Men alldenstundh K.Mtz uår allnå,,
digste konungz förbudzbref att daga af landet, Daterat
1620 förmå, att den som sätter sigh under Vth om Rijket skall
mista sin rätt och arfuelott här i suerige, blef derföre effter
brefsens kraffte ifrån denne sin rätt afsijdt och från skilldh
sampt mehre han hafuer här i suerige att freden.
dömdes samme** samma dagh stadigt och fast thz kiöp om Blomman

* [nytt namn inskrivet i marginalen]
** [ett streck över ordet visar att det är en förkortning, där den återstånde delen av ordet syftar på den jordägande
personen.]

Jöns i kollerudh præsenterade i Rätten en röösegangh emel,,
lan Boen och urengeboo [Vrängebol], som häradz nempd hafe gådt för 50 är sedhan
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huilken effter han var uiss och sanfärdigh skall heredz Nempd der
effter förnya rösegången,

Jfuer Och Erich suenssönner, käradhe till hustru Elin Larsdot,,
ter i Strandh, menandhes sigh rätten uara att lösa den iordh
hon af Anderses barn i Strandh, som iorden effter sin moder erft
hafua nembligh en half gårdh i Strandh, löst till sigh hafuer, effter
dee uore något skylle till Anderses hustru men har inthz
Men alldenstudnh een Anderses dotter Brijta Andersdotter
benämpd, uill samma halfue gårdh lösa af sin syskon, blifue
henne det effterlåtitt effter hon thr till Närmast är, som
det 6 Cap: Jord:B Vthuijse, doch effter H: Elin hafuer löst
gården Brijta till handha effter hon sielff icke mechtigh uar samme
gårdh att lösa blef effter låtitt att hon behollne gårdhen såsom
en pant till thess Brijta giffuere henne sine peniger igen.

Kom för rätten Lars i Sandhwijka Och käradhe till harall
Gislessonn i kiälsbyn, menandes sigh rätten uara att lösa
Enn iordhere och torpestelle Gunnerudh af sin broders
barn ärn såsom harall, huilken den nu till sigh hafuer
löst, effter harall den inthz skyll är, Men alldenstundh
Nämpden uitnadhe, att honom hafuer uaritt tillförnne
till lagdh att lösa thz til sigh innan natt och år, såsom Och att
thz är allenast i [=1] stycke iordh som ligger på kiälsby ägor, huilket
tillförenne Är bortsålt ifrån Bolbyn kiälsbyn, huilken icke kan
blifue behollin Vthan thette stycke blifuer thr quår, huilket effter så är,
Tyckte rätten bäst uore att harall som iorden kiöpt hafua henne och
Till Bolbynn beholler Och Blev them emellem uite sat 4 par oxer
att Vthgiffues af then sig på den andre på något sät förbryter.

Effterskrefne iordeparter och heman blefuo på
thetta tinget Vpbudne.

Backa i Tijdzmarkz [Töcksmark] sochn tredie gången.
Noll i kalan [Knoll i Karlanda] sochn tuå deelen i Tredingzhemman första

gången effter tredie gången
Fiuserud i Järnlese [Järnskog] sochn, 1/3 deel i en 1/2 gårdh, tredie gången
Losseby i Järnskogh s: itt halft tredingz torp tredie gången
Mölnerudh en half gårdh en fempte deel uar första gången
Vlfzhefdeno i Järnsko s: 1/4, andra gången
En fierdedeel i försko [Fårskog] första gången
Lefuerbyn i holmedalen första gången
Tueten 3/4 första gången
Nääs i Blomskogh sochn en half deel aff

Sigull i Nääs första gången.
Böön en tridie deel första gången
Buar heele gårdhen Vpbudhes af amuns

Barn första gången
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1632 den 31 aug – version 1

Anno 1632 den 31 Augusti Wartt rätt Lagda Tingh gollet medh
almogen aff Nordmarkz härede i Wijker i Trankijls Sokn Närwa
randes Befalningzmannen i Wästre Syslet Ehrlig och Wälahtad
Pädher Olsson till Bierne medh efftershreffne 12 Häredes
Nämbdeman som Woro

Jönss i Kollerudh Christoff i Gottesbyn
Byrie i Lillebur Joen i Vprand
Joen i Saxebyn Nils i Nästwijken
Oluff i Kåppum Anders i Hool
Rasmus i Långeland Swän i Wijkbotn
Anders i Leffwerbyn Per i Hälleby

Sambtychte och bewwlliede här almogen i Gäredt att de wele
bliffua medh Arrendatoren Wal:tt Pedher Olson öffuereens om
deras skatt och Vthlagor opå samma sätt som i fiordh skedde och de
då haffwa giffwit honom deras Häredz bewijs opå Nembligen 12
daler kopparmynt för huar heel gårdh Spanmålen Vndanta
gande Sammaledes Wele de och giffue honom för een Oxeskatt
5 ½ mark och för konungzfodring 2 daler för huar heel gårdh

Efftersom thet war ett stoort och alment beswär Så
af Befalningzmannerne som aff andre, Att the aldrigh kunne
i rättan tijdh bekomma aff almogen deras Vthlagor eller Sak
öre brulh sambt annat huadh the skyldige Woro Derföre Wart
her nu almenneligen almogen tillsagd och åtwarnad att
huilken som helst till förelegdan tijdh och dagh icke hade
sin bewijslige skuld Saaköre eller annan räst afflagt och
betalet den skulle ded effter Laghen Vthmätas aff

Wardt framstäldt och aff H(…)ssmannen för rätta
anklagadt een gifft man och Bonde Brynte Thoreson benemnd
i Slärteegh i Järnskogz soken boendes Att han i fiord Som ,,
mars hade trädt ifrån sin äckta säng och hustru och sigh
beblandat sambt hoor bedriffwit medh eene knichte Enkia
Astre i Lossebyn benämbd till huilket hoor och Lagersmål
the intz neka kunde, Vthan thet nu här för rätten Vppen ,,
barligen tillstode och bekände Badhes om Nådher och icke
Rätten. Då allhenstund att gärningen war bekand och
Vppenbar, Worde the bådhe Tuå fälte och dömbde effter
thet 20 Cap: i then 3 Mosi Book att mista liffuet bådhe for
karlen och hoorkonnan Nådhe framställts höge Öffuerheten

Hanss Joensson een Vng dräng och skreddare oppå daal
hade lockat belägrat och mökränht eene Pijgha Guridh Si :
guls dotter benambd huilket lägersmål the nu bådhe her för
rätten tillstode och bekände Och wordo ther före saakfalte
han effter thet han henne intz ächta Wille till sine Penninger
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– 40 mark effter thet 2 Cap i Gifften B sampt Gudz lagh
att giffua henne Mårgongoffue till 80 mark effter hon hade ge ,,
mene mans Wetnesbordh att hon sigh Tuchteligen ährligien och
Wäl forhollit hade för ähr hon af denne skraddaren lockat
Tilbet och bedragen bleff, Och hoon bote sine Pening – 20 mark

Joen Larsson i Sandwijken hade kastat medh een Steen effter
Oluff Larsson i Skenäl Wardt derföre saakfält effter thet 1 cap :
i Sårm B. medh Willie till sine Peninger – 3 mark

Oluff Larson i skenäl kallade sin Wedhere at Joenn
Larsson [i Sandwijken] een liugare för sittiande rätten Wardt derföre
sakfält till sine Pening – 3 mark Noch för thet han slogh
effter Joen Larsson medh een bössa till sine Pening – 3 mark

Halffuer i Sonsby för Stämbningz försittelse till sine – 3 mark

(nedanstående mål finns även i efterföljande version)
Kommo för Rätten Nilss Sigulsson opå daal och Oluff Jönso[n]
i Traane och gåffue tillkänna Att närsom Skefftet stoodh
emellan dem och Christoffer i Gåttersbyn i Tyxmarkz sokn
effter S. här Oluff i Oyarsbyn, om sambllige Erffwingarnes
Jordelutter, Då haffwer Christoffer i Gottersbyn medh sine
samarffnar tagat opå sin lutt Gottersbyn som är skatte
Man Nilss och Oluff [tagit] Traane som till 1/3 är Crone och ded an ,,
dre skatte opå sin part Jmedler tijdh är samma Croonodeel
aff Croonan Wtdekäntz att fällias Vnder skatte huarföre
och opå thet att skifftet måtte bliffua ständigt och huar behol
la thet han såliget hade, haffuer Christoffer i Gottersbyn
för rätta Vthloffwadt sigh weela köpa samma 1/3 Cronedeel
i Traana Nils och Oluff tillhanda Man i medlentidh haffr,
Christoffer samma Croonodeel till sigh köpt och handlet huar
igenom Nils och Oluff komma till korta, Wart her nu
förthenskuld aff rätten dömbt och afsagt att Nilss och
Oluff skola bekomma samma Croonodel till skatte som ho
nom för rätta är worden Vthloffuat : Man huadh samma
deel kan ware bättre ähn opå deras deel sigh belöpa bör
dedh skola de wara förpligtade meedt Christoffer att
effter Mätesmanner ordnin Vpfylla och Wedergälla

(nedanstående mål finns även i efterföljande version)
Komme för Rätten Buaboerne och sigh opå dedh högste
beswärade öffwer them i Wijkor, att the tillägnade sigh och
brukade alt förmycke skogh få man för  Bua och sålunda
giorde them förfång och alt förnär Då tillspoorde Jagh
Parterne så wäl som Nämbden om the wiste aff någon Rå
och Röör som giorde them någon skeldnad emellan i samma
Skogh och Vthuijste huru wijdt huar aff them komma borde
Dertill swarade de sigh huarken haffwa seedt hördt eller för
nummet om någon skeldnad Råå eller röör dem emellan
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i samma skogen Wardt fördenskull dömbdt och affsagt att
samma dödwida skogh som the deelte om skulle effter thet 28
Cap : i Byg: B. deeles i Tu them emellan huilket Nembden
wardt befalladt medh wissan skeldnad och Råmerken mz
thet första att göra och efterkomma, Doch them i Wijkor lagh
ligit Wadh innan näste 8 daghars tijdh her medh förbehollet

Deelte och trätte sin emellen om ett Quarnfall Byrie i
Eedh och Carl i Engebacka, huarom effter the intz för lijkas
kunne, Begärte the eheropå eene Lagha Syn, huilken then aff
Rätten doch effter som Lagh förma bleff bewelliet

Efftershreffne Jordh och hemmane wordo widh thetta
Lagha Tingh Vpbudne i Sillerudh S.

Elgtåån af kyrkioheeden her Dirik i Sillerudh annå gången

2/3 heem i Greelsbyn aff Anders ibidem förste gången.

Brynielsbyn 3/4 heemman aff Anders ibidem }
Hool een halff gårdh aff Brynte ibidem }  1 gången.
1/3 i Sånnane aff Erland ibidem }
Hiellen een halff gårdh aff Nilss ibidem }

Huittsteen een halff gårdh i Caland S. af Tolff ibid 2 gången.

1/4 J Smulmark aff Lars Erson i kalbo annan gången

Wijk i Blomskogz S. een halff gårdh aff Anders Oluffsson och
Oluff Andersson ibid. första gången

Blomma een heel gårdh i Blomskogh S. aff Christoffer Joenson
annan gången

1/3 i Wästre Trättlande i Blomskogz S. aff Nils Toolson 2 gången.

Skeenål een halff gårdh i Trankil S. aff Anders ibid 2 gången.
ther uthi haffuer Harald Gislesons hustru 1/5

Wästerwijk i Fuglewijk sokn 1/2 gårdh af Christoffer Andersson
första gången.

Leffwerby i Holmedaal S: een heel gårdh af halsten och
fijn 3 gången.

Tweetan i Holmedaals Sokn 2/3 heem aff Anders och Jakob
i Leffwerbyn 3 gången.
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(nedanstående del återfinns även som en dubblet i efterföljande domboksprotokoll)

Krooken 1/2 gårdh i Holmedals S: aff Swän och Joen i Sonsbyn
annan gången.

Lossbyn een heel gårdh i Fugelwijkz S, af halffwar* och Algåth
förste gången
*(kallas Halsten i den efterföljande versionen)

Vprand 1/2 heem i fugelwijk S: af Joen Eskelson ibid 2 gången
1/9 i den andre halfwa gården i Vprand af desamma 2 gången

1/4 i halffwe gården i Hellesrudh af Marit Andersd[otter] 1 gången

Klöffwen ett Tredingz hemman af Erik Vddeson 1 gången

1/3 i Knutzboo i Tyzmarkz S: af Bencht ibidem 1 gången

halfft Österböön aff Per och Anders ibid: 1 gången.

2/3 heem i Östergålen i Tyxmark S. af Asta ibid 1 gången

Munsta 1/2 gårdh i Holmedals S. aff Effwen i Sanwijken 2 gången

1/3 i halffwe gården i Slemmetegen i Silbodals S: 1 gången
(av Nils Anders enligt den efterföljande versionen)

Grannerudheen äng af Lars i Sandwijken 3 gången

Hångesta een heel gårdh i Skillingemarkz S. af Anders och Torsten
ibidem.

Sansaghe 1/3 torp aff Greels i Hangesta förste gången.

Böön i Skillingemarkz S. een halff gårdh af Anders i Bodhe

Traane een halff gårdh af Nilss i Kolwijken och Oluff i Traane annan gången.

Witnade Nämbden och för rätten betygade, att Toobyn
som hertills haffuer warit lagdt såsom och skattatt för een half
gårdh : kan ingalunda bliffua brukat eller af någrom besuttit
medmindre thet kan bliffuo legt och giordt till 1/3 och derföre
skatt Vthgöre synnerligen i Extraordinari Pertzeler huilke åhr
ligen förökas Begäres om förmedling.

Saakörer som aff thenna Lagha Tingztijma falden är
Belöpe sigh Vthi eene Sämma till reede Peninger – 113 Dr
till treeskifftes Actum ut supra
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1632 den 31 aug – version 2
(omfattar endast slutet samt 2 spridda mål)

Kroken een half gål i Holmedaals Sokn af Swen och Joen
i Sonsbyn 2 gången.

Lossbyn een heel gårdh i Fugelwijkz soken, af Alguth och Hal
sten* som sin emellen byte 1 gången
*(kallas hallfwar i den föregående versionen)

Vpbranden 1/2 heem i fugel : S af Joen Eskelson ibid 2 gången
1/9 deel i den andre halfffue gården i Vpbrad af desama 2 gången

1/4 i halffwe gården i Hellesrudh af Marit Andersdotter 1 gången

Kloffwen ett treddingz hemman af Erik Vddeson 1 gången

1/3 i Knutzboo i Tykzmarkz S: af Benht ibid. 1 gången

halfft österböön i Tyxmark S. af Per och Anders ibid 1 gången.

2/3 deels heem i Östergalen i Tykzmark Sokn af Åsta ibid 1 gången

Munsta een halff gårdh i Holmedals sokn af Effuen i
Sånwijken 2 gången

1/3 i halffue gålen i Slemmetegen i Silbodals S: av Nils Anders
1 gången

Granerudheen een Engh af Lars i Sandwijken 3 gången

Hångesta en heel gåll i Skillingemarkz S af Anders och Torsten
ibid. 1 gången

Sunfaghe ett Tridiedeelstorp af Greels i Hangesta 1 gången.

Böön i Skillingemarkz S een halff gårdh af Anders i Boda

Traane een halff gårdh aff Nils i Kolwijken och Oluff i Trane 2 gången.

Kommo för Rätta Nils Sigulson i kolwijken på Dal och Oluff Jöns
son i Trane och gåffue tillkänna att När som Skifftet stodh emel
lan dem och Christoffer i Gottersbyn i Tysmark sokn effter S her
Oluff i Öyarsbyn, om sambtlige arffwingernes Jordelåtter Då
haffwer Christoffer i Gottersbyn medh sine samarffnar Tagat opå sin lått
Gottersbyn som är skatte, deremoot haffua Nilss och Oluff tagit
Traane som till 1/3 är Crone och ded andre skatte opå sin part
J Medler tijdh är samma Croono deel igenkallet och sallies Vnder
skatte huarför och op i thet att skifftet måtte bliffua ständigt
haffuer Christoff i Gottersbyn köffu att sigh wele samma Croonodeel
köpa Nils och Oluff tillhanda, opå ded en atte son förbemält
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haffue sin anpart och skifftes bliffue standigt Men i medlentidh
haffuer Christoffer ded at sigh handlat huarigenom Nils och Oluff
komma till korta, Wart her nu för denskuld nu aff rätten dömbt
och afsagt att Nilss och Oluff skola beholla samma Croonodel
som för rätta Vthloffwe : Men huadh samma deel kan Wa
re bättre ähn på deras afrdeel löpa skola de Christoffer
betala

Komme för Rätta Bua boerne och sigh högeligen besuärade att
de i Wijkor tillegnade sigh allt för mycken skogh Sunnan Bua, Och
att huar så bliffue skulle kunne de i Bua aldrigh bestå sigh Då till
spoorde Jagh Parterne så wäl som Nämbden om the hade Någon Röör
eller Rår som them emellan giorde skeldnad huru wijdt huar i
samma skogh komma skulle dertill suarade sigh huarken haffwa sedt
hördt eller förnummet om någo skeldnad dem emellan i samma
skogh Wardt fördenskull dömbdt och afsagt att samma dodwidh
skogh som the deelte om skulle effter thet 28 cap deeles i tu them
emellan huilket Nembden Wardt befalladt medh wisse skeld
nad och Råmerke göra Doch dem i Wijkor laghligit Wadh in
nan 8 daghars Tijdh her medh förbehollet
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1633 den 14 aug

Den 14 Augustij Vdij Sillerudz Prestegårdh Wardt rätt
lagha tingh hollet medh Amogen aff Noordmarkz heredhe, Närwarandes
Befallningzmanen Ehrligh och W:tt Pedher Ollsson till Biörno sambt
the tolff Eedzsworne och efftersk:ne Nembndemen som woro

Jöns i Kollerud Anders i Hool
Joen i Saxbyn Halsten i Tuetan
Oluff i Kåppum Nilss i Nästwijkan
Byrie i Lilleboall Bängt i Signebyn
Rassmus i Långelanda Joen i Upranda
Swän i Wijkbotn Christoffer i Gottersbyn

Tillsades och förmantes heredz Almogen att dhe straxt effter sädhesan
den skola deeras wägnar och broar förfärdiga och hwem som anten ille
eller inhz haffuer sin wägh förfärdigat Då skall Landzprofhossen sampt
medh Syningzmenerne Vdhmäta af honom 6 mark till treeskifftes.
J lijka måtte wordo the och alfwarlig:n förmaante at the bliffua widh
sijne kyrkior Nästkomande stoore bönedagh och der emoot indz Vdhreese
wdhw hwars 40 mark

Pedher Andersson i Fölsebyn hade Mökräncht och besuffwit een
pijgha Charin Michills dotter be:dh der till han indz kunne necke Warit
therföre saakfallt till sine Pening:r – 40 mark konen är bortlupen.

Sigull i Nääs war laghlig:n stämbder till Tinget att sware Jon
Ollsson i Gilledalen för slagzmål kom inthz Wardt derföre sackfellt
till 3 mark

Halffwr Swensson i Hellesrudh, hadhe slaget sin grane Pedher
Andersson till blodzsåår Wardt derföre sackfällt till sine 3 Dr
än 3 mark för huggen.

Larses hustru i Sälen Anna Olssdotter hade slaget Peer i Salen
och rijffuit skegget aff honom, Wardt derföre sackfällt till sin Pening:r
6 mark och fattes dem Wijthet emellan opå ett paar oxar, den sigh först för
bryter

Jacob Halffwarsson i Leffwerbyn hadhe Röördt een Röös aff sitt
stelle Wardt derföre sackfällt till sine Pening:r – 40 mark

Peer Larsson hattemackare hade söört lagha skiutzningh till generall
Munstringh dedh honom öffuertygades Wardt derföre sakfällt till
sine 3 mark Noch 3 mark för Tresko, medh kyrkiotijenden Noch 3 mark för
thet han föll i annars Taall

Bemälte Pedher Larsson effter alleman klagade och beswäradhe sigh
öffuer hans orooligheet  Tresko och Mootwilligheet som icke stodh at lijdha
wardt dagh giffwen till Medh fastan att her i landet bliffwa. Men
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huar han då icke sielff affdrager och sigh till Norije förfoghar skall
Konungz länsmannen kennes wndher hans egendom till Croonan.

Wardt affsagdt att Oluff i Nästeback som sellier 1/4 Jordh deell
i Soolbergha den skall håckan i hammar sambt hans Broder haffua
magt at köpa, och Amundh Eresson ifrån samma köp trädha dedh han
och sielff bewilliadhe

Bewijste nu Oluff Thoresson för rätten att han hadhe Ärfft een
broderlutt effter sin Fadher i Slärteg, der till hadhen han och lossatt
Vthaff een sin broder och eena Syster, deeras lutter, Så att han bådhe
medh Arff och Kööp kommer till 1/8 Vdij heele gården och emedhan hans
Syster Sigrid och Kirstin i Field hade bortsåldt i fremmende händer och Vthom
börden sin Systerlutt:r i samma Artendedeell till Oluff i Naffwe
Wardt dömbdh att Oluff Thoresson gifuer Oluff i Neffue sine Vthlagde
Pening:r igen och sedhan Träder till samma Systerlutt:r såsom rätter byrdo ,,
man till effteb:n Jordh.

Hustru Marit i Ström i Vpbädh nu för rätten Laghligen sin broderlutt i
Onesta, som han effter sin barn ärfft haffuer rättom byrdamannom tillhanda
tillosse effter hon trängder är och Wardt affsagdt att der neste Börde ,,
man icke i tijdh samme Jordepart i Oneste icke inlesser eller köper då sellie
han hwem henne lyster

Christoffer i Gotersbyn för doomqwal opå Traana sackfälltes till
sine – 6 mark

Oluff i Sundzbooll för doomqwal, saker till 6 mark Noch 6 mark för för
acht

Framsteegh för rätten Landzprofossen Halsten och klarlig:n bewijste huar
hans S: fadher för thet han opå någon åhres tijdh hadhe för honom betallt
Brunkzwedh hade honom öffuer och Vthen allt arff giffuit och skencktt 1/3
i halffue gården hool. Men Alltennstundh samma Jordh icke war Vthan
hans gambla Jordh hwilken han förthenskulldh icke måtte så ett barne
boot skenckiet Wardt affsagdt att dhe andra barnen betala Halsteen
Brunckzwerden och sedhan Trädha till lijka arff i Jorden mz sina syskon

Wardt dömbdh att Nilss i Nästewijken skall haffue macht till att
lössa och köpa den systerdeelen i samma hemmanet som Oluff Andersson
wille halffparten afflossa, Och Oluff få Jordh igen i Kårswijken på
daall eller tagha Pening:r före effter Mätesmanne ordom.

Wardt Nembnden Tillsagdt och befallat att the skola Rätta then Råå
och skeldnad the haffua i fiord lagdt emellan stoore wijke och stoore bure
Så att the i stoore wijker obehindred kunna komma till draga sijne
Noothe warp för them i storbwe och hoo som helst sedhan thz quäl eller
klandrar skall hwart sin böta therföre sijne 6 mark dombruut.

Kommo för rätten Erich Andersson i Stommen och Anders i Huicken
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fordrade och begärte att Nembnden måtte laghligen bliffua Tillmandt att
göra een wiss Råå och skeldnad dem emellan bägges deera gårdar i
Marck och i skogh dhz her Nembnden bleeff befallet

Hugerudz skog:n emellan Vlffwenäs och kyrkiebyn sattes i qwarstadh
till Nästkommande Tingh i Medler tijdh skall ingen deera parten som
derom deela hugga eller fälla något Timber wnder 1 paar Oxars wiijthe

Kom för rätten Dominus Andrea Erici i Carllstadh och opå sina sambt
fleere sine medh arffwingars wagna Bewijste huru såsom Christoffer
Andersson hadhe olaghligen bårdtsaldt Vthur slächten och byrden een halff
gårdh Wästerwijk be:dh i Holmedaals gälldh och Fuglewijkz Sochn belägen
till Nilss i Österwijken hwilken halffua gårdh honom och hans medharf ,,
wom war till Arffz fallen effter S: Erich Rassmusson, och Christoffer
icke mere tillkom än 1/7 i be:te halffua gårdh, den han dah effter lagh i
ätten och gamble bördhen borde sällie Så allthenstundh han olaghligen sålldt
hadhe och rätte byrdesman i Lagha tijdh opå talat Dy dömdes att rätta
Arffwingerne trädha till gården och Nillss i Österwijk, söckie sine Pening:r
igen aff Christoffer Andersson.

Wardt effter begge Parternes som äro Näseboerne och Risswijkeboees
egen begäran af räten Nembndt een lagha Syn opå skogh och fiske som
dhe äre oense om.

I lijka måtto Nembndes effter begge Parternes egen begäran
een lagha Syn emellen Vprand och Stranby opå skogh och mark som dhe
äre Trätze om.

Witnadhe och betygade Nembnden för rätta att Toobyn som här tills
haffuer skattat för ett halff hemman är så ringa till äghor såsom och af skat
tens påökningh så aff sigh kunnet att dhz ingalunda kan mere göra gott
förr än för 1/3 heem så frambt thz elliest skall kunna bliffua af någeom brukat
och besiutit

Efftersk:ne Jordh och Hemman Wordo å thetta
tingh Lagligen Vpbudne.

J Karn 1/3 Vdhj ett tridiedeels hemmane i Sillerudh Sochn.

Vp och hembödz rättom Arffuingom och byrdamannom innan åhr och dagh at
lösse förste gången.

Halffwe Breewijka gårdh af Brynill och Pedher ibidem 1 gången

Östere Trättlandh 1/2 af Lars ibid förste gången

kyrkierudh 1/2 gårdh i Silbodal S: af Nilss i Ågenge 1 gången

J högelijan 1/4 af Arne ibid 1 gången

1/4 J hoogh som är 1/2 gårdh af Anders ibid första gången
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1/4 i Smulmark som är een heell gårdh af Erland i Sanda i Sillerudh Sochn
2 gången.

1/5 i Kollerudh som är een 1/2 gårdh af Jons Eersson ibid förste gången

1/4 i Munsta som är een heel gårdh 3 gången

Nästwijken 1/2 i Fuglewijk S. af Nils ibidem förste gången

een 1/2 gårdh och 1/9 i den andre halffua gården Vpranda tridie gången

Lössböön een heel gårdh i Fuglewijk S. 2 gången

tua deelar i heele Östengårdh 2 gången

tuåå deelar Vthj een halff gårdh Knutzbo 2 gången

Bryninsbool een heel gårdh af Örian ibidem 1 gången

1/2 gårdhen Blooma i Blomskogz Sochn tridie gången

1/3 i Waster Trättlanda 3 gången skenal 1/2 gårdh 3 gången

173 i heele gården Sandem 2 gången

Hool een halff gårdh 2 gången Een heel gårdh Brynilsbyn opå 1/5 när 2 gången

Hiällen een 1/2 gårdh 2 gången Grelsbyn 2 gången Strand i Silbodal S: 3 gången

1/4 i heele gården hällesrudh 2 gången Vpsala halfft 1 gången

Hångesta een heel gårdh af och Sundsaghen 1/3 hemman 2 gången

Böön 2 gånger 1/2 Fors 2 gången Ramegängh 1/2 gårdh 1 gången

1/6 i Slemetergz halffua gårdh Elgaten tridie gången

Sackörien som widh sette Lagha tings faldne
äre belöper sigh    Penninger – 32 D 24 öre
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1634 den 17 mars

Den 17 Martij Vdhi Leffuerhögen i Sillerudhz
Sochn, wardt rätt Lagha tingh hollet medh Allmog:n aff Nord ,,
markz heredhe Närwarandes Befallningz mannen w:tt Pedhär
Ollsson till Biörne medh efftersch:ne Tolff Eedzsweere Theedz
Nämbndemän

Jöns i Kollerud Nillss i Nästwijken
Joen i Saxbyn Anders i Hooll
Byrie i Lillebue Halsten i Tuetan
Rassmus i Långelanda Joen i Vprand
Swän i Wijkbotn Anders i Leffuesbyn
Christopher i Gotteersbyn Jöns i Bäcken

Kom för rätten Ehrligh och försehtigh Pedher Larsson ifrån
Fredrich Stadh i Norije, och sigh opå sin Brodershustrus wägnar
högeligen beswärade huru Torsten Nillsson i Årgenge och fijre(?)
Anderssonn i Prästegården i haffua i förledne Sommars, när dhe
förde och fölghe hennes siukligen man hem ifrån Nordmarken och
till Fredrichstadh som kunne wara till Sex mijll, Derföre aff
hans högtbedröffuade hustru taget afftersh:ne Partzeler henne ifrån
som woro Sölffskäll een gods om 5 Rikz penningar. Een Lack om 7
Rijkzdaler åkläde och 4 hijendes war om 5 Rikzdaler är 17 daler
allermesth : Derföre at de fölgde honom öffuer grentzen Så
emedhan thz war ovilligt aff dem tilltaget och hon udhj sin bedröff ,,
uelight lägendhz för sine många små barn skulldh icke kunne mista
doch nu tillbödh huadh rätten kunne pröffua billigdt och skelighen
dem förtient haffua, Dy wardt aff rätten erkändt deen 6 Rikzdaler
derförer haffua böre och Partzelerne återleffueere, och stände
Pedher Larsson öpet samme Sak högre effter Sweriges Lagh att
skarpe och Drijffue, huar dhe Partzelerne medh alldreförste
icke återleffurere och sigh medh honom derom förlijke

Gunnilla Toorsdotter som aff den Konunglige Rätt
war Resolveret att böta 3 dubbelt för Tiufnadt är förrymbdh

Oluff Oluffzsson som är resolueret för hoor är och för
rymbdh och haffuer inthz leefft effter sihg.

Jnförde och för rätten anklagade Befallningzmannen Pedher
Ollsson till Biörne een löösskone och Qwinnes Perssonn, Marite
Pedherss dotter i Backa i Tyxmarkz Sochn för dedh graffue rych
te och Tillmäle som hon war kommen uthj för 6 åhr widh pass för
sinom broder Jngemund Pärsson i dedh hon skulle haffue låtet sigh
aff honom häffda och belegra och medh honom Blodzskam bedrif
uit : Om huilket groffue rychte och Tillmäle her nu opå thz flitig
ste aff rätten ward rådd och förmanat sanningen att Tillstå och be
känna Effter som der till funnes effterfölliande tekn skäl och
Lijkuellsser, Nemblig:n iämbta Rychtet Barn som witne bar
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dedh een Noorbagge tillförene haffuer sigh Tilleguadt Sedhen at
Broderen straxt effter dedh rychtet öffuerrymbde till Norije, den
ännu icke är igenkommen och ingen heller weet huar han är, Tridie
att hon för een hederligh präste hustru H: Anna i Töxmakz Sochn
i eenslighett samma sin gärningh bekändt haffuer 4 att hon och för
androm haffuer fäldt sådann ordh att hon helleer wille döö, och stå
sitt straff, än lengre så gå medh ett tungt samwete som een
hedningh. Så ändoch hon i förstone tillbödh desse Circumstantier
och Vmständigheeter att relovero Vndflycht sökia och till sielffue
gärningen neka Lijkwall omsidher när dee bleffue henne
noga att flyctigt föreholdne tillstodh och bekände hon godhwillichig
sielffue werket och missgerning Förmälandes henen sigh såluna
wara Tilldragen Nemblig:n att om Korssmesse tijdh, för några
åhr sedhan hon gick i skogen medh Boskapen Och hennes brodher Jnge ,,
mundh kom ifrån siön gångende : då haffuer han henne tilltaallt
sin olofflige begäran Loffuat huar hon dee till wille bewil ,,
lie och samptyckia Då wille han giffue henne Derföre ett huffudh ,,
klädhe och een klädeskiörtell dedh skulle och föga kunne skadhe drängnen
haffuer hon låtet sigh beweeke till gerningen samptijcht och den medh
honom fullbordat och bedreffuet som hon nu siellf tillstodh och bekände
Effter sådane skääll och egen Bekennellsse wardt förb:te Margrete
Pedherssdotter dömbt till dödhen och mista lijffuet effter thet 20
Cap : i then andra Mosi Book

Erland i Truben haffuer slaget sin granne Tolff ibidem
medh een stocke öffuer wenster Armen att armen är deerige
nom bräckter som Jöns i Backen derom för rätten witnadhe
och han sielff dedh eij neeke kunde, wardt Derföre saakfellt
till sijne Penning:r – 20 mark

Jffuar i Tranwijk hade slaget sin brodher Erich ibidem Et
Munslagh och ett blodzsåår wardt derföre sambt för Jmmule (=hemul) fridz
brott sackfellt till sine – 18 mark

Brynte Peersson i Näffue för Domqwall – 6 mark
För dedh hans ätt haffue fördt höö och halm opå ifrån
Näffua och till Slärtegh – 3 mark

Kom för rätten Claes Torijesson i Lijdhen i Calan Sochn
skänckte gaff och Testamenterede sine Hustru Jngridh Larssdotter
allt sitt bådhe löst och fast medh dhe welkor och förbehold att dee hon
längre leffuer ähn han Då skall hon i sin Lijffztijdh dedh effter
hans dödh för hans slächt och arffuinger oqwaldt och oklandradt
niuta och beholla äffuen på samma sätt och welkor för testamenterede
åter hon honom sitt bådhe fast och löst att dee hon förre döör än han
då skall han för hennes slecht och Erffuing:r niuta besittia och
beholla allt bådhe hennes och sitt Men effter beggie theres dödh gån
ga begge theres arffuing:r till arffz udhj allt ded som dee kan fin ,,
nes effter Lagh hans arffwing:r till een Tiwggedeell och hen
nes till 1/3 hielket aff rätten sålunda wardt samptijcht och
gillat.
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Effter som Nordmarkz heredhe så wäll som the andra häre
der i Wäster Syslet effter Carllstadz Priuiligier skyldige finnes
att byggia wäster broen i Carllstadh så myket deeres quota anlang:r
och dhe för Nerwarandes tijdz tillstånd befinne sigh för denne
gångh oförmögne och suage Dy bewilliade de sambtlien Derfö ,,
re 1/2 Rijkzdaler aff huar behollen gårdh öffuer heele Jorde
huilke Pening:r dhe loffuade att giffue Gillebergz heedzbore all ,,
dra sidst till Pedeessmesse för dedh att dhe skulle denne gångh
be:te bro för dem byggia och förfärdiga.

Charin Bryngells dotter i Mölntagen för Lönskalige annan
gången sakfelltes till sine pening:r – 6 mark

Vplästes och för Rätten Publiceredes Wälb:ne Stadt
hållarens Carll Bondes full machte giffuen Christoffer Peersson
opå Länssmanne dömet i Nordmarken, derhoos begärte gamble
Lenssmannen Nillss i Åhrgenge orloff, dah sigh förfrågadhe
om någon aff allmogen hade honom i någon måtte att beskylla
att han sigh annars ähn wäl i sin Tienst hade förhållet Då swarade
aller Allmogen öffuerliudt att han hadhe förhållet sigh i Tiensth som
een ährligh och Vprichtigh man heele sin tijdh så att dhe indhz
wiste i någre måtte honom till att beskylla uthan Tackadhe honom
för allt godt.

Wardt aff Nembnden affsagdt att harald Gislessonn i
Kiälssbyn skall giffua Lars Borijesson i Sandwijken 30 Rikzdaler
för thz torpet Gunddrudh skall wara bättre än 1/8 och dhz
till Nästkommande Pinghstdagh.

Wardt stadgadt och för rätten affsagdt att de som hereffter
fordra och begöra heredz Nembnden till någre Syner dhen skall för ,,
plichtade wara dem för sin försummellsse omack och mödha att gifue
1 Rikzdaler huilken häredzkistan inläggias skole och sedhan iämbt
emellan Nembnden Deeles.

Efftershreffne hemmane och Jordelutter wordo
å dette tingh Laghligen upbudne.

Nästewijken ½ gårdh i Fuglewijkz S: – annan gång:n
Kärn 1/3 hemman i Sillerudz Sochn – 2
Hallfua Breewijke gårdh i Blomskogz S – 2
Östre Trätlanda halffua gårdh i Blomskogz S – 2
Kyrkiends 1/2 gårdh : Silbodals Sochn – 2
J höghlijan een fierdedeell i Silbodal S – 2
I högh een fierdedell som är 1/2 gård – 2
1/5 kollerudh i Caland Sochn – 2
Brynielsbyn i Tyxmackz S – 2
Vpsala halfft i holmedaals S – 2
J Rämmegängh een 1/2 gårdh i Jernskogz S. – 2
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1/6 i Slemmetorph i Silbodaal S – 2
1/4 Smullmark i Calandz Sochn – 3
Löössboon ene heel gårdh i Fuglewijkz 3
heela Östangalen i Tyxmarkz Sochn – 3
Tua deelan udhj een halff gård knutbo – 3
1/3 i heele gården Sandanne i Sillerudz S – 3
Hool een 1/2 gårdh i Sillerudz Sochn – 3 klandras aff en norbagge
Brynelsbyn i Sillerudz S. – 3
fiell i Sillerudz S 1/2 gårdh – 3
1/4 i hiellesrudh i holmedaals S – 3
hångesta och Sundsågen i Skillingmark S. – 3
1/3 i Bön i Skillingmarkz S och Fors i Carland S 3
1/4  i Furuskogh i Silbodall S. 1 gången
Mörkewijken i hoolmedaals S een heel gårdh 1
kielsbyn een heel gårdh i Trankijls S – 1
Lijan i holmedaals S een half gårdh – 1
2 deelerne i een halff gårdh kresebotn holme[dals] S. 1
Elgon 1/2 gårdh i Sillerudz S: – 1
Boortwetan halfparten i Sillerudz – 1
i Leffuehögen halfua gården i Sillerudh S. – 1
1/6 i Remmegänge i Järnskogz S – 1
Tuå deelee i Ett Tredingz hemmen Biurdalen i S[illerud] S 1
1/4 i Wästre Böön i Tyxmarkz Sochn – 1

Sackören belöper sigh
Penninger – 13 ¼ daler
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1634 den 6 okt

Den 6 Octob Vthj Långelanda i Silbodal
Sochn, wardt rätt Lagha höst tingh hollet medh Allmogen aff
Nordmarkz heredhe Närwarandes Befallningzmannen w:tt Pedher
Ollsson till Biörne medh efftersh:ne 12 Eedsworne häredz Nembn ,,
demen som woro.

Jöns i Kollerud Oluff i Kåppum
Börie i Lillebudha Swän i Wijkbotn
Joen i Saxebyn Halsten i Tuetan
Rassmus i Långelanda Nillss i Nästwijken
Christoffer i Gotteesbyn Joen i Vpranda
Anders i Hooll Bängdt i Signebyn

Effter Hans M:ttz saligh hoos gudh och höghloffligh udhj
änniellsse Vthgågne breff och Patent, Tillsades Allmogen att
ingen huarken bonde bolfaster, Lösker man eller något Tieste hion
skulle fördrista sigh att reesa öffuer grentzen der anten att nedh ,,
sättia sigh eller i någon Tienst att begiffue, Vthen will derigenom
haffue tappet och förwärket allt sitt arff bådhe löst och fast, sambt
all annars rätt her inrijkes som honom tillfalle kunne och der han
sedhen her inne kan hittes woro oshreffuen känd Vnder S[venska]
Cronans Tienst
(marginaltext för ovannämnda brev:) Åhr 1620 den 25 Aprilis

J Lijka måtto Tillsades Allmogen att ingen ehor han hellst
ähr skall Vnderstå sigh att fälle något Elgzdiure litet eller
stoort effter Fastelagz Söndagh och in till Oluffzmesse hoo her
emoot gör wara förfallen till sijne – 80 mark böte therföre.

Bryntei Slärteegh i Järnskogz Sochn een gifft man haffue
nu annan gången och opå nytt gååt ifrån sin ächta sängh och bedrefuedt
hoor medh Astre Toores dotter i Prestegården een löös Enkie
huilken Missgeningh the opå bådhe sidhor nu offentligen tillstodhe
och bekände och wordo therföre bådhe twå dömbda att mista
liffuet effter thet 20 Cap: i then 3 Mosi book, han är uthfat ,,
tigh aff dedh förre hoortz böter, och hon haffuer dessllikesth icke my ,,
cket at böta medh.

Om thet dråpet som sigh tijmadt och i Silterudz Prästegårdh
widh Bartholomej tijdh tilldragit haffuer, dee een Vngh
drängh Torkill Siffuardsson hemma i Boråhs haffuer ihiell
slaget enn Bryniell Rearsson be:dh war nu detta Erich O ,,
luffzssons i Signebyn effter afflagdan Eedh å Booke
witnesbördh och Bekännellsse, Nembligen att först haffuer
drängens fadher Siffward Torkillssonn begynt att förföra
sigh medh hädsk ordh och någen slagh opå een annan Bagge Oluff
Bryniellssonn benembdh inhom gården, hwilket Perlament när
Bryniell som tå satt i Prestegårdz qwist fick höra, språngh han
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up rände inh män till huedh ände wiste de inthz som när ho ,,
nom såcho, Vthan när han inhkom slogh Sigfridh Torkellssonn
han ett slagh opå näffran och ett eller tu opå een suarffwe ,,
stool han hadhe. Der medh kommen drengens modher Maria
Larssedotter som och hade fhåt tuå blånader i samma Perlament
tillöpandes att hielpa sin man, hon fick uthj denne Bryniell
och förden så när kull emoot gården som Bryniell åter kom
op, fick åter han och förde hustru emoot gården och der medh
kommer tå drängen Torckill Siffuerdsson löpandes medh
een Snidkare yxe, och högg thenne Brynill book effter
opå wänster sidhan om hallssen, så när halsen aff, der aff han
föll giesten neder alldrigh taalte ett ordh, Vthan doo i sam ,,
ma stunden dedh samma witnade och een gåsse Nillss Pedersson
benembdh och samma tijdh war thee när stodder. Dömbdes för ,,
thenskulldh Dråparen Torckill Siffuarsson som straxst kom
sin koos och rymbde, Billtager och Fridlöse effter 7 Cap :
i Dråpmåla B: medh willia intill dess han haffuer
skaffat sigh Trygde.

Börije Ollssonn i Söppele i Järnskogz Soch hadhe
slaget sin granne kallar Peersson i Liane 8 blånader. Der
till han inthz neeka kunde wardt Derföre saakfellter till
sine Pening:r – 24 mark till Treeskifftes:

Tooll i Seeben för Oliudh saackfelltes till sijne – 3 mark
Noch hadhe förbe:te Tool slaget sin gran hustru Tree blånader
der till han inthz neka kunde saakfelltes derföre till sijne
Pening:r – 9 mark

Gyri Nillssdotter i opsal hade slaget Charin Jonssdott:r
i Myrehwarff ett blodhwijte och een blånad wardt derföre
saakfellt till sijne 9 mark

Anders i Långfors för Oliud saakfellt till sine – 3 mark
Sigull i Egenäs för Oliudh till sine – 3 mark
Ähn hadhe Anders i Långfors slaget Sigull i Egenäs
tu blodhsåår wardt derföre saakfellt till sine – 12 mark
Sigull i Egenäs hadhe slaget Kiestin Jacobz dotter
Tree blonadersackfelltes Derföre till sine – 9 mark

Hustru Charin i Torkill haffuer hysat een förlupen skalk
och booff ifrån Norige, wardt Derföre sakfellet till sijne 40 mark
H[ustru] Charin i Torkijll Een Enkia för ded hon haffuer legat
när samma Norbagge i sängh alltså inthz kunne besija sigh för lösk
heffdan sackfelltes till sine – 20 mark

Effter som Allmogen i häredet haffua i förleden Sommars
uthgiordt till krigzfolcketz som Vpdrogh förtäringh någon maat
der aff något är öffuer och igenbleffuet, Alltså begärte nu Alllmog:n
att Befallningszmannen han wille taga samma leffde maat och derfö ,,
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re åter qwittere deeres gärde tallgb derföre, ded han dem lof ,,
uanhe som samma maat Vthgiordt och Vthlagdt haffua

Kom för räten Oluff i Wijkor i Tranekijll Sochn och
klageligen gaff Tillkenen huru han för någon tijdh sedhan hadhe
köpstadt aff sin Systerson Steenar Larsson på daall, hans Jor ,,
delutt och fäderne iordh i förb:tt Wijkor, och honom derföre Vth ,,
fästadt medhe Pening:r 66 Rijkzdaler och een kopparkettell
huilket han alltså för rätten skäligen Proberede och bewijstha
derhoos förmälandeht huru samma Steenars Faarbrodher
haralldh i Källsbyn sedhan är kommen och fallet för honom i samma
kööp och wisset för samma Lutt 100 Rijkzdaler, Begärte honom
måtte heredhsmen wedershares huadh rätt woro. Togh förthen ,,
skulldh Rätten samma Saak i godt betenkiande, Och som thenna
Jordelott war Steenars fäderne, Och denhoos befans att
haralld som senare haffuet handlat, om samma Jordh war Stenars
Faderbroder Män Oluff i Wijkor hans Moderbroder, doch hadhe
Steenars fadhers Syster Åhsa till ächta, Så att haralldh och
Åhsa oxå fäderne word weerbe:te Steenar ämben skylle. Aaff
dömbde och erkende rätten effter thet i 6 Cap: i Jorda Balcken
att the skulle bådha lösa samma Jordepart aff Steenar halff huardeere
effter som 3 män å sälliarens och köparens wegnar dem mäte
kunna och then heropå först mäter klandrar eller talar böthe
therföre huart sin han thz gör sine pening:r 6 mark för domquäll
medh mindre han laghligen Vnder den konungzlighe hoffret
wädia will och saken der uthföre.

Haralldh i Gislesbyn för thz han oprepade förlijcht och för
rätta skelldh Saak, emellan sigh och Oluff i Wijkor, Wardt
Derföre saakfellter till sine pening:r – 6 mark
Jtem för thz han lättfredelighen och inhan något Trångmåll
som för rätten een gruffueligh Eedh och – 6 mark

Hustru Åsha i Wijkor för Oliudh – 3 mark
Vthj then Långhlige Tiust och träta emellan haralldh i
kälssbyn och hans Syster H: Åhsa i Wijkor, war nu Detta
Rättens interlocutovia och By doom. Att allthenstundh haraldh
kommer till halffuan den deell i wijkor som Steenar Larssonn
hans broderson sellier och H: Åhsa åter till een deell i käällsbyn
som haralldh boor opå alltså skole the nämbna 3 män opå
huär sin sidha, som bådhe Jorder pröfua och måtte skhole
såsom och granneligen tillser huilkens lutt kan wara bättre ,,
och förmere och när the thet giordt haffua och sädhan therom för
rätta witnat  : Då skall Oluff och hans hustru Ååhsa
bliffua widh Wijkor Män haralldh widh Källsbyn, doch skall
den som i samma skiffte eller bythe bettre Jordelutt opå sin sijdha
bekommer pligtigh wara den andre som ringare Jordh i welkor
och läghe bekommer så mycken pening:r som Mätesmennerne gör ,,
ligen pröffua kunne samma Jordh bättre wara att i fyldnadh
giffua; Derpå dhe nu för rätten Nembde huar sine Tree
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Mätesmen Nemblig:n harallds Desse tree, Jönss i Kollerudh
Jon i Saxebyn och Rassmus i Långelanda, Men H: Åhssa
Börije i Lillebua Oluff i Koppum och Swän i Wijkboten
Och som the Sex them emellan iänka och leggia, the effter skola the
låtha sigh som lagh segher nöija. Och den sedhan först der åå
talar eller klandrar wara förfallen till 100 Rikzdaler, och skall
dette sker att daghar för helgonamesse.

Anklagande torpet Grunnerudh som Nembnden witna ,,
de thz aff ålder haffua legat till kälsbyn så skall thz och herefter
der till liggia, och wijkor ther medh indz till ringaste i någor måto
befatta. Doch skall Ååsa haffua aff sinom broder haralldh sine
penning:r igen som hon deropå Vthlagdt haffuer och huilken sigh
annorlunda heruthj förhåller ware och förfallen till sine 100 Rijkz
saler Treskifftes böter.

Bewilliades och effterletz nu Harald i Kiälsbyn och Oluff i
Wijkor at dämma forsen Ränken opå 3 nätters tijdh tillgärandhe
widh Marthim tijdh och sedhan Sijkeleeke äffuen i siön ähr
ändast och öfuerstånden, doch så att han des emellan inthz täppr
Vthan laga böter.

Effter som Brynte i Slärteegh, huilken nu annan gången
haffuer hoor bedriffuit är mångom skylldigh, och haffuer lijthet
eller intz betala medh. Ty wedt affsagdt att Knuth i Kropstadh
som är rätter bördeman till Jorden skall låthe mäte och wärdeere
samma Bryntes Jordh i Slärteegh och effter som then mätt bliffuer
skall han henne lösa för Penninger huilka Jorde Penninger
sambt medh hans tuå deelar i Löössöre skole Tillsammans och
ihoopa leggias i häredzkistan, och sedhan der aff betalas gälldet
som han rättmäteligh skylldigh är, och der dhe uidhz tillräckia, då
briste merk aff mark så lenge tillwarar.

Ahntogh nu Oluff Anderssonn i Sundzbyn Oluff Tho ,,
messons een Soldatz gäld som han rättmäteligen skylldigh woro
kan till att betala doch att han åter är och bliffuer wiss opå sin
betallningh togh han derföre be:te Knechtz Jordelutt som är 1/6 i
heele gården i Vnderpant, ther medh sigh och samma Knichtz slächtinger
som och nu Tillstädes woro tillfridz goffuo affseijandes sigh allt
åtaall ther å komma kunne effter the icke förmodde samme gälldh
att betala Doch knichten sin rätt effter Lagh förbehållen der han
heemkommer.

Rekart och Måns i Kyrkiebyn åboer haffue öffuer och
emott rätte Jordägandens loff och Tillstånd hugget och bortsålldt
meer Timber än han dem loffuat haffue, wardt derfhöre
saakfellt hwardeere till sine – 3 mark
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Efftersh:ne Jordh och hemmane wordo nu wedh
detta tingh Laghligen Vpbudne.

Nästwijken een 1/2 gårdh opå 1/5 när Tridie gången
Kärn 1/3 heem:: Sillerudz Sochn – 3
halffua Boewijke gårdh i Blomskogz S – 3
Östra Trättlanda gårdh i Blomskogz S – 3
Kyrkiorudh een hallff gårdh i Silbo: S: 3
1/4 i höglijan i Silbodaals s 3
1/2 deel i högh i Caland S: – 3
1/5 i kollerudh i Caland Sochn – 3
Bryniellsbyn i Tyxmarkz Sochn – 3
halffue Vpsaal i holmedaals S: – 3
1/6 i Slerteegh i Silbodals S – 3 klandras af Lars Anderssonn
¼ i Fruskogs i Silbodaals s Annan gången
Biörkewijken i holmedaals S – 2
Källsbyn een heell gårdh i Trankijl S – 2
Lijan 1/2 gård i holmedaals Sochn – 2
Twå deelarne i een 1/2 gårdh Kressbotn – 2
Elgon 1/2 gårdh i Sillerudh Sochn – 2
halffua Bartueten – 2
halffua Leffwersögen – 2
1/6 i Rämgenge – 2
tuå deelarne i Biurdaalen – 2
1/4 i Wästreboon – 2
hijdum 1/3 hemman i Sillerudz Sochn Första gången
Tuå delarne i Lijesbyn i Tyxmark S – 1
halffua gården Backa ibidem – 1
halffparten Stallerbyn – 1
Bocklerudh i holmedals s 1/2 gårdh – 1
Bustelund och heell gårdh i Blomskog S – 1
Tredingen i Wester Trättlandh – 1
1/4 i hellesrudh i holmedaals S – 1
1/4 i kroken ibidem – 1
1/4 i Smullmarck i Carlandz S – 1
halffua Tranwijken – 1
Forssbyn heela gården – 1
1/3 i heele gården i Lislerudh – 1
1/3 i Nolströms halffua gårdh – 1
Kleffwan 1/2 hemman – 1

Sackören belöper sigh Penninger 38 ¼ daler
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1636 den 18 febr

Winter tingett

Anno 1636. Den 18 februarij wardt rätt Lagha
häredz tingh hollet medh allmogen af Nordmarkz häredhe
Vthj Sillerudz Prestegårdh Närwarandes Landzhöff ,,
dingen welb:ne herr Gustaff Leijonhuffwudh
sambt Befallningzmannen wällachtadt Pedher Ollssonn
till Biörne medh efftersh:ne tolff Edzsworne
häredz Nämbndemän som woro.

Jöns i Kollerudh Joen i Vpranda
Börie i Lillebodha Bängdt i Signebyn
Rassmus i Långelanda Anders i hool
Swän i Wijkbotn Christoffer i Gottersbyn
Nillss i Nästwijkan Joen i Saxebyn
Hallsten i Twetan Oluff i Kåppum

Wardt Laghförd och anklagadt een gifft Kahr och Bonde
Anders Larssonn benämbdh i Strand i Swanskogz
Sochn, therföre att han skulle haffua trädt och
wellet ifrån sin ächta sängh och Laghgiffta hustru
häfdat och belägradt een löpekone ifrån Norije
Olo widh Nambn, huilken sin syndh och missgär ,,
ningh effter han godhwillighen in för rätten till ,,
stodh och bekände. Dy wardt han dömbdh effter
thet 20 Cap: levit: och 22 Deutron: Nådhen höghe
öffuerheetten förbehållen. Konan är rycht tillbaker
in i Norije igen, dedhan ( … )
komen tror.

Hustru Åhsa i Wijken hadhe medh wold och fulle wälle
föruthan Lagha dom sigh tillwället 5 tölffter aff
Swäns Timber i Stoorebua, som honom effter Lagha
föregången ransackan och skiffte aff Nembnden och
rätten war tilldeelt ifrån hwilken woldtächt
effter hon sigh icke leedha kunne, Dy wardt hon
derföre effter 28 Cap: i Konungz Balken saakfällt
att böta sine – 40 mark och timbret Jordäganden åter.

Ähn hadhe hon [Åhsa i Wijken] rååntaket een yxe af Swän
Larssons Poike, Vdhj Swäns eghen skogh, der till
hon och icke neeka kunde Saakfelltes derföre till
sijne Pening:r – 40 mark för Råånit effter thz 41 Cap:
i Eedzöre Balken, och 3 mark för slagzen ålet.

Noch hadhe hon [Åhsa i Wijken] taghet Vthan Lagha Dom Lööff
Vthur Swen Larssons bodh, derföre hon sigh ey
wäria kunne medh Lagh, Vthan stoore skjäl och
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takn till woro, Dy wardt hon derföre saakfellt
effter dedh 7. Cap: i Tiuffua B: att böta sijne
Penning:r – 40 mark och löffuet äganden åter.

Nillss i hellgebyn Pedher i Skoghen och Erland
i Sandene, haffua reest Bywäghar öffuer grentzen
medh Deeres wharur, der tilldhe inthet neeka
kunde, eller någon owetenheet förebära derföre
wordo dhe saakfellte huar till sine 40 mark för för ,,
budz bruth och Cronan sin rättmätige tullaf dedh
godz dhe då förde Jtem Jon i Bua – 40 mark:

Tool Ollsson een Vngh och ogifft drengh hadhe
Mökränkt och besuffuet een Pigha Brijta Bryn ,,
tes dotter benämbdh den han nu in för sittande
rätten loffuar till att ächta och tagha till hustru
Derföre wardt han sackfällt effter 3 Cap: Gifftm: B:
till sijne – 20 mark:

Noch wijdare hadhe hustru åhsa woldhäfdat in
opå Grunerudh bådhe medh timberhögg och höötag ,,
ningh, Derföre wardt hon saakfällt effter  thet 28
Cap: i Konungz B: till sijne – 40 mark: wijthet, wartt
henne för denne gången tillgiffuidt, doch medh dedh
förbehålldh, at der hon medh ytterligare woldzwär ,,
ka opå Grunerudh sambt Källsbys mark icke
afstår, då skall hon dedh Vthan alla Nådher Vtgifua.

Kom för rätten Anders Jönsson i Leedingen
i Glaffua Sochn klandrade och tilltaalte Rassmus
i Långelanda och tu fisken Aelångh och Öresslagen
i Rijtkärnen, föregiffuandes huru samma tu fisken
medh rätta borde och skulle komma till Lenungen och
icke till Långelanda : Då bewijste Rassmus Ollssonn
icke alleenast medh godhe mäns witnesshrift att
hans fadher fadher Lars Håkanssonn benemdh
hadhe sigh förb:te tu fisken expreshe förbehållet, här
han torpet Letrungen bortsållde till Pedher Nillsson
i hammar, Vthan och sin Vhemines och oqwallde
häfdh deropå medh manna witne huarföre nu förb:
tu ficke wordo dömbde så ther effter som han till
att liggia och bliffue Vndeer Långlanda och Lee ,,
nungen haffua ther medh inthz att göra widher
plicht för dombruth effter Lagh.

Bryniell Ollsson och Börije i Lillebodha för
oqwädees och skellsordh opå huar annan saakfälltes
huardeere till sijne Pening:r – 3 mark

Wardt saakfällt en domqwal Lars Andersson
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i Mölnerudh i holmedaals Sochn till sijne Peng:r 6 mark

Kom för Rätten Haralldh Gislessonn i Keelsbyn
i Trankijls Sochn och inladhe vdhj Rätten een skäligh och
troowerdigh köpt zedell, Lijdandes huru hans broder ,,
son Steenar Larsson boendes opå daal i Backerudh
i Torskogz Sochn hadhe honom såldt och Vplåtet een
fierdepart i Wijker i Trankijls Sochn sin broderlutt
ibidem och för den af Haralld Vpburit reedhe Pening:r
100 Rdl:r J lijka måtto bewijste nu Åhsa Gisles
dotter medh några troowärdighe Nämbndenes witt ,,
nesbördh, huru hon och hadhe giffuit förb:te sin Broder ,,
son Steenar till 45 Rijkzdaler opå samma fierdningh
huilken fierdingh effter hon inthet högre kunne wär ,,
deras och mätas än till 100 Rdr och elliest af rätten
dömbdt war Haralldh och åhsa att lösa huar sin
halffpart af samma fierdingh effter thet 6 Cap: i
Jorde Balken ; Ty bliffuer fördenskulldh offtabe:te
Steenar plichtigh att leffwerere sinom fadherbrodher
haralld 50 Rijkzdaler tillbakars och åter igen opå samma
köp, och åhsa rester Steenar 5 Rijkzdaler opå sin part.
Och emedhan thetta Vthj sigh sielff är bådhe rättwist
och Lagh willman wisserligen förmodhe, Såsom
och wänneligen her medh haffua ombedet the godhe
Män som för rätta sittia opå daal att the wele
wara offtab:te haralld till sin rätt och Penninger
behiellpelige enär han them ther er medh thenna
doom och bewijs wardet sökiandes.

Assmundh Gunnarsson i Furuskogh i Silbodal
Sochn för Oliudh å tinge, Sakfälltes till sijne Pening:r
– 6 mark

Nämbdes een Lagha skogz Syn emellan Wijkbotn
och Labbyn at see och förfhara om them emellan finnes
Lagha Råå och Fielldra eller ey, huarom sedhan för
rätten wittnas och dömas skall.

Anderss i Suarkijl och Anderss i Bocklerudh
för Stämbnings och Swarslösn wardt saakfellte
till sijne Pening:r – 3 mark hwardeere

Efftersh:ne hemmene och Jordelåtter lagha
vpbödz å detta tinget

heela gården wijker i trankijls Sochn – 3
halfua Gutterbool i Sillerudz Sochn – 3
1/6 i halffua gården Slärteegh – 3
1/3 i Sollom i Holmedaals Sochn – 2
Biörkenäs 1/2 gårdh i Östmarkz Sochn – 2
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Skanerudh 1/2 gårdh i Järnskogz Sochn – 2
1/2 Wästanfors i Calandz Sochn – 1
1/3 Brandtorp i Fuglewijkz Sochn – 1
1/2 Törhesbyn i Sillerudz Sochn – 1
Hijdom 1/3 heem i Järnskogz Sochn – 2
frer een heel gårdh i Trankijlls S – 1
heel hyning opå 1/5 när i Sillerudz Sochn – 1

Sackören belöper Pening:r –  (summa saknas)
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1636 den 13 aug

Sommar tinget
Den 13 Augusti wartt rätt Lagha Heredz tingh hållet
medh allmogen aff Nordmarken Vdhj Långelanda i Sillbo ,,
daals Sochn, Närwarandes Befallningsmannen w:tt Pedheer
Ollssonn medh föresh:ne 12 Eedsworne Häredz Nembndemen

Jblandh annor ährende Kom för rätten Brijta Örians
dotter i Bryniellsbyn och Tyxmarkz Sochn een belägradh
Pijgha, witte och beskyllte Kyrkieheerden wällärdhe
Mester Brynel Stroma i Holmedaal att han medh wålldtächt
skulle haffua henne häfdat belegradt och rådt medh barn i
fiordh om Matthessmesse tijdh, huilket effter hennes beret ,,
tellsse skulle wara tillgånget, som effterföllier, Nembligen
att i fiordh Matthessmese dagh, sedhan Kyrkieheerden hade
waret när hennes förälldrar till gäst, war Drucken och
skulle går till sängz och Christoffer i Gottersbyn een
Nembndeman fölgde och drogh stöflarna af honom och hon
före medh liwet, sedhan samma Nembndeman war Vthgpn
gen, skulle Kyrkioherden haffua bedet hon wille bliffue
inne när honom till dess han sombnade dedh hon i för
stone nekadhe doch effter hans begäran hadhe ett hyend
vnder hans fötter, och sedhan satte sigh opå Sängebrädhet
då skulle han haffua fattat henne öffuer Armarna kas
tat henner i Sängen Och sålunda medh wällde henne
häfdat alldeeles emoot hennes willia och samttyckia, fråga
des förthenskulldh om hon tå roopade, fick blånadt
blodhwijte eller klädereeff, eller och sådant giorde, de(…)
till hon sielff nekadhe och war icke längre emellan söms
stuffwun och Sätesstuffwn än een lijthen gångh, O
beslogz så förthenskulldh med lögn huadh wäldtächte anlang
Sedhan Examinetades om legersmålet och barnafödzlen,
befans i sanningh  /1  Att mester Brynel alldrigh hadhe n(…)
sin waret i samma gårdh tillförene eller hafft något omgänge
medh samma Pijgha  /2 haffua alle dhe som tå i gården woro
icke till thet ringeste tenka der till seedt eller förnummad
eller hördt henne sigh der om klagha till dhz ringaste  /3
Effter hon sadhe sigh wara Möö och Pijgha och att Mester
Brynell alldrigh mere ähn then eene gången hadhe henne häfdat
och ändoch emoot hennes willia, war otroolighit att hon ex unico
Coitu eller Vthaff första bijlagha skulle haffua bliffuedt
haffuande  /4  Sadhe hon sigh sielff wara bliffuit haffuande
natten effter Matthej dagh om hösten och födt barnet Sön ,,
dagen näst effter Pederssmesse daghen i åhr, hwilket ähr 4
dygn öffuer rätta tijdhen som ächta Danneqwinnor och the
som tillförende födt haffua göra pläghar  /5  witnade
och betygade Sochnemännerna eenhellelighen och samptlighen
att the alldrigh haffua förnummidt någon löössachtigheet aff
theres Kyrkioheerde opå något rum och ställe.  /6  Stodh nu her
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Kyrkioheerdens hustru, icke alleenast för rätten, och honom
inthz beskyllte, Vthan och tillbödh sigh medh sin lijflighe Eedh
honom att befria och wäria  /7  Befans och samma Brijta
twetaligh Vdhj berettellsse, i dedh hon först beskyllte herr
Bryniell och sedhan honom frijade och beskyllte een Bagge
hennes Skylldman till tridie, Seijandes sigh icke haffua
tordt ör skylldskapens skull sådant före bekenne Vthan
helldre skylldt Kyrkioheerden, then hon trodde man icke
så lätteligen ther om kunne tilltaala  /8  Swor och badh
sigh så Gudh hulldan M: Bryniell som han alldrigh henner
häfdat och belegradt hadhe, Vthan war för Gudh och sitt
samweet för hennes beskylldningh frij, then man och bät ,,
ere wissordh giffua kunne ähn henne  /9  war icke
ringe Suspiciones eller misstanker der till, att Pijghones
plecht och förwanter /: Hwilka icke gärna hadhe seedt
att M:r Bryniell bleff theras Kyrkioheerde, Vthan heller
haffua hafft Cappellenen, såsom theres slächt och skylldman
skulle haffua bracht Pijghan att bekenna legersmålet
opå Kyrkieheerden, och att han therigenom kunne afskaffas
och den andra komma i ställe ighen, Och som hon opå
så mångahanda sätt beslogz bådhe medh lögn twetaal och
hwekande, kunne Nämbnden henne ingen wissordh
giffua, Vthan effter the skhäl till Saken funnes, rätten
wärde och frijkalladhe M:r Bryniell för samma
groffua tillmäle och beskylldningh, Effter hwilkans
wäriomål och frijseijellsse meerb:te M.r Bryniell nu
ward frij döömbdh och ehrkänd wider 40 mark böta som
honom therföre i ringeste måtto wijther, wardt och
konan saakfällt till sijne – 40 mark och sökia sigh om een
annan barnfadher, om hon thz kan och gitter.

Rassmus Ollsson een knicht eller Såldat hadhe
sagdt och berättadt för Oluff Andersson i Åstadt att han
skulle haffua hördt Vthaff Cappellanens herr Nillsses i
holmedaal egen mun, den tijdh dhe woro till Brynie
byn att förfhara om dedh taal Brijta i Brynellsbyn
skulle haffua opå dem fördt, att dhe skulle haffue henne
häffdat, dedh her Nillss skulle till Brijta så sagdt haffuer
een natt tuå eller tree haffuer Jagh wäl legadt hos
digh, Men derföre troor iagh icke, att du will eller
kan sättia opå migh något barn eller Legersmåål
till hwilket taalhan icke neka kunde effter Oluff honom
dedh medheen sworen Eedh öffuertygade, kalladhe thet nu
förthenskulldh tillbakars och Sadhe thet sigh i sin Oweetenhz
sagdt haffua, derföre wardt han nu saakfellt till sijna
Peninger – 9 mark

Kom för Rätten Pedher i Mörnäs, Kärte och klaga ,,
dhe till Anderss Tolffwedzsoon i Långefors, therföre,
att han skulle haffua stulet ifrån honom ett åhrs gammallt
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Swijn i förledne höstas, Der till Anderss Tolffwedsson
nekadhe och sadhe sijne Barn af oweetenheet sådant giordt
haffua, doch kunde Nämbnden honom inthz therföre wäria
huarföre wardt han saakfellter effter thet 5 Cap i Tijufua
B: att böta sijne Pening:r – 40 mark

Henningh i Vlffuenäs och Nillss i Amundeby haffua
såårdraget huar andra, derföre wordo dhe saakfellte huar
till sijne Penning:r – 3 mark

Amundh i Suarkijl i Sillerudz Sochn, war stämbdh
att swara H: Carin i Byn, för dedh han hadhe ihiell skutet
hennes hundh, kom inthet derföre saakfelltes han för
stembningh och swarslösn till sijne – 3 mark, och swara
saaken till nästkommande tingh.

Nemgndes och bewilliades aff Nordmarkz häradhe een
Lagha Syn och  (..)sackningh emellan Eekenäs opå Wär ,,
melandz sijdhan och Wämmeres wijken opå Daals sijdhan
Otto dagher för Mickaelis att holles af halffua Nord ,,
markz Nembndh, och hallfua Wijbohärede opå Daal härarst
Nembnden skall winläggia och beflijta sigh, at opleeta gambla
deele och skelldnaden der dhe den finna kunne och den
samma sedhan bekräffte och stadhfäste, Men der dhe
ingen gammal lagha skelldnadt finna, att dhe då effter
högsta och bästa konst och samweete göre och läggie dem
emellan een Lagha skelldnadt opå dedh all tuist och oee ,,
nigheet må företages.

Nämbdes och bewilliades een rätt Lagha Syn emellan
Böön i Österwalls Sochn och Elofzbyn i Tyxmarkz
Sochn opå Härsbooskoghen, som the son emellan deeladhe
om Vthj hwilken Syn halffua Nämbnden skall plich ,,
tigh wara, att Jämka och deela dem skogen emellan
som rättast wara kan, och huar i Byn ägande ähre, Och
den sädan klandrar eller talar opå dhet Nembnden
der görande och sedhan för rätten der om wittnande
warda och icke der medh giffuer sigh tillfredz, den
ware förfallen till eet paar Oxar wijthe.

Opbödz tridie gången
1/2 gården Torgersbyn i Sillerudz Sochn – 3

Sackören belöper sigh
Penning:r – 24 ½ daler
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1637 den 20 mars

Anno 1637 den 20 Marij Wart Rät laga ting hållit med Allmogen
Aff Nordmarkz härad vtj Hålmedals Prästegårdh Närwarandes
Befallningzman w:tt Peder Oloffsson till Biörnöö medh efftersh:ne
Boofaste och Edhsuorne Häradz Nembdemän som woro,

Jöns i Kollerud Halsten i tueten
Jon i Saxbyn Jonn i wpran
Rassmus i Långlanda Anders i lefuerbyn
Börie i lilla boda Oluf i Koppung
Swen i wijkbotn Anders i hooll
Nilss i Nästwijk Oluff i diurskoug

Erich och Jöran i Bäckhwarff för stembningz forsettelsse
böthe – 3 mark hwardera

Kirstin Jacobzdotter hon beskylte Bengt i Sigurbynn för thet
han skulle hafua henne belägrat tuå gånger, en gångh på en Siöö
och andra gången hemma hoos henne, till hwilcket bengt höge ,,
ligen Nekade, och sade sig willia den störste Edh som en for honom
Staffua wille, och effter som hon icke till thet ringaste beskie eller skiäl
till denne beskyldning hade, kunde ingen hennes wittesmål witzord
giffua, effter hon war en berychtat kona, och hafuer sig twenne gånger
låtit belägra, dy dömbdes hon till sine – 40 mark effter thet 20 Cap: Ting:
B: effter hon intet sådan beskylldning antingen med wittne eller annor
skiäll bewijsa kundhe.

Swen Vlfsson i Torkielsby klagade till hans skräddare, det han hafuer
honom slagitt, hwilcket slagzmåll war så tillgångit, dee woro båda
tua budne till her Per i Blomskog och ner Suen gick ther ifrån så hafuer
den andra gått ut effter honom och tagit en karbatz och slagit honom 4 slag
öffuer huffuudet med, så at han foll kull till Jorden, sädan hafuer han fatet
en kniff och skurit sampt stuckit honom i tinnerna, så at bloden hafuer
sprutadt i wädret och honom alt ansichtet sönder rijffuit, med Näglerne,
hwilket bleff witterligit således wara tilgångit, sampt aff hans
bekänt, Dy dömbdes at han skulle böta – 20 mark och giffua honom i
förlickning 1 Rdr

Jtem hans skräddare och andersse Grelsson i Lilleboon, hafuae slagit
tillsammans hanss slog ansderss i huffuedet med en kafla, så at
bloden utlopp, och anders slog hans igen med en Kanna så at bloden
turan. Saakfältes till sine – 6 mark hwardera.

Olof i Wijker Anders i Silbotn Oluf i Kestad, Jonn i Bua, Sak ,,
fälltes hwartera till sine – 3 mark for tresko at komma till Vth ,,
skriffning wed Gilberga.

Halle i högsbooll och heningh i Töresbyn, for thet hafua öfuer ,,
fallilt Nembden med full Mundh Ner dee woro och Synte dee
emellom, Sakfältes hwardera till sine – 6 mark
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Amundh i Suarkil bleff anklagat och öfuertygat det han hafuer
skutit i hiell en fähundh för Karin i Byn, bleff derföre Sakfält
till sine – 6 mark

Oluff i Wijk i Trankiell Sochn för swarslösen – 3 mark

Töres i Lije för lagmans dombrut – 6 mark

Oloff i lossby for lagmans dombrut – 6 mark

Töress i Slemtegen för MotWillighz at blifua quar på tinget
böthe – 3 mark Peninger

Anderss i hucken och Oloff i Knapwijken för lagmans dombruth
hwardera till sine – 6 mark
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1637 den 21 juli

Anno 1637 den 21 Julij Wardt Laga tingh hollit mz
Allmogen Aff Nordmarkz härad vtj Åasebyn i Sillerud S
Närwarandes Befallningzmannen w:tt Peder Oloffssonn till
Biörnnöö, med efftersk:ne tolff Edhsuorne häradz Nembdemän
som woro

Jöns i Kollerud Halsten i Tuetenn
Böriel i Lillebool Oluff i Koppungh
Jonn i Saxbynn Anders i hooll
Rassmus i Långlanda Jonn i wpran
Suen i wijkebotnn bengt i Signeby
Nilss i Nästwijk Oluff i diurskough

Då begärte Anthonius Matzsson lanz skrifferen it Wittnes ,,
börd, af gemene Allmogen af detta häradet huruledes han sigh hoos
dem förhållit hafuer: Dy witnade dee enhälleligen honom haffua
redeligen ärligen och trooligen sit kall föreståt, och sig emoot them
som en Erlig Persoon förhållit.

Tore i wammerWijken för Oliudh böthe – 3 mark

Nilss i högerud för otidigt oliud – 6 mark

Harald i Kiälssbyn för thet han hafuer slaget en quina åse
i wijker en blånadt, böthe – 6 mark

Toll Oluffsson för domquall – 6 mark

Elin för Swarslössen – 3 mark

Bleff befallat vtj Sillerud Sochn At the skola Wara för ,,
plichtat, at röija sina wäger wedh sine – 3 mark Pening:r

Marit Amundzdotter, för Stemningz försettelsse – 3 mark

Oluf i Kärsbyn, för dryckenskap – 6 mark

Jtem framträdde för Rätten her Nilss Cappelan vtj holme ,,
daall, och besuerade sigh der öffuer, At han Aff några skulle
wara beskylt för thenna konan Britta i bryngelsbynn,
som hafuer beskylt M Bryngell i holmedall at han skulle
hafua belägret henne, och bleff derföre Allmogen till ,,
frågat om någon Aff dem wijste Aff sågan beskylldning
eller kundhe honom tilläggia, Dy Swaradhe the ehnhallelig
Sigh inthet kundhe honom sådant tilläggia, fast om the hafua än
thet taalet hört, effter the intz wetta medh honom än Alt Ärligit:
Dy bleff afsagt at ingen effter denne dag skall honom för så ,,
dant beskylla wedh sine – 40 mark så frampt han icke sin be ,,
skylldning eller wites måll, med skiäll eller witnen bewijser.
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War theslickest och om Länszmannen Christopher Persson et Rychte
vpkommit, at han skulle hafua welat satt her Nilss sin swer,
i handh klöffuerna för sådan beskylldningh, det Nembden sampt
heela Allmogen witnade intz wara i saningh.
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1638 den 2 mars

Anno 1638 den 5 Martij När laga
Tingh waret hållitt medh Almogen aff Nordmarkz häradt,
vtj wijkor, Närwaraandes häradz Ländzman, medh dee 12
Edhsworno heradz Nembdemen, som woro:

Jöns i Kållerudh Jon i vpran
Jon i Saxbynn Nils i Nestwijk
Börie i L Boda Halsten i Tueten
Suen i wijkebotn Anders i hooll
Rassmus i Långlanda Oloff i diurskoug
Oluf i Kopunge Anders i Grelsbyn

Då Anklagade Tore i Neslebacka fijn i Prestegården
At hana hafuer slagit honom ofuer Annan medh en stöör
så at han war der af bräcket, hwilcket han bekenne,
dy dömbdes han till sine – 10 mark

Jfuer i Tenwijk klagade till Jon i Gildalen, At han
hafwer slagit honom it Blodwite vtj huffudett
medh en kanna, hwilkcket han tilstodh, dy Sackfäldes
han till sine Pening:r – 6 mark

Segull i Nääss för Stemningz försettelsse – 3 mark

Segull i Nääss för det han hafuer slagit hans skytte med
en knijf i lijfuit, Dy sackfältes han till sine – 20 mark

Stener i Trätlanda hafuer slagit sin gålboo hustru, Anna,
medh en stöör öffuer Armen, Och Axlerna, så at hon der
Af hafuer leget en Månadz tijdh til säng: Dy Sackfeldes han
till sine – 20 mark och för stemningh – 3 mark

Per Olofssson i ( … ) m ( … )
fadren ( … ) k ( … )
Oluf i (T … ) ge ( … ) s ( … ) ge ( … )
i Snackiell ( … ) Tolff Stene[rsson] ( … ) för det de in ( … )
hafua rödiat sina ( … re)g(io), bote huarde(re) sine – 3 mark

Bängt i Signeby för Stemningz försittelsse – 3 mark

Oluf i Trana för domquäll – 3 mark

Blefue desse skildnader emellan Myrhwarff och Selen
som Nembden synt haffwa, såssom äro först, Jfrån en
högh Bergh kulla emellan sällen och Myrhuarff, och ända( … )
Noor West, in till Ölmedalsiön, fäm rööser, At hwilcken effter
denne dag der öffuer åwerkar, böte effter Lag ( … )
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1638 den (…) juli

Anno 1638 (den … ) julij (wardt) (L)aga (ting)
hollit medh Allmogen af (Nor)de markz (heredz vthi) Långlanda
Nerwarandes befallningszman (w:)tt Peder O(lo)ffson till Biörnöö
medz dee tolf Eedsworne Heredz Ne(m)bdemen som w(oro)

Jons i Kollerudh Jon i Vpran
Jon i Saxebynn Nils i Nästewijk
Börie i Boda Halsten i Tweten
Swen i wijkebotn Anders i Hooll
Rassmus i Långland Olof i diurskoug
Oluf i Koppung Anders i grelssbynn

Bleff bewilliat af Allmogen, att det willia wtgöra – 5 D hw(it Myn)t
för Landtougzgierden, Vndantagnades Spanmålen och foder korno ( …)
Jtem bewilliade the för konungz fodingen på hwer gårdh 1 D[aler] sm ( …)
Jtem bewilliade dee för koo skatten, för hwar koo – 3 (mark … )
Då opskiött sig Anthonius Matzson för retten, och begierte it sa( …) ,,
digh wittnesbördh om sin tienst och lefwere, då witt(nade)
Almogen, at intz haffuer honom något at beskylla, Annat
än dett som ährligitt och gåt är.

Jtem Anklagades Erich i Vlfhuffda af en Pijga Börett be:d
At han haffwer slagit henne medh en steen i Huffuudet
så at bloden gick vth, dy dömbdes han till sine – 12 mark

Jtem gaf tilkenna Anderss i Myrhwarff at Aboen Vpsala och
han hafwe en lång tijdh hafft en split sig emellan, om
skildnaden emellan begge gårderna, då hafue Nembden dee
synt dem emellan och wordo dee några röser fundna ännu
effter den rösan emoot Elfwen stiger ända öfuer en äng
och förmente dee vtj vpsala at samma röegång skulle
deres gambla häfd priiudiera, men aldenstundh witter ,,
ligit blef at samma röösegång war godh och skälig,
Dy dömbdes at den samma gilles skall alt in
till Elfwen, och dee i Myrhwarff halfwa änginen
medh them i Vpsala, skola behålla och häfda.

Bleff befallat at Nembden skola gåå Syn emellan
kyrkiorudh och furskoug, och dee om Nästa Ting Wittna

Till wisso at forskrifne Sacker så for retta afdömbda
wittnee iag medh mit sambt Heres Signete. Act ut supra
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1640 den 8-9 juni

Anno 1640 den 8 och 9 Junij höltz Lagha hä ,,
radz Tingh medh Allmogen aff Nordmarkz Häradt Vthj
Leffuerhöghen i Sillerudh Sochn, Närwandes Cronones
Befalningsman, Ehrligh och Wälachtat Pedher Oluffz
son, och the tolff edhsworne Häradz Nämpedemän:

Jöns i Kollerudh Oluf i Koppung
Börie i Lille bodha Halsten i Tweten
Joen i Saxebyyn Joen i Vprandh
Rassmus i Långlanda Anders i Hool
Swen i Wijkebotn Anders i Grelzbyyn
Nils i Nästewijkan Oluff i Diurskough

Samma Dato wardt allmoghen till wetnskap
vpläst den fullmacht, som högh Wällborne Herre
Her Gabriel Bengtsson Oxenstierna, Rijks Skatt ,,
mestare och laghman öffuer Werme Landh, hade gifuit
migh Matthias Pleningio, at förträdha Vnder Lagmans stel ,,
let.

Näst thetta Vplästes Sal. hoos Gudh och högloffligz
i åminnelse, k[onung] Gustaff Adolphs Interdictum Prohi ,,
bitorium, eller förbudz breff daterat Götheborgh d. 22
Februarij åhr 1634, om otillbörligit och skadeligit Länz ,,
kiöp, att Landzmänneres icke öffuer sin eghen aff ,,
well kiöpa eller sälia, såsom Kiöpmän wijdh straff till
görandes.

Sedhan förhöltz Almoghen om Wägarödningh, Brobyg ,,
gnigh och Warganäät, att ther fullgöras till then tijdhen
Landz prophossen effter sin Instruction ther om ransa ,,
kan des wardher, så frampt hwariom och inom kiärt
är att Vndhwijka thet straff som ther på faller.

Än sakfältes Anders i Jngebyyn Vthj Blomskough
Sochn och Jngeborgh Anders dotter i Bast Lunda i  sam ,,
ma Sochn, för lönska läghe till halffua böter, effter the
för Rätten låto intala sigh om echtenskaap, ther på the
giorde hwar annan handh sträkningh, Nämbl. han 20
mark och hon 10. effter thet 3 Cap. i Gifft B och sedwänia

Än sakfältes Oluff i Skoghen Vthj Sillerudh Sohn
för oliudh i Tings Stuffuan medan rättegång höltz till
3 mark

Än kom för Rätta Haraldh i Holtebyyn Vthj Carlanda
Sochn, och gaff tillkenna, att när han icke länge sedan
reste hellgebyyn för by, då haffua hästarna hans mitt
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för byyn bliffuit så yra och wille, att the brytte sön ,,
der alle tygen. Derföre han wille skylla Jngridh Lars dotter
ther sammastädes, alldestundh hon skulle offta aff månge va ,,
ra misstänckt för trulldom, och elliest haffua skrapt aff,
att hon hadhe thet giordt, och Vndherstodh sigh göra them goda
igen. Men som hon sadhe kort Neij för sigh, och flijtigt effter ,,
frågadhes, för huem hon skulle haffua sådant sagt, och
om någon kunde henne thet eller annat slikt öffuertyga,
tå varingen, som wille fram medh skiäll eller wittne, al ,,
lenast the sågho gerna, thet hon weke här ifrån och begåf ,,
uo sigh tijt städhan hon war kommen. Så emedhan ock
Nämpnden syntes godt wara, thet hon bleffue affwij ,,
ster : Dy förhöltz henne, att hon skulle packa sigh
sin kooss aff häradet.

Än sakfältes samma Haralds för Lättferdigh steer ,,
handa å tinget till sine 9 mark

Än framhadhes en Enckia, widh Nampn Jngeborgh
Joens dotter i Jfwars byyn Vthj Österwallskough
Sochn, och anklagades för lönskalägha, huilket hon för
Rätten Wijdhergiet, beskyllandes therföre Oluff i Böön
i Tyxmark Sochn ogifft, thet han dock icke wille bejaka:
Men alldenstundh han icke kunde seija Neij före, att han
jw hadhe lägat i sängh medh henne, Vndher Stodh sigh eij
heller Nämpnden, att frija honom, derföre han sak ,,
fältes till sine 40 mark och hon sine 20 mark

Än klagade Christopher Persson Länszman i Er ,,
tekiärn Vthj Tyxmark Sochn öffuer förberörde Oluff
i Böön, att han hadhe Vthsprengt ett ryckte om honom,
thet han skulle hafwa budit till att belägra offuen be:da
Jngeborgh i Jfwars byyn. Thet han och tillstodh, skiu ,,
sandes på henne, att hon skulle haffua sagt theet för ho ,,
hom, ther till hon doch fast nekadhe. Och emedan han
icke kunde binda henne här till eller öffuertyga ländz ,,
mannen, thet sagt war, therföre wart han sakfälter
till sine 40 mark effter thet 20 mark(?) Cap. i Ting B.
Och Ländzmannen sampt the andre som han obetänkt
haffuer för thetta Nämpet, sadhes frij medh 40 mark wijte,
hoo them sådant Vthom bättre beskeedh wijdare på brer

Än sakfältes Oluff i Böön för Swordom å Ting ,,
get till sine 9 mark

Än sakfältes och Cnut Simonsson i Böön för
lättferdigt Swäriande till sine 3 mark

Än sakfältes Oluff i Strömsmark och Bryn ,,
gil i Remegenge för stämpninghz försittningh emoot Bothe ,,
öö karlarna, hwar till sine 3 mark
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Än kom för Rätta H. Jngeborgh i Sälen vthj holme ,,
dals Sochn, bewijsandes Liussligha, att hennes man hadhe
gått i Löffte och betalningh för 4 Tolffter Timber,
som Anders i Hållom i samma Sochn hade warit bort ,,
skylligh. Och effter han nu war dödh bliffuen, fordrade
hon thes werde igen, aff Arffwingarne hans, them Rät
ten tillsahe, att the härföre giffua 4 Rdr medh thet
snaresta.

Än kom för Rätta Torsten Nilsson i Åhrgänge Vthj
Silbodaal Sochn, aff Lars Swensson och Erich Han ,,
son i Brelta fullmechtigh giordh att vthfordra 140 Daler
skuldh aff Oluff Andersson i Skogh Vthj Sillerudh
Sochn, them han på sin Sons wägnar hade för plichtat
sigh att willia betala, och therföre pantsatt sin hustrus
Jordh, halffua Gutterbool vthj Sillerudh. Och wart
förbe:te Gårdh åter förpantat Oluff Bryngelsson i
Bothnen Vthj Wårevijk Sochn, för 52 Rdr och 1 mark
godt mynt, ther aff förbe:te Oluff Andersson lade
till thet han för hadhe på skullden Vthgiffuit, så at
thet bleff 45 Rdr och 1 mark hwitt mynt, ther mz
han och Torsten nu wordo åthskillde, och handskriffter ,,
ne igen leffreradhe.

Än mäkladhes emellan Landzprophossen Halsten Bryn ,,
tesson och hans Syskon om theras arffuejordh Hool en halff
gårdh vthj Sillerudh Sochn, sålunda, att för thet hal ,,¨
sten vthaff egit peculio (=lat. sparande) hadhe sine föräldrar sträckt ,,
skulle honom, till thet för leffuererat war, aff An ,,
ders Bryntesson på sitt och sine Syskons wägnar
tillställas 7 Rdr och sedan wara åthskilde. Medh
thet samma Vplät och Halsten sin Brodher Anders
Bryntesson, en Brodhersdeel, på sine, och 1/3 på sine Mo ,,
ders wegnar Vthj be:te Halffue Hool.

Än bewijste Oluff Oluffsson i Marcker Vthj Norige,
medh sin kyrkiehedes och twenne Lagrättesmäns
wittnessbördh, att honom woro nylighen åthskillige
pertzeler ifrånstulne, begärandes, att emedhan han
hadhe förnummit, Tiuffuen wara hijt öffuer för ,,
rymbd, och haffue them här och ther på Wermeland
försåldt, Rätten wille tillstå honom att fordra thet
igen. Tå i samma sanna t(?) dömbdes, att han tagher sitt åter
ehnuar han thet finner, effter thet 16 Cap. i Tiuff B.

Än bewilliades, att Ländzmannen Arne Nilsson
i Backa medh halffue Nämpnden skall reffue Harnäs
i åboernes närwaro rättwijsligen, och huadh tå hiörs, thet
medh ego the wara åth nögde.
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Än fram kom för Rätten Tolff i hyninge Vthj Sille ,,
rudhz Sochn, ödmiukelighen begärandhes, att emedan han så
ringa Skogh hadhe emoot kohle bodha boerne, och then Röse ,,
gången, som han förmente göra Lagha skildnadh, begge bool ,,
städerne emellan, icke gilladhes aff the godhe Män Nämp ,,
den, som them besiehtigat hadhe, Rätten så wille bewillia
honom en fullkombligh häradz Syyn och Laga Skogedel ,,
ningh. Tå framträdde i samma sinnet Kohlabodaboerne,
in wendandes sigh haffua på then Skoghen Vhrminnes hälffd (=hävd),
then alldrigh tillförenne är klandrat worden, för än nu
aff Tolff, och thet hans Fadher samma Skogh något bru ,,
kadhe, wara skeedt medh Loff och Lagho. Så alldenstundh thet ,,
ta theras in språk gaffs för Rätta så aff godhe Män fle ,,
re som mäste parten them i Nämpnden såto och dher om
Wetnskap hadhe, witzordh: Dy kunde man aff öffuen be:ta
Tolffs skiäl honom företalde begäran eij tillseija, Vthan
dömbde thet fast som warit haffuer, och sådant medh
rätta.

Än sakfältes Per i Holmsrudh vthj Skällnighmark
Sochn till sina 3 mark för Stämnings försittningh, att suara
Anders i Påterudh Vthj Jernskogh Sochn om en bråtta.
Och emedhan twenne godha Män, Oluff i Koppungh Vthj
Jernskough Sochn, Nämpndeman, och Tolff Nillsson i
Strömsmark Vthj Jernskogh Sochn, wittnadhe at Bråt ,,
ten, som Anders fält hadhe, war på hans egen skogspart,
then Per nu sådt hadhe medh wåldt: Dy dömbdes för
denne gången, att Anders skärer honom Vp, och förwa ,,
rar wäll sädhen till näste Tingh, tå Peer och han ägha
komma till Mäns.

Än bewilliades syyn på Röörgången i Skoghen emel ,,
lan tweten i Holmedals Sochn och Dusserudh i Fogle ,,
wijk Sochn, effter åboernes egen begäran, aff Halffue
Nämpnden.

Än kom Oluff i Engebeck Vthj Blomskogh Sochn
och klagade öffuer Amundh och Eloff i Skumsnäs Vthj
Traankijl Sochn, för en Giärdzgårdh, som the för
myckit hadhe satt in på hans deel. Och dömbdes att
Gierdzgården riffuas Vp och sättes rätt Kaserne emel ,,
lan.

Än twistadhe sin emellan Halffuardh i Torgers ,,
byyn och H. Margareta Zachris dotter i Hult, om ett
Qwernafall och Flodhafiske, som fordom dagh haffua legat
Vnder Ödhgierdarudztorp, och när thet gaffs till kyr ,,
kian, wordo Vndantagne och behåldne Vnder Torgers byyn,
såsom thetta en gammal wittneskrifft Vtherista. Och all
denstundh torpet war åter först kommit Vndan Kyrkian



87

Vndher Crono, och sedhan medh Eedh kiöpt Vndher Skat ,,
ten, ther till samme qwarnfall och fiske nu wore Lagde
medh Lagha syyn: Dy dömbdes och be:te H. Margaretha
till, thet hon medh rätta fånget haffuer, doch så, att han
och swarar till skatten, som then affgå pläghar, och är
worden Halffwardh på fördh.

Än afsadhes, att V[nge]. Oluff Andersson i Nääs Vthj Sil ,,
bodaal Sochn, födher sin halffsyster, Kirstin Torstens
dotter, till hennes dödha dagar, effter hon ther hälst wara
will, och tagher för nödho och om kostnadh sijn hennes
arfweluth som är 1/4 i heela Gårdhen Tanwijk vthj Sil ,,
lerudh Sochn.

Än wittnadhe Nämpnden och godhe Män fleere, att
Joen Erichsson och Anders Jacobsson i Åhs Landh vthj
Silbodaal Sochn, hadhe i Nästförledhen tijdh, genom en
häfftigh Soot och Boskaps siuka, bortmist, /: Gudh bät  ,,
tret :/ hwarte lijff the åtte, bådhe hästar, koor, fåår,
Getter och Swijn, så att här Vthaff icke ett åter,
leffde, ther Vthöffuer ther och elliest woro bekajade
medh sådana armodh och fattighdoom, att thee slätt inthz
hadhe för sin Skattejordh vthj affgiäld och Vthskyll ,,
der giffua.

Effterskreffne Hemman och Jorda lutter wordo
å detta Tinget Laghlighen Vpbudne:

Hällesrudh 1/4 Vthj Holmedal Sochn – 2 g.
1/3 i Hedhen Vthj Holmedaal Sochn – 1 g.
1/2 Lijan i Carlanda Sochn – 1 g.
1/2 Bör Kewijhen i Holmedaal Sochn – 1 g.
1/2 Högstocken i Sillerudh Sochn – 1 g.
Heela Tenwijk i Sillerudh Sochn – 1 g.
1/2 Vprandh i Foglewijk Sochn – 3 g.
Hajum 1/3 hemman i Holmedaal Sochn – 2 g.
Skorebodl 1/4 hemman i Tizmark Sochn – 3 g.
1/2 Myre hwarff i Holmedaal S – 1 g.
Kleffuenne 1/3 hemman i Silbedaal Sochn – 3 g.
2/3 Vthj Töresbyyn i Tixmark S. – 1 g.
Alt Gråbool, så när som en Systerpart Jbid. 3 g.
1/3 Vthj Halffue Helgebyyn i Sillerudh S  2 g.
1/3 Vthj Sundz byn i Blomskough Sochn – 2 g.
Sillebothn i Sillerudh Sochn – 2 g.
1/2 Amundebyy i Öste Walskogh Sochn – 2 g.
1/2 Högh i Carlanda Sochn – 2 g.
4/5 Vthj Hönings stakan  i Sillerudh  2 g.
Siuvnööt(?) Vthj Stenbyyn i Tixmark Sochn  2 g.
5/6 Vthj halfua Nordern Jfuarsbyn i Österwalskogh Sochn  2 g.

Saköre, som på thetta Tinget falne äro, belöpa sigh vthj en Summa till 37 ¾ Daler
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1640 den 2-3 nov

Anno 1640 d. 2 och 3 Novembris wardt rätt La ,,
ha Tingh hollet medh Allmogen aff Nordhmarkz Häradt Vthj
Lång Landa i Silbodaal Sochn, Närwarandes Befalningsman ,,
nen Ehrligh och Wällachtat Pedher Olufsson, och effter skref ,,
ne Häradsz Nämpndenmän:

Jöns i Kållerudh. Joen i Saxebyyn.
Börie i Lille bodha. Rasmus i Långlanda.
Swen i Wijkebothn. Joen i Vprandh.
Nils i Nästewijk. Anders i Hool.
Halsten i Tweten. Anders i Grelssbyyn.
Oluff i Diurskough.

Samma dah sattes till skallefougder i Jernskogh Sochn,
Anders i Saxebyyn, i Skellnigemark Sochn Oluff i Wij ,,
kenne, i Carlanda Sochn Eloff i Grytom, i Holmodaals
Sochn Jacob i Leffuerbyyn, i Fuglewijk Sochn, Engelbrecht
i Öyarbyyn, i Tyxmark och Öste Walskough Sochneer
Cnut i Böön, i Blomskogh och Tran kijl Sochner Tool
i kiälltegen, i Silbodaal Sochn, Peer i Lijan, i Sillerudh
Sochn, Anders i Grelssbyn.

Än sakfaldtes Segel i Näs Vthj Blomskogh Sochn till
6 mark för thet han hadhe Lagt nödh Befalningsmannens
Stemnazedel en heel dagh och ther medh försatte
Stämnan.

Än sakfältes Engellbrecht i Biörkebool i Carland ,,
da Sochn till sina 6 mark för skiutzningz försitning (…) Tinget.

Än stältes för Rätta och anklagades Lars Haralds ,,
son i Kiälzbyn Vthj Trankil Sochn, för thet han hadhe lä ,,
grat och mökrängt en Pijga, Elin Rasmus dotter i
Hean Vthi Holmedaal Sochn, thet the på bådha sijdor om ,,
sijdher bekende, ehuru hon i förstonne wille seija neij
först, emedhan hon inthet war bliffuen medh barn, huar ,,
före sakfältes han till sine 40 mark effter thet 3 Cap. i
Gifft B. och hon sine 20 mark effter Sedhwänian.

Än sakfältes Cnut i Böön Vthj Öste Wallskogh Sochn
till sine 3 mark för stämnings försittningh att swara
till Lönskaleghe medh Helga i Flaten Vthj Norige.

Än stältes för Rätta Nils Erichsson i Biörkewijk
Vthj Holmedaals Sochn och en Enka ther sammastädes
Ingridh Olufz dotter benämbd, huilka bekende sigh
haffua hafft Lägersmåll tillsammans, wordo för ,,
then skull sakfälte han till sine 40 mark och hon sine
20 mark.
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Än stältes för Rätta Bryngel Bälarsson i Gryn
nerudh, Vthi Kakestads Sochn i Norgie, för thet han hade
lägrat Karin Amunds dotter i Gårdtweten Vthj Holme ,,
daal Sochn, och aflat medh henne barn, ther till ingenthe ,,
ra er kadha, Vthan wille byggia eehtenskaap tillsamman.
Men effter ingen wiste huru medh hans Person war, om han
icke war gift, som sägnen haffuer gått: Derföre afsadhes
att ther på skaffas beskeedh ifrån Norige till näste Tingh
tå saken skall slijtas.

Än affsadhes, att Jernskough och Skillinghmark Sochner
giffue Fth sin anpart i 40 mark som thee i fiordh sakfältes
till för Kiöla Broo till nästa Tingh. Huar thet icke skeer
skoola the Vthmätas effter Lagh medh 40 mark ther öffuer Vp på.

Än tillsades Almogen, som äger rödia wägen emellan
Bodha i Jernskogh Sochn och Lång Landa i Silbodaal Sochn
att han på honom hugger bort trän, wälter aff stenar ,,
nar, bränner bergen och bygger Broor öffuer Bäcker
och Strömar, i förste Sommer, widh hwars och ens 3 mark
som thet görs böör.

Än fram kom för sittiande Rätten, Wällerde H[err] Erich
Forstani, Pastor vthj Blomskough, och tilltaldte Renhold
Zackrisson och H[ustru] Margreta Zachris dotter om hwsrö ,,
ta och Bygnings spilla i Blomskogh Prestegårdh. Och
effter någr aff Nämpnden och kyrkiones Sexmän, heff
na effter Landzhöffdingens befalningh ther syynt, huil
ka nu betygadhe suadh feel ther fans: Dy giordes them
emellan en förlijkningh, såledhes: att Renhold och H[ustru]
Margeta giffus H[err] Erich 11 Rdr till kyndersmässan
och han bygger och botar siälff, huadh Lagh och Ordning
likmätigt är, Doch så att fönstren i Nastuffuan öff ,,
uer Sätestuffuan gå i affkortningh, effter som thee
kunna bliffue soms om eller tagas sin koos, then thetta
rugger skall wara fallen till 10 mark Men huadh So ,,
ehenstuffuen anlangar, effter Sal. Hr Zackarias ha ,,
de tagit sigh Vppå att byggia henne sielff Vp, och ther ,,
före Vpburit aff hwar men 1/2 Rdr. derföre pålades
arfwingarna, att the henne förfärdigha medh spis, Bo(...)
ker och Bordh till nästkommande Larssmässa.

Än wardt Vthj saken emellan Trulsses arffwingar
i Biörkewijken Vthj Trankijl Sochn, angående hans
Testamente, sålunda afskeedat och afdömpt, att hans
arfwejordh eller thes wärde äga skifftes emellan alle barn
kullerne effter Lagh. Men alt aflinge och Löössörenne skola
höra hans effter låtne Enkia, Gunnila Anders dotter och hen
nes tw små barn enskylt till, effter som Testamenterat war



90

Ther Vthöffuer henne också skall wara effter låtit, att sät ,,
tia qwar på Torpet Biörkewijken till thes Barnens faste
eller thes värde bliffuer deelt.

Än sakfältes Oluff Oluffsson i Bodha Vthj Sillerudh
Sochn till sine 3 mark för stämpnings försittningh, att sua ,,
ra Elin Joens dotter i Öna Vthj Silbodaal Sochn om Jordh.

Än kom Jngridh Erichz dotter i Heen Vthj Holmedal
Sochn, och fordrade 3 Rd aff Vällärde H. Nils i Tyx ,,
mark, them han på sin hustrus wägnar tillijka medh hen ,,
nes medharfwingar ägde betala, effter som för rätta hadhe
warit affdömpt. Ther tillswaradhe H. Nils på sina och
theras wägnar, att Lars Bryngelsson i Heen kunde och
borde them Vthleggia, som hadhe Vhj otta åhr besuttit the ,,
ras arffuejordh Grånäs i Holmedaal Sochn, och icke
gifuit them derföre thet ringeste i städzlo, så doch han hade
huggit aff allan skougen. Han bewijste sigh thee haffue
betaldt 8 1/2 Rdr för gammal räst på Vthlagorna och
bygt i medlertijdh 7 huus ther medh han förmeente sigh
wara frij. Derpå Rätten sigh såledhes förklaradhe, att
Lars skulle betala Jngridh Erichz dotte halffue skull ,,
den, och then andra hälfften ägde H:r Nils medh sijn hustrus
medh arfwingar sielffer Vthgiffue.

Än wittnadhe och betygadhe samptlighe Nämpnden, att
när Brynte Toolsson i Ström Vthj Silbodaal Sochn, wart
aff den hög. kong. hoffrätten sakfält till 160 daler godt
mynt till treskifftes, och han icke hadhe rede Peninger att
Vthgiffue, vthan the bleffue effter thenne Rättens doom
vthmätta aff Ländzmannen, Christopher Persson i Ertekiärn,
sampt Oluff i Koppungh och Joen i Saxebyyn Nämpnde ,,
män: Då wärdes alt bådhe löst och fast wthj Penningar
58 Rdr huilka på Tingsboolet skifftes emellan Cronan
Lagmannen och Giäldenärerne, så att thet brast så aff
mark som mark. Och thet som på Cronan Lopp, togh den
kongl. Hoffrättens Vthekekadhe, Hans Oluffsson. Sedan
kom Brynte inthet att Vthleggia något meehr, eij eller
kom thet nu görs för sin fattigdoom.

Än klagade Matths Nilsson i Potterudh, att Oluff
och Peer i Kohlsrudh hade sådt en Bråte, som han och
hans granne Anders Nilsson hade huggit på sine äghor.
Ther emoot Oluff för sigh och sin granne före baar
att Bråten skulle wara fäldh på theras skogh. Men
som thet fans bäwijslagit, att Befalningsmannen och ¨
Tideman Persson medh Nämpnden hadhe synt torpet
kohlzrudh, och dömpt att thet icke skulle mehr bruke
om thet kunde fara öffter medh leija och rijffna Wart
Bråan kendh Vndher Påterudh, och the som honom haf ,,
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ua sådt dömbdes att böta sine 40 mark till treskifftes
för wåldh, och för lijste sädhan meh erffuodhe Vndher
målzaganden enskylt, effter  thet 28 Cap. i kongh B.
LL

Än bewilliadhes syyn emellan Gunnarsrudh och Wijke ,,
ne i Skiällinghmark Sochn, att gårs aff fyre aff Nämpn ,,
den såsom Målzäganden begärde, effter Wallborgmessan.

Än Wittnadhe och betygadhe Ländzmannen, Arne
Nilsson i Backa, Börie i Lilla bodha, Rasmus i Lång ,,
bodha, Swen i Wijkabotn, Nils i Nöstrwijken och
Anders i hool, att the haffua effter Rättens befalningh
rättwijsligen reffuat Harnäs Vthj Sillerudh Sochn,
och affstakat för Anders i Grelzgyyn 3/5 delar i halffue
hemmanet östan nordan för Giärden, aff huilka han
1/3 haffuer i pant aff Lars Persson i Malmteghen.

Än wittnadhe halffua Nämpnden, som syynt hadhe e ,,
mellan Skomnäs och Bodha i Trankijl Sochn, att räfe ,,
gången ifrån Siön och till wägen är gill och godh, jäm ,,
wäll och then ifrån wäghen och Mossen, ther emellan the
fatta ett röse.

Än sattes dagh för Oluff Öffuersson i Lijan Vthj
Solbedaal Sochn till Larssmessan, att betala Anders
Andersson i Elffwestadh en koo, twå båckar och 3
getter.

Än kom för Rätten Haraldh Eloffsson i Håltebyn
i Carlandha Sochn och kärde till Anders i Leffuerbyn
vthj Holmedaal Sochn om ett Skeplb (=skeppund) Jern, som han
hade misstaget i Böön Vthj Tyxmark, för sitt, som
återstodh. Och afsadhes att Anders giffuer Haraldh
dherföre 8 Rdr som thet kostadhe och tager sitt igen,
som föns bre skall wara.

Effterskreffne Hemman och Jordelutter wordo å
detta Tinget Laghlighen Vpbuden:

1/2 Lijan i Carlanda Sochn – 2. g.
1/3 Vthj Hedhen i Holmedaal Sochn – 2. g.
1/2 Börckewijken i Hollmedaals Sochn – 2. g.
Höghstaken 1/2 Gårdh i Sillerudh Sochn – 2. g.
Then wijk heele Gården i Sillerudh Sochn – 2. g.
Hajum 1/3 Hemman i Holmedaal Sochn – 3. g.
1/2 Myrehwarff i Holmedaal Sochn – 2. g.
2/3 Vthj Tyresbyn i Tixmark Sochn – 2. g.
1/3 Vthj 1/2 Gårdhen Heljebyyn i Sillerudh Sochn – 3. g.
1/3 Vthj Sundzbyn i Blomskogh Sochn – 3. g.
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Sillebothn i Sillerudh Sochn – 3. g.
1/2 Amundebyyn i Östewalskogh Sochn – 3. g.
1/2 Högh i Carlandha Sochn – 3. g.
4/5 Vthj Heningsstakan i Sillerudh Sochn – 3. g.
Siw(?) Nööt Vthj Stenbyyn i Tizmark Sochn – 3. g.
Backlerudh 1/2 gårdh i Holmedaal Sochn – 1. g.
1/2 Hemmanet 1/6 mindre Vthj N. Jffuers byyn

i Östewallskogh Sochn – 3. g.
Knapwijken i Trankijll Sochn – 2. g.
1/3 Vthj S. Ström i Silbedaal Sochn – 1. g.
Gildaal 1/2 gården i Blomskogh Sochn – 1. g.
1/8 Vthi 1/2 Öyarsbyyn i Fuglewijk Sochn – 1. g.
1/3 Vthj Bryntorp i Fuglewijk Sochn – 1. g.
1/6 Vthj Böön i Skällingmark Sochn – 1. g.

Sakören, som på thenne Tingsdagh och Stadh faldne äro,
belöpa sigh Vthj en Summa till 44 ½ Daler

Till wisso, att föreskreffne Saker och Ärender så för
Rätta äre woeder ransakade och affdömbde, som
the här stå införde, witnar jagh vnder skriffuen
medh eghen hand och Signete, jämpte Häradz Jnsegle
Actum ut supra
Matts Plenin,,
gius
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1641 den 10 maj

Anno 1641 d. 10 Maij wardt rätt Lagha Tingh hål ,,
lit medh Almoghen aff Nordmarkz häradt Vthi Bodha i Jern ,,
skogh Sochn, närwarandes Länsmännerna, Ehrlige och Förståndige
Arne Nilsson i Backa och Christopher i Ertekiärn medh the Tolff
edsworne Nämpndemän:

Jöns i Kollerudh. Nils i Bodha.
Nils i Nästwijken. Rassmus i Långland.
Anders i Hool. Oluff i Kopungh
Halsten i Tweten. Joen i Vprandh.
Anders i Grelssbyn. Oluff i Diureskogh.
Kättill i Gottersbyn. Börge i Lillebodha.

Samma dagh effter Joen i Saxebyn, hade Lagha förfall tagh Vthi
hans ställe Nils Erichsson i Bodha i Jernskogh Sochn.

Än publicerades aff H.s K. M.tz Wår allernådigste Vthkorade Drott
ningz och arffurstinnos instruction till Landzhöffdingen then femte
Puncten om olaga Giäst och Skiutzningar, sampt then slwende om
Skadelige och onyttige Skoghuggning och Swediefällande, att
ingen sigh häremot förgrijpa, kulle, widh bolh som Lagh om Förbudh
förmå.

Än stäldtes för Rätta Jngeborg Tordzdotter i S. Ström i Silbodal
Sochn, hwilken effter Länsmannens anklagan tillstodh och bekende
sigh wara först häffdat och Möökrenckt aff en Soldat ther samma ,,
städes, Lars Matthsson bd. (=ibidem) ogifft, then nu bortreest war till Munstring:
Och sedhan haffua hafft Lönskaläge och afflat Barn medh en an ,,
nan löse Pehrson ther sammastäds, Sigge Claesson. Hwarföre sak ,,
fältes hon för thet förre till 20 mark och thet sennare till 6 mark
Men han Sigge, som tilstädes war, allenast till 8 mark till treskifftes
medhen koo till Barnafödho effter Sädhwänian.

Än framträdde Engelbrecht Oluffsson i Öyiarsbyn i
Foglewik Sochn, och præsenterade Rätten itt Pantebreff Vn ,,
der gode och Trowärdige Mäns nampn, Signete och Bomercken,
thee Vthj förmältes, att han hade försträckt Håkan Andersson i  Öyiars ,,
byyn, 40 Rdr. och therföre fått i pant hans Jordepart, som är
1/4  i hela Öijaebyn, på 15 åhrs tijdh, så att när then woro förflu ,,
ten, tå skulle hwar taga och få sitt igen, och inthet för. Thet
förthenskull ratificerades, att så contraherat war.

Än komma Åborene på Lössbyn, Öyiarsbyn, Flakan, Bols ,,
näs i Fuglewijk Sochn, och på Håån och Daalen i Tyxmarck
Sochn, och sampligen beswärade sigh öffuer sine wederboende
i Norige, att the gåå in oppå Wermelandz ägor, sådan the haf ,,
ua affhugget sin Skogh, nekandes till the Råmercken, som
Weemarna meena giöra skildnaden. Thetta skiöts Vp till Hö ,,
gha öffuerheetenes nådige resolution och förklaringh.
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Än wittnades att Harald i Kiölsbyn och Trankijl Sochn, war
lagliga stämbder till thetta Tinget, att swara till åth skillige kla[go] ,,
måhl,  och sådant försatte Vthan rätt förfall, derföre han aff
Rätten kendes saker till 3 mark Och  emedhan här jämpte bleff
klagat ther öffuer, att han ändeligen wille drijffua sin Bro ,,
ders Trulses Enkia och Barn Vthur Biörckewijken, oansedt
Rätten widh senaste Tingh tillstodh henne och them, att settia
ther till thes han kommo tillstadhes medh sine Breff om thet
twistige Arffuet och Giälden, och them emellan bleffuo på
Tinget Clarerat dy befalltes Länsmanen, att han medh
tweggemannawittnen skulle än wijdare tillseijia honom att
han här medh så länge, som sagdt är, haffuer fördragh widh
hans 40 mark wijte,  och hand haffue them på sitt embetes weg
nar.

Än sakfältes Stenar i Trane i Trankijl Sochn och Jöns i
Raffzbyyn i Blomskogh Sochn till hwar sine 6 mark för Dom ,,
bruth, att the inthet haffua welat effter Rättens Sentenz giff ,,
ua åter, thet som Truls i Kiälsbyn hadhe, för än han stodh sin
rätt, leffreret them på Mansbothen, Och sattes än 40 mark
wijte ther them icke Vthgiffues till näste Tingh.

Än dömbdes Oluff i Lijan i Jernskogh Sochn, att betala Per
Oluffsson i Lyssåås i Carlanda Sochn 2 Rdr thenn hans Styff
son, som nu dödhär, hade låndt Oluff och icke bliffuit betalt för .

Än wittnade Måns Eskilsson i Kyrckebyn och Nils Cnutsson i
Fiäll, att när Lagha Syyn gickz för 20 åhr sedan emellan Sönne
re och Nordare Jffuarsbyn i Österwallskogh Sochn, tå giord(…)
Åboerne emellan then förlijkningen, att Sönnare Gärden st(…)
la, för Vthan sin enkyldte Skogh westan om Elffuen, haffuer
medh samage Skogh allenast emellan Mossen och Holsskiärn
sampt nordan för Nolsskiärn. Och sine wittnesmännerna (…)
budho, att willia thet stadhfästa medh edhe, gaffue ederp(?) wten
honom them Vp. Ther oppå Rätten sigh så förklarade, att the
oc äger stånda, hwadh förlikningen förmå ellenast att hwar icke (…)
tilltogho i Samägorne, än hans luth tillåter.

Än befaltes Nämpnden aff skiffta Skoghen, emellan Lamme
näs (= Rommenäs?) och Biörckenäs i Österwalskogh Sochn, effter som skälig
funnes, och medh thet samma Vthmärckia Skäldnaden medh
laga Rösegångh

Än tillstodh Länsmannen och Nämpnden att Vthmäta then
skulld, som Segol i Lesserudh haffuer medh rätta att fordra
aff Brynte Tordsson i N. Ström, och thet allenast i Boskap och
thet allenast i Boskap och Sädh, så framt han icke medh thet första
betalar effter sin giffua obligation.
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Än sakfältes Torsten i Wägzengh i Jernskogh Sochn för oliudh
på Tinget till 3 mark.

Än dömbdes Gunnila Bryntesdotter i Nordhgiål i Jernskogh
Sochn att böta 6 mark för Lagmansdombruth.

Än sakfältes Bengt Oluffsson i Bodha i Skellingmarck Sochn
till 3 mark för thet han försatt laga Stempning att swara till
obeskeligheet och olydna mot sin Hwssbonde, Wällärde her
Jngemar i Arffuika giäld.

Än affsades, att thet som bleff effter Åggial Tolffsdotter
i Remmegenge och Jernskogh Sochn, sedan hennes Vthfärdz
bekostnadh och Testamente äro affdragne, äger gånga till
skifftes.

Effterschrefne Hemman och Jordelutter wordo å detta
Tinget lagligen Vpbudne:

1/3 Vthi heela N.Ström i Silbodal Sochn – ,, 1. g.
1/6 Vthi Böön i Skellingmarck Sochn – ,, 2. g.
1/2 Lijani Carlanda Sochn – ,, 3. g.
1/3 Vthi Hedhen i Holmedaal Sochn – ,, 3. g.
1/2 Biörckewijken i Holmedaal Sochn – ,, 3. g.
Höghstaken 1/2 gård i Sillerudh Sochn – ,, 3. g.
Tranwijk i Sillerudh Sochn – ,, 3. g.
1/2 Myreharff i Holmedaal Sochn – ,, 3. g.
2/3 Vthi Töresby i Tyxmarck Sochn – ,, 3. g.
Backerudh 1/2 gårdh i Holmedal Sochn – ,, 2. g.
Knappewijken i Trankijl Sochn – ,, 3. g.
1/3 Vthi S.Ström i Silbodal Sochn – ,, 2. g.
1/2 Gilldal i Blomskogh Sochn – ,, 2. g.
1/8 Vthi 1/2 Öyiarsbyn i Foglewijk Sochn – ,, 2. g.
1/3 Vthi Bryntetorp i Fuglewijk Sochn – ,, 2. g.
Galtewijken i Sillerudh Sochn – ,, 1. g.
1/4 Vthi Håltebyn i Sillerudh Sochn – ,, 1. g.
4/5 Vthi Hånningzstaken i Sillerudh Sochn – ,, 3. g.
1/4 Vthi Remmegenge i Jernskogh Sochn – ,, 1. g.

Sakören, som på denna Tingzdagh och stadh falna äro, belö ,,
pa sigh Vthi en Summa till – 14 Daler
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1641 den 5 nov

Anno 1641 d. 5 Novembris wardt rätt Laga Ting
hållit medh Almoghen aff Nordmarchz Häradh Vthi
Skoghen i Sillerudh Sochn, närwarandes Cronones Befallningzman,
Ehrligh och Wäl.t Peder Oluffsson, och Nämpnden ther sam ,,
mastädes:

Jöns i Kollerudh. Joen i Saxebyn.
Börge i lillebodha. Rasmus i Långland.
Swen i Wijkebothn. Joen i Vprandh.
Nils i Nästewijk. Halsten i Tweten.
Anders i Hool. Anders i Grelzbyn.
Torsten i Åhrgenge. Kättill i Gottersrudh.

Samma dagh förträdde Torsten i Åhrgänge Oluffz i Kopung
ställe, som war bortdragen till Norige för än Tinget lystes

Sedan repterades thet affskedh, som på förre Tinget giordt
war, att ther någon hyste och Herbergerade någon driffekarl
eller kona, som icke hade sitt Pass och bewijs hwadan han eller
hon woro kommen, och huru ehrliga han eller hon haffuer
sigh förhållet, så och icke sätter sigh någonstädz uidh till beting
eller Åhrstienst, then skall bötha 40 mark Vthan han för kung(…)
Länsmannen, än klagat warder. Och han äge examinera och an
tasta sådana Löösdrijffuare och ställe them till Rätta.

Än effter Oluff Andersson i Loffbyn i Selbodal Sochn beswa
rade sigh öffuer sin nå granne Swen Larsson i Wijkebothn ,,
han skulle haffua åwerckät inpå Loffby Skoghen, och ther
af Suen oppå hotas på hans fiskewatn, ther emellan Skildn(a…)
finnes disputerligh aff en rörd Röös: Dy bewilliades Tolff(…)
Syyn effter nästkommande Walborghmesso, af hwilka sk(es…)
granneligen bliffua ranskat, om någon Laga röös kan pr(… ,,)
ras wara wänd, och om så är medh flijt effter spanat hw(em)
thet haffuer giordt. Och ther Parterne kunna bliffua för(… ,,)
te om Skildnaden, rättas Röset och Vpsättias flere om så be(…)
giärs.

Anklagade för samblingen i Blomskogh Sochn, att Rein ,,
hold Zachariesson medh sine medh Arffuingar icke hade å(…)
nud effterkommit, thet affdömbdt war i fiord Vthi Långlanda
om Sochnestuffuens Vprättande och förbättrande. Hwar ,,
före befalltes Länsmannen, att seijia honom och them amwarligen
till, att the giöra medh thet aldra första widh 40 mark böther till kyrc ,,
kian.

Än wardt affskedat emellan S. Oluff Oluffzons i Tegen i Sille ,,
rudh Sochn effterlåtne Enkia och Arffungar, att han bliffuer
widh thet han manet thetta åhret, men till nästkommande åhr
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seer sigh om på ett annat ställe. Thes förinnan the taga hwrw sina
tree Män, som pröffua och wärdera Hwadh Oluff thet förbättrat
haffuer, ther effter then sennare kullen affbetalas så myckit på ho ,,
hum kan löpa, och then förre, som bördig här ther till på sin Modhers
wegnar, löser then till sigh.

Än beswärade sigh kyrckiaheerden i Silbodal, Wällärde herr
Nils Benedicti, att han ännu icke hadhe fått Vth sitt affradh, eller
Vthlagor, som Fijne Andersson i Prästegården i Trankijl Sochn
skulle giffua honom aff Prästegården i Silbodal Sochn, för förre
åhret 1640. tå han ther brukade. Och oansedt han medh godt fogh
och skiäl hade kunnat fällas till en fierdning högre effter thet
20 Cap i Jord B. Likwäl effter kiäranden lätt affledia sigh
medh thet wilkoret om han kunde bekomma sitt innan en
Måna dagh och Fijne thet Vthlaffuade, att willia honom thes
förinnan Contentera: Dy affdömbdes at ther Fijne icke
skall så myckit öffuergiffua, som lagh fordrar, så måste han
thes förinnan betala, eller thet Vthpantas effter Lagh, doch äger
hört, som Wälb:ne herr Nils av Fijne redha Vpburit haffuer,
gå i affkortning, effter som måtzmän thet wärdera kunna.

Än bewijstes, att Harald i Kiälsbyn i Trankijl Sochn, sampt
hans Son, Lars Haraldsson, woro lagliga stämpnd till Tinget,
att swara hwar sina wederparter, och Vthan Laga förfald
försako Stempningen. Hwarföre sakfältes the till huar sina
3 mark

Sammaledes öffuer betygades, att Anders Andersson i Litlerudh
i Sillerudh Sochn, war stämbd emot Swen i Högstaken, sampt
Anders Tollesson i Harnäs i Sillerudh Sochn emot Bängt i Signe ,,
byn, hwilka och så borta bleffuo förfalla lösa: Derföre och dhe
kendes Saker till hwar sine 3 mark.

Än öffuertygades Bengt Erichsson i Signelbyn i Sillerudh Sochn
att haffua afffördt höö, och icke förnött thet på then deel han
brukade Vthi Hool, therföre han dömbdes att bötha 3 mark och å ,,
ter skadan effter mätzmannaordan, Cap 24 Jord B.

Än wittnadhe Nämpnden, att Swen Persson i Möörnääs
i Sillerudh Sochn, bleff i Wåras knechtskreffuen i Bergh och
Elgå Sochn för en Rothe i be:te Sillerudh Sochn, och fick loff
att leijia, såsom han och lägde en dugelig Person Vthi sitt ställe
Per Andersson i Gunnarskoal i Nyy Sochn på Näset.

Effterskreffne Hemman och Jordelutter warade i detta
Tinget lagligen Vpbudne,

1/2 Vthi N.Ström i Silbodal Sochn – ,, 2. g.
1/6 Vthi Böön i Skellingmark Sochn – ,, 3. g.
Beklerudh 1/2 i Holmedal Sochn – ,, 3. g.
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1/3 Vthi S.Ström i Silbodal Sochn – ,, 3. g.
1/2 Gildal i Blomskogh Sochn – ,, 3. g.
1/8 Vthi 1/2 Öyiarsbyn i Foglewijk Soch – ,, 3. g.
1/3 Vthi Bryntetorp i Foglewijk Soch – ,, 3. g.
1/8 Vthi W.Böön i Carlanda Sochn – ,, 1. g.
2/3 Vthi Sundzbyn i Blomskogh Sochn – ,, 1. g.

Noch 1/11 ther samma städhes – ,, 1. g.
1/2 Slemeteghen i Silbodal Sochn – ,, 1. g.
1/2 Åsebyn i Sillerudh Sochn – ,, 1. g.
1/3 Vthi 1/2 Hool i Sillerudh Sochn – ,, 1. g.
1/5 Vthi 1/2 Harnäs i Sillerudh Sochn – ,, 1. g.
1/2 Vlffzhöffdenne i Jernskogh Sochn – ,, 1. g.
En Brätte i Fiäll i Jernskogh Sochn – ,, 1. g.

Sakören, som på denne Tingzdagh och stadh falne äro, belöp(er)
sigh Wthi en Summa till – ,, 3 ¾ Daler.
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PERSONNAMN och ORTNAMN 1642-1653

Nedan är inte hela domboksprotokollen återgivna, utan endast en sammanfattning som tar
fasta på personnamn och ortnamn som berör Nordmarks och Jösse härader. I ett fåtal fall är
dock hela mål renskrivna, men det berör mestadels Skillingmarks och Järnskogs socknar.

Personerna återges löpande efter de mål där de förekommer, samt är uppdelade i grupper
efter dessa mål, med uppgift om namn, status eller yrke, gårdsnamn och socken. Däremot
anges ingenting angående de fåtal mål som saknar personnamn och ortnamn.

Ett undantag gäller länsmannen och nämndemännen i de fall som de endast utför en syn
eller är i tjänst på annat sätt. Då namnges de inte.

Namn Gård Socken

1642 den 13 juni

Tingsplats: Kållerud Karlanda

Länsman / befallningsman:
Arne Nilsson, länsman Backa Silbodal

Nämndemän:
Jöns Kållerud Karlanda
Börge Lilleboda Blomskog
Sven Vikebotten Silbodal
Nilss Nästeviken Fågelvik
Halsten Tveten Holmedal
Oluff Djurskog Östervallskog
Joen Saxebyn Järnskog
Rasmus Långlanda Silbodal
Joen Uppran Fågelvik
Anders Hol Sillerud
Oluff Koppom Järnskog
Anders Grelsbyn Sillerud

Tingets mål:
Gunnila Andersdotter Björkeviken Trankil
Harald Gislesson Källsbyn Trankil
Truls, salig

Harald Gislesson Källsbyn Trankil
Anders Nilsson, salig Gunnersrud Trankil

Torsten Nilsson Årgänge Silbodal
- Järnskogsborna
- Skillingmarksborna

Börje Knutsson Slärteg Järnskog

Per Olofsson Skogen Sillerud

Engelbrekt Lian
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Bryngel Olofssons änka,
Margita Månsdotter Slärteg Järnskog

Nils Claesson Bön Karlanda
Lars Olofsson Nässlebacka Silbodal
Kerstin Holmedal

Olof Eriksson Ö.Böön Töcksmark

Knut Simonsson Bön Östervallskog
Sigrid Hansdotter Solberga Köla

Torbjörn Bryngelsson Remgänge Järnskog
Torsten Persson Holmsrud Skillingmark

Gunilla Eriksdotter Selen Holmedal
Erik Andersson Åmot Karlanda
Engelbrekt Andersson Härnäs Karlanda

Ingrid Eriksdotter Heden Holmedal
Bryngel Tomasson, präst Holmedal

Tveten

Engelbrekt Björkebol Karlanda
Olof Hög Karlanda

Sigrid Segolsdotter Månserud Karlanda
Anders Eriksson

Anders Amundsson Backen Holmedal
Erland Nilsson Tången Holmedal

- Töresbyn Töcksmark
- Elofsbyn Töcksmark

Bengt Olofsson Boda Skillingmark
Ingemar Olai Prästgården Gunnarskog

Högmålsbrott:
Arne Nilsson Backa Silbodal
Christoffer Persson Ärttjärn Töcksmark
Karin Amundsdotter Gårdtveten Holmedal
Bryngel skomakare, norsk man

Uppbjudna hemman och jordar: Hol Sillerud
N.Ström Silbodal
V.Bön Karlanda
Sundsbyn Blomskog
Slemtegen Silbodal
Harnäs Sillerud
Ulvshuvud Järnskog
Fjäll, en bråte Järnskog
Fjäll Järnskog
S.Lian Järnskog
Sanda Sillerud
Skenhall Trankil
Fagerbol Karlanda
Remgänge Järnskog
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1642 den 31 okt

Tingsplats: Leverhögen Sillerud

Länsman / befallningsman:
Peder Olofsson Björnö

Nämndemän:
Jöns Kållerud Karlanda
Sven Vikebotten Silbodal
Nils Nästeviken Fågelvik
Anders Hol Sillerud
Oluff Djurskog Östervallskog
Torsten Årgänge Silbodal
Joen Saxebyn Järnskog
Rasmus Långlanda Silbodal
Oluff Koppom Järnskog
Anders Grelsbyn Sillerud
Halsten Tveten Holmedal
Nils Boda Järnskog

Tingets mål:
Marit Torbjörnsdotter Kjälltegen Blomskog
Rasmus Tollesson, norsk man

Erland Nilsson Tången Holmedal
Karin Amundsdotter Venacka Karlanda

Segol Bryntesson Storboda Trankil
Arne Nilsson, länsman Backa Silbodal
Christoffer Persson Ärttjärn Töcksmark

- Lian Silbodal
- Högelian Silbodal
Anders Andersson Öna Silbodal

Anders Andersson Öna Silbodal
Jöns Hansson Utängen Sillerud
Jacob Persson, salig
Anders Sundstabyn Blomskog

Ivar Stefansson Tranvik Sillerud
Elin Bryngelsdotter, hans hustru Tranvik Sillerud
Nils Olofsson, hennes förre man
Nils Bryngelsson Skålerud Holmedal

Uppbjudna hemman och jordar: Remgänge Järnskog
Hol Sillerud
V.Bön Karlanda
Sundsbyn Blomskog
Slemtegen Silbodal
Åsebyn Sillerud
Harnäs Sillerud
Fjäll Järnskog
S.Lian Järnskog
Sanda Sillerud
Skenhall Trankil
Fagerbol Karlanda
Gårdtveten Holmedal
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Selen Holmedal
Tranvik Sillerud

1643 den 29 maj

Tingsplats: Årgänge Silbodal

Länsman / befallningsman:

Nämndemän:
Jöns Kållerud Karlanda
Börje Lilleboda Blomskog
Sven Vikebotten Silbodal
Nils Nästeviken Fågelvik
Halsten Tveten Holmedal
Anders Grinsbyn Sillerud (?)
Joen Saxebyn Järnskog
Rasmus Långlanda Silbodal
Oluff Koppom Järnskog
Anders Hol Sillerud
Oluff Djurskog Östervallskog
Joen Uppran Fågelvik

Tingets mål:
Anders Segolsson Påterud Järnskog
Olof Eriksson, soldat Grävbacken Järnskog
Björn Joensson, soldat Remgänge Järnskog

Ingrid Olofsdotter Kestad Sillerud
Jöns Erlandsson, lösdrivare

Kerstin Andersdotter Gårdtveten Holmedal
Hans Töresson, soldat Lida Holmedal

Aslag Svensson, norsk man
Oluf Amundsson Tarm Fågelvik
Olof Tolsson Tarm Fågelvik
Bengt Schellardsson Tarm Fågelvik

Malin Andersdotter Ström Silbodal
Nils Benedicti, präst Silbodal

Gunilla Andersdotter Högelian Silbodal
Arne Andersson Högelian Silbodal
Hans Larsson Högelian Silbodal

Olof Eriksson Näs Blomskog
Amund Segolsson
Segol Hansson, salig Breviken Blomskog

- Tenvik Sillerud
- Sanna Sillerud

Jöns Kållerud Karlanda
Halvard Engelbrektsson Ulfshuvud Järnskog
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Erik Bryngelsson Holmserud Holmedal
Öfven Bryngelsson

- Prästgården Silbodal
- Huden Silbodal

- N.Lian Karlanda
- S.Lian Karlanda

Claes Andersson Öna Silbodal

Karin Amundsdotter Venacka Karlanda
Erland Nilsson Tången Holmedal

Högmålsbrott:
Gullbrand Segolsson, snickare
Ingeborg Olofsdotter, från Norge
Börita Olofsdotter
Helga Tomasdotter
Engelbrekt Jönsson Elofsbyn Karlanda
Gisle Trulsson Grötnäs Holmedal
- Skenhall Trankil
- Bryntorp Fågelvik
Rasmus Skellarsson

Uppbjudna hemman och jordar: Slemtegen Silbodal
Fjäll Järnskog
S.Lian Järnskog
Sanda Sillerud
Fagerbol Karlanda
Gårdtveten Holmedal
Sållum Holmedal
Tranvik Sillerud
Giltenäs Sillerud
Gildalen Blomskog
Korsbyn Järnskog
Björkenäs Östervallskog
Tverdalen Silbodal
Hällesrud Holmedal
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1643 den 6 sept

Tingsplats: Korsbyn Sillerud

Länsman / befallningsman:
Peder Olofsson Biörne

Nämndemän:
Jöns Kållerud Karlanda
Börje Lilleboda Blomskog
Sven Vikebotten Silbodal
Nils Nästeviken Fågelvik
Anders Hol Sillerud
Oluff Djurskog Östervallskog
Rasmus Långlanda Silbodal
Joen Uppran Fågelvik
Oluff Koppom Järnskog
Halsten Tveten Holmedal
Nils Boda Järnskog
Anders Grimsbyn Sillerud (?)

Tingets mål:
Malin Gunnarsdotter Tveten Holmdal
Jöns, norsk man

Gyri Nilsdotter Uppsala Holmedal

Bryngel Nilsson Uppsala Holmedal

Malin Gunnarsdotter Venacka Karlanda

Erik Olofsson Sandviken Trankil
Brita Larsdotter Sandviken Trankil

Erik Torstensson, präst Blomskog
Olof Eriksson
Amund Segulsson
Boda Segolsdotter, från ”Sfääs”(?)

Jöns Kållerud Karlanda
Börje Lilleboda
Anders Hol
Anders Grensbyn
Sven Vikebotten

Håkan Pedersson Lysseviken Fågelvik
Ingrid Andersdotter Lysseviken Fågelvik

Karin Andersdotter Högliden Silbodal

Arne Nilsson, länsman Backa Silbodal
Måns Eskilsson Kyrkobyn Östervallskog

- Prästgården Silbodal
- Huken Silbodal

Jöns Hansson Utängen Sillerud

Jöns Kållerud Karlanda
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Börje Lilleboda

Uppbjudna hemman och jordar: Tranvik Sillerud
Giltenäs Sillerud
Gildalen Blomskog
Korsbyn Järnskog
Björkenäs Östervallskog
Tverdalen Silbodal
Hällesrud Holmedal
Lössbyn Holmedal
Fjäll Järnskog

1645 den 25 juni

Tingsplats: Leverhögen Sillerud

Länsman / befallningsman:

Nämndemän:
Jöns Kållerud Karlanda
Börje Lilleboda Blomskog
Nils Nästeviken Fågelvik
Anders Hol Sillerud
Anders Grimsbyn Sillerud (?)
Christoffer Ströme
Rasmus Långlanda Silbodal
Torsten Årgänge Silbodal
Oluff Koppom Järnskog
Joen Uppran Fågelvik
Halsten Tveten Holmedal
Nils Boda Järnskog

Tingets mål:
Dordi Arvidsdotter Mon Blomskog
Segol Olofsson, norsk man

Erik Torstensson, präst Blomskog
Peder Larsson, länsman i Dalsland
- Blomskogsbor
- Trankilbor

Brynolf Tomasson, präst Holmedal

Erik Beronis, präst Sillerud
Än kom för Rätten Hederligh och Wällärde Her Erich Beronis, Pastor i Sil ,,
lerudh Sochn, och gaff klageligen tillkenna, huru som när fienden i nästförleden
Winter war här i häradet infallen, tå haffuer han och slagit sit läger i Sil ,,
lerudhs Prästegårdh, och i medleertijdh han ther lågh tagit bort och förröt all
gårdzens tröska och otröskat Spannemål, sampt höö och halm, all Tijonde Span ,,
nemåhl aff Sochnen medh widerlagst aff Cronan, all Boskapen både större och
smärre, till tre och Ottetijo stycken, alt husgerådh som ther fans i
kläder, koppar och annat slijkt, och förbrändt till elloffua styckon hwss,
iämwäl och skamfäret the återstående, så att eij mehre bleff öskadt än en
stuffuu. Än tagit och bortfördt en Pijga, som war hans her Erichz hu ,,
stru skyld. Mehra hade och fienden tagit bort och fördt för Jnom ett halfft
åhres bruk på Lienne, både höö och korn, och sidst borttagit alt thet han aff
sitt Boo hade fördt ifrån Rudskoga och inhsatt i Åmogl(?), huilket skulle wa ,,
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ra wärdt 80. Rd. begärandes ther om Nämpndens wittnesbördh vnder
Häradz Signete på thet han ther medh vthi all Vnderdånigheet måtte hoos
Hen. Kongl. May:t wår Allernådigste Drotningh sökia någon förskoning
på Wthlagorne, och hielp till sin vprätelse. Så emedan the eij wiste sigh kunna
honom the ena hans begäran medh skiäl neka och wägra: Dy witnade the så i sa ,,
ning wara, som han här klageligen angiffuit haffuer,och samtyckte, att
thetta theras witnesbördh skulle medh häradz Signete stadhfästas.

Anders Petri, kaplan Sillerud
Nils Benedicti, präst Silbodal
Lars Matthia, sacellanus Silbodal

Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Gyri Amundsdotter Årstad Karlanda

Jöns Hansson Utängen Sillerud
Karin Helgesdotter Byn Sillerud

Nils Eriksson Boda Järnskog

Högmålsbrott:
Marit Olofsdotter Stenbyn Töcksmark
Christoffer, häradslänsman Ärttjärn Töcksmark
Bryngel Håkansson, från Dalsland

Uppbjudna hemman och jordar: Rössbyn Holmedal
Fjäll Järnskog
Rök Sillerud
Tjärn Sillerud
Venacka Karlanda
Hol Sillerud
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1645 den 24 okt

Tingsplats: Kållerud Karlanda

Länsman / befallningsman:

Nämndemän:
Jöns Kållerud Karlanda
Börje Lilleboda Blomskog
Sven Vikebotten Silbodal
Nils Nästeviken Fågelvik
Anders Hol Sillerud
Anders Grimsbyn Sillerud (?)
Anders Signebyn Sillerud
Rasmus Långlanda Silbodal
Oluff Koppom Järnskog
Joen Uppran Fågelvik
Halsten Tveten Holmedal
Olof Djurskog Östervallskog
Nils Boda Järnskog

Tingets mål:
Botila Engelbrektssdotter Gängene Sillerud
Anna Joensdotter Gängene Sillerud

Joen Olofsson Sundsbyn Holmedal
Christoffer Torkelsson Björkeviken Holmedal
Olof Andersson Björkeviken Holmedal

Engelbrekt Öjarsbyn Fågelvik

Halvard Olofsson Mölnerud Karlanda

Uppbjudna hemman och jordar: Rök Sillerud
Tjärn Sillerud
Venacka Karlanda
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1646 den 24 apr

Tingsplats: Boda Järnskog

Länsman / befallningsman:
Christoffer Persson, länsman Ärttjärn Töcksmark

Nämndemän:
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Peder Olofsson Lyssås Karlanda
Kellar Pedersson Lian Järnskog
Nils Eriksson Boda Järnskog
Oluff Bryngelsson Koppom Järnskog
Halsten Bryntesson Tveten Holmedal
Joen Eskilsson Uppran Fågelvik
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda

Tingets mål:
Joen Haraldsson Holtebyn Karlanda
Kerstin Bengtsdotter N.Iversbyn Östervallskog

Joen Olofsson Tömte Köla
Hans Andersson Tömte Köla
Peder Andersson Fjuserud Järnskog
Anders Arnesson Fjuserud Järnskog
- Koppom Järnskog
Nils Boda

Anders Erlandsson Fjuserud Järnskog
Joen Olofsson Tömte Köla
Hans Andersson Tömte Köla
Peder Andersson Fjuserud Järnskog

Jöns Rasmusson Mosstakan

Halvard Halvardsson Tegen Silbodal
Tolff Helgesson
- Bolbyn

Olof Jönsson Klevan Skillingmark
Nils Andersson Mosstakan Järnskog
Hallvard Engelbrektsson Ulfhuvud Järnskog

Än kom för Rätten Oluff Jönsson i Kleffuene i Skellinge ,,
markz Sochn, och klagade effter ett Bolster som kostade till 2 ½ Rd och war
aff honom först indhsatt i förwarningh hoos Nils Andersson i Mosstakan i
Jernskogh Sochn, och sedan lånt Halffuard Engelbrechtzson i Vlffz ,,
höffdenne till hans  Bröllop medh så skäll, att Halffuard skulle sedan
förwara samma Bolster vthi sin Skoghbodh, ändoch Oluff inthet lädt
seija såsom the icke heller sades Nils, eller hans folck, att Bolstret skulle
bliffua gwert hoos Halffuard effter Bröllopet, ther medh hände, att N(il ,,)
ses pijga gick och toghet igen, effter som thet befruchtades att Bolstret sku(lle)
förslijtas hoos Halluard, men lät icke kommet till the andra Nilses Sak(er)
i hans Skogzbodh, för än Fienden kom, och togh thet bort. Så alldenstundh¨
Oluff inthet lädt seija Nils, thet han inthet mehr skulle befatta sigh medh
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Bolstret, när thet vthlåntes, och Nils inthet förwarade thet sedan, så wäll
som sitt, thet han hade i Skoghen, och bleff ther behållit: Så erkände Rät ,,
ten Nils allenast böra suara till halffha skadhan, och Oluff ägha dra ,,
ga then andra sielff, hwar för sin försummelse.

Marit Rasmusdotter Källsbyn Trankil
Anders Börjesson Källsbyn Trankil

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Britta Svensdotter Sandene Sillerud

Nils Eriksson Helgebyn Sillerud
Britta Svensdotter Sandene Sillerud

Karin Helgesdotter Byn Sillerud
Anders Andersson Byn Sillerud

Christoffer Persson, länsman Ärttjärn Töcksmark
- Prästgården Holmedal

Jöns Kållerud Karlanda
Nils Nästeviken
Joen Uppran
Oluff Djurskog
Peder Lysås Karlanda
Erik Karlanda Karlanda
- Prästgården Holmedal

Bryngel, präst

Erik Joensson Bottner Östervallskog
Oluff Joensson N. Ivarsbyn Östervallskog
Hallvard Joensson N. Ivarsbyn Östervallskog
Erik Torstensson Navarsviken Östervallskog

Anna, änka efter Bön Skillingmark
Olof Torstensson, salig Bön Skillingmark
Erland Sannom Sillerud

Än stadhfästes effter Sweiges Lagh thet Jordekiöp, som h. Annas Sal.
Man Oluff Torstensson i Böön i Skellingemark Sochn hade giordt medh
Erlandh i Sannom i Sillerudh Sochn om hans hustrus Tridiepart vthi
be:te halffua Böön för 45 Rd 3 qwartel Rogh, en halff Tönna Blandh ,,
korn och en skuldh om 5 Rd som stodh honom Oluff Torstensson och Er ,,
landz hustru sampt hennes Syskon emellan, såsom fastebreffuet widh ,,
löffigere vthwijsar.

Örjan Andersson Boda Skillingmark
Anna, änka Bön Skillingmark

Thet samma kom fuller Örjan Andersson i Bodha i Skellinge ,,
mark Sochn och wille läggia be:te h. Anna i Böön sine Penningar igen, eff ,,
ter hans hustru, war Erlandz hustrus som ägde och sålde Jorden, Brö ,,
derdotter, och h. Anna medh sin man både oskylde: Men effter samma Jordh
år, såsom Protocollen skola vthwijsa, vpbudin först åhren 1640 d. 2
Novembris och then andra och tredie gången åhren 1641 den 10 May och
5 Novembris,och sedan öffuer lagha tidh stånden Byrdemannom till ,,
handa: Ty erkende Rätten honom här haffua förtaget sin rätt och altså
ägha gå honom qwitt.

- Söpple Järnskog
- Lian Järnskog
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Elof Pedersson Nolgård Järnskog
Olof Håkansson Nolgård Järnskog

Tore Nilsson Ö. Boda Järnskog
Bengt Amundsson Korsbyn Järnskog

Brynte Amundsson Tömte Köla
Bengt Amundsson Korsbyn Järnskog
Tore Nilsson Ö. Boda Järnskog

Thet sama kom fuller Brynte Amundsson i Tömte i Kiöla Sochn,och
wille läggia be:te Thore Nilsson i Ö.Bodha sine penningar 42 Rd igen, effter
han Brynte war Bengt Anundzsons, som Jorden ägde och sålde, Brodher, och Thor
Nilsson samme Bengt Anundzsons Syskonebarn. Men effter be:te Köpeiordh
war nu både laghbuden och öffuer laghståndin, som Protocollen vthwijsa
Ther erkände Rätten honom Brynte Anundzson haffua försuttit sin rätt,och
altså äga gå honom qwitt.

- Honungstakan Sillerud
- Tegen Sillerud

Arne Nilsson, länsman Backa Silbodal

Hallvard Joensson N. Ivarsbyn Östervallskog
Marit Joensdotter Lunden Köla
Elin Joensdotter Knutsbol Töcksmark
Erik Torstensson Naversvik Östervallskog

Hallvard Joensson Hajom Järnskog
Bengt Amundsson
Olof Amundsson
Brynte Amundsson
Ragnhild Amundsdotter
Ingrid Amundsdotter
Amund, salig Hajom Järnskog
- Korsbyn Järnskog

Uppbjudna hemman och jordar: Mosstakan Järnskog
Nästeviken Fågelvik
Dalen Töcksmark
V. Bön Töcksmark
Backa Töcksmark
Ulfshuvud Järnskog
Fjäll Järnskog
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1646 den 12 okt

Tingsplats: Signebyn Sillerud

Länsman / befallningsman:
Peder Olofsson Biörne

Nämndemän:
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Halsten Bryntesson Tveten Holmedal
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Nils Eriksson Boda Järnskog
Joen Eskilsson Uppran Fågelvik
Olof Bryntesson Djurskog (=Koppom)* Järnskog
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
(* Under efterföljande år är han boende i Koppom)

Tingets mål:
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Börge Olofsson Lilleboda Blomskog

Anders Hol Sillerud
Töres Galteviken Sillerud
Erland Trubyn Sillerud
Rasmus Långlanda Silbodal
Olof Sillegård Silbodal
Börje Lilleboda Blomskog
Hallvard Loffbyn (Elofsbyn?) Trankil
Halsten Tveten Holmedal
Jacob Leverbyn Holmedal
Erik Kroken Holmedal
Engelbrekt Öjersbyn Fågelvik
Olof Tarm Fågelvik
Kettil Gottarsbyn Töcksmark
Sven Elofsbyn Töcksmark
Olof Koppom Järnskog
Nils Mosstakan Järnskog
Olof Vikene Skillingmark
Olof Bergerud Skillingmark

Anna Joensdotter Amundbyn Holmedal
Erik Eriksson Holmerud Holmedal
Peder Selen Holmedal
Bryngel Selen Holmedal

Per Svensson Vikebotten Silbodal
Olof Andersson Skenhall Trankil
Bryngel Andersson Vik Blomskog
Karin Torstensdotter Ängebäck Blomskog

Anders Eriksson Älgå Sillerud
Anders Helgesson Älgå Sillerud
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Peder Bryngelsson Bryngelsbyn Sillerud
Arne Eriksson, från Dalsland

Anders Tollesson Harnäs Sillerud
Arne Eriksson Ertängen Sillerud
Kerstin Larsdotter Ertängen Sillerud

Sven Eriksson Fälttaka Sillerud
Anders Andersson Litslerud Sillerud
Engelbrekt Olofsson Biördalen Sillerud
Marit Andersdotter Biördalen Sillerud

Bryngel Bryntesson Snarkil Sillerud
Olof Bryntesson Tegen Sillerud

Peder Olofsson Lysås Karlanda
- Ivarsbyn Östervallskog

Anders Andersson Grötnäs Holmedal
Jacob Halvardsson Leverbyn Holmedal

- Leverbyn Holmedal
- Tveten Holmedal

Anders Månsson V. Bön Karlanda
Olof Rasmusson V. Bön Karlanda

Peder Amundsson Långfors Sillerud
Olof Persson Skogen Sillerud

Jöns Kållerud Karlanda
Olof Knoll Karlanda
Olof Höglidan Silbodal
Karin
Marit
Marit

Erik Menlös Skomsnäs Trankil

Nils Persson Knutsbo Töcksmark
Börje Matsson Höglidan Silbodal

Segol Nilsson Egenäs Sillerud
Marit Nilsdotter Egenäs Sillerud

Anna Andersdotter Öna Silbodal
Elin Joensdotter Gängene Sillerud
Claes Joensson Öna Silbodal

Jonas Nilsson Årgänge Silbodal

Peder Joensson Huken Silbodal
Karin Öfvensdotter Huken Silbodal
Öfven Olofsson Fagerbol Karlanda
Karin Olofsdotter Sundsbyn Blomskog

Anders Andersson Byn Sillerud
Karin Helgesdotter Byn Sillerud

Hans Olofsson Hajom Holmedal
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Anders Grötnäs Holmedal
Segol, boende i Norge
Ragnhild, boende i Norge

Uppbjudna hemman och jordar: Mosstakan Järnskog
Nästeviken Fågelvik
Dalen Töcksmark
V. Bön Töcksmark
Backa Töcksmark
Ulfshuvud Järnskog
Fjäll Järnskog
Sillegårdsed Silbodal
Bålsköl Silbodal
Myrevarv Holmedal
Björkeviken Holmedal
Påterud Järnskog
Karlanda Karlanda
Årgänge Silbodal
Högerud Silbodal
Kyrkebyn Östervallskog
Lilleboda Blomskog
V. Bön Karlanda
Boda Sillerud
Harnäs Sillerud
Björdalen Sillerud
Byn Sillerud

1647 den 23 aug

Tingsplats: Leverbyn Karlanda

Länsman / befallningsman:
Peder Olofsson Björnö

Nämndemän:
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Halsten Bryntesson Tveten Holmedal
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Nils Eriksson Boda Järnskog
Joen Eskilsson Uppran Fågelvik
Olof Bryntesson Koppom Järnskog
Olof Andersson Djurskog Östervallskog

Tingets mål:
Staffan Torvaldsson, norsk man
Torbjörn Bryngelsson Bottner Östervallskog

Anders Joensson, från Dalsland

Anders Segolsson Lysås Karlanda
Kerstin Nilsdotter Månserud Karlanda
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Bryngel Andersson Vik Blomskog
Karin Torstensdotter Ängebäck Blomskog

Peder Larsson Stenslanda Silbodal
Karin Andersdotter Stenslanda Silbodal

Erik Månsson Månsrud Karlanda
Halsten Pedersson Månsrud Karlanda
Lasse Bagge Årstad Karlanda
Anders Eriksson Björn Karlanda
Anders Jönsson Gårdtveten Holmedal
Halvard Jönsson Gårdtveten Holmedal
Amund Andersson Gårdtveten Holmedal
Olof Olofsson Gildalen Blomskog
Olof Söffringsson Sundstad Blomskog
Olof Eriksson Sundstad Blomskog
Christoffer Andersson Fölsbyn Blomskog
Anders Börjesson Tveskog Blomskog
Asmund Gunnarsson Tveskog Blomskog
Stenar Olofsson Trane Blomskog
Anders Hult Sillerud
Erland Trubyn Sillerud
änkan Takene Sillerud
Tolf Honungstakan Sillerud
Olof Tegen Sillerud
Bryngel Tegen Sillerud
Halvard Älmheden Sillerud
änkan Byn Sillerud
Bryngel Leverhögen Sillerud
Tol Strömsmark Järnskog
Olof Strömsmark Järnskog
Börje Gällsbyn Järnskog
Källar N. Lian Järnskog
Måns Bön Skillingmark
Peder Holmsrud Skillingmark

Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Olof Andersson, från Dalsland

Erland Olofsson Båstelunda Blomskog
Gunilla Salesdotter, från Dalsland

Börit Stenarsdotter Backa Silbodal
Börit Andersdotter Stenhall Trankil
Olof Larsson

Stenar Trulsson Stallarbyn Holmedal
Harald Gislesson Källsbyn Trankil
- Hedane Holmedal

Bryngel Tomæ, präst Holmedal
Olof Bryngelsson Sållom Holmedal
Rasmus Bryngelsson Hedane Holmedal

Stenar Olofsson Trane Trankil
Jöns Engelbrektsson Elofsbyn Trankil

Erik Eriksson Holmerud Holmedal
Anna Joensdotter Amundsbyn Holmedal
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Håkan Arvidsson Ertängen Sillerud
Erik Beronis Bjur, präst Prästgården Sillerud

Än kom för Rätten Landtmätaren Ehrligh och Wäl:t Håkan
Arffuidzson i Ertungen i Sillerudh Sochn och tiltaldte Kyrckioher ,,
den ther sammaställes, hederligh och Wällärde her Erich Beronis,
Biwr om en lijten Engekijl inom Dalabäcken ther han krokar,
som medh rätta skulle liggia till Skactegården, men olagliga wa ,,
ra ther ifrån tagen och lagd vnder Prästegården Crono. Her
Erich mente sigh medh rätta innehaffua och kunna behålla huadh
som hans Antecessor Sal. Her Dirih Petri hade för honom. Nå ,,
gra aff Nämpnden enkännerligen Anders Bryngelsson i Hool wit ,,
nade att them tijdh Oluff Arnesson war Länssman öffuer Sille ,,
rudh Sochn medh Gilbergz häradh, tå gick han effter Sal. Her
Dirihz begäran vthan lagha befalningh, medh the Nämpndekarlar, som
bodde i Sillerudh Sochn, och besågh Skildnaden emellan Prästegår ,,
den och Ertungen, neder i Engiarna, och ehuru wäll thet war en Bäck,
öffuer huilken ingenthera sijdan haffuer warit häffdat aff
ålder, så ther han krokade, thet doch mächta lijtet war, som ther han
lopp geent fram, Lickwäll dömbde Länssmannen att Rået skulle
gå rett och geent fram, ther medh then lilla Engekijlen hom ifrån
Ertungen och haffuer sedan warit häffdet till Prästgården.
Rätten togh Saken i betänkiande och slöt ther öffuer entligen så,
att emedan Bäcken haffuer aff ålder att igenom giord
skildnad emellan Prästgården och Ertungen, för än Länss ,,
mannen dömbde annorledes, och thet han giorde icke kan räcknas
för annat än ogiordt, effter han icke war någon domare, vthen
griep vthj en annars kall, thet konom eij borde giöre; Dy bör sam ,,
ma Bäck så ther han krokar som ther han går rätt fram giöra
dele och skildnad emellan Prästegården och Ertungen och så
hädan åth.

Anna Hansdotter Gyltenäs Sillerud
Nils Hansson, från Dalsland
- Torsnäs

Sigrid Eriksdotter Sillebotten Sillerud
Anders Bryngelsson, salig Sillebotten Sillerud
Anders Bryngelsson Hult Sillerud

Anders Andersson Fjäll Järnskog
Nils Stensson, från Norge
Åsa Nilsdotter, från Norge
Anders Gregersson Bottner Östervallskog
Karin Nilsdotter Fjäll Järnskog
Ingrid Jönsdotter Fjäll Järnskog
Ågiäl Jönsdotter

Än stadhfästes effter Sweriges lagh och gamble Brwk ,,
thet Jordekiöp, som Anders Andersson i Fiäll i Jernskogh Sochn hade
giordt medh Nils Stensson i Greperudh och Höland Sochn i Norige
om hans Arffuelutt i be:te Fiäl för Fyretiijo Rijksdaler och medh
Åsa Nilsdotter i Ringzbo på Rumskogen i Norige om hennes deel i
Fiäll för Tiugu Rijksdaler. Jtem thet Jordekiöp som Anders Gregers ,,
son i Botne i Österwalskogh Sochn hade giordt medh karin Nilsdotter j
Fiäll, om hennes deel ibidem, för Tiugu Sex Rijkzdaler, och medh Jngrid
Jönsdotter i Fiäll om hälfften aff hennes ibidem för halff föda
och skiötzl till hennes dödredagar, huilka köpelutter alla tillijka medh
Anders Gregerssons Swärmodhers Ågiäl Jönsdotters Arffuedeel
som wärderet är för 20 Rd giör halffua gården Fiäll, effter som
sielffue Fästebreffuet widhlöfftigare wthwijsar.
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Brynte Jönsson Fjäll Järnskog
Bryngel Jönsson, boende i Norge
Gunnar Amundsson
Ingrid Jönsdotter Fjäll Järnskog
Jöns Knutsson Fjäll Järnskog

Än stadhfästes effter Sweriges Lagh thet Jordekiöp, som Brynte
Jönsson i Fiäll hade giordt medh sin Broder Bryngel Jönsson i Bolsta
i Hölandh Sochn i Norige om han arffuedeel i be:te Fiäll för Fyratiijo
Rijkzdaler, medh Gunnar Amundzson om hans deel i be:te Fiäll för
Tiugu Rijkzdaler, och medh sin Syster Jngrid Jönsdotter i Fiäll
om häfften aff hennes Arffuedeel ibidem för halff födhe och
skiötzl till hennes dödredahar, huilka Kiöpelutter medh Brynte Jöns ,,
sons Arffuedeel effter Fadhren Jöns Cnutzson, är halffua gården Fiäl,
effter som sielffue Fastebreffuet Widhlöfftigare wthwijsar.

Högmålsbrott:
Anders Joensson, från Dalsland
Börita Bryntesdotter Tenvik Sillerud

Uppbjudna hemman och jordar: Mosstakan Järnskog
Nästeviken Fågelvik
Dalen Töcksmark
V. Bön Töcksmark
Backa Töcksmark
Ulfshuvud Järnskog
Sillagårdsed Silbodal
Gårdskäl Silbodal
Myrevarv Holmedal
Björkeviken Holmedal
Påterud Järnskog
Karlanda Karlanda
Årgänge Silbodal
Högerud Silbodal
Kyrkebyn Östervallskog
Lilleboda Blomskog
Boda Sillerud
Harnäs Sillerud
Bjurdalen Sillerud
Byn Sillerud
Öna Sillerud [Silbodal år 1648]
Sållum Holmedal
Heden Holmedal
Gildalen Blomskog
N. Fors Karlanda
Bäckevarv Holmedal
Fågelvik Fågelvik
Rommenäs Östervallskog
Strömmer Östervallskog
Skarebol Töcksmark
Högsäter Skillingmark
Vrängebol Karlanda
Hämnäs Karlanda
Näs Silbodal
V. Bön Töcksmark
N. Ström Silbodal
Nästeviken Fågelvik
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1648 den 22 febr

Tingsplats: Backa Långrud

Länsman / befallningsman:

Nämndemän:
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryntesson Tveten Holmedal
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Nils Eriksson Boda Järnskog
Olof Bryntesson Koppom Järnskog
Joen Eskilsson Uppran Fågelvik

Tingets mål:
Erland Olofsson Sillerud
Erik Eriksson Jämnemon Sillerud

Anders Amundsson, från Dalsland
Peder Amundsson Långefors Sillerud

Erik Bryngelsson Leverhögen Sillerud
Sigrid Eriksdotter
Erik Beronis, präst Sillerud
Arne Nilsson, länsman Backa Silbodal
Jöns Eriksson, domare Kållerud Karlanda
Rasmus Olofsson Långelanda Silbodal

Engelbrekt Olofsson, salig Bjurdalen Sillerud
Ingrid Olofsdotter
Elin Olofsdotter Bottnane Östervallskog(?)

Lars Hansson Stenbyn Töcksmark

Halvard Tolsson Hajom Järnskog

Botil Engelbrektsdotter Gängene Sillerud
Bryngel Joensson Gängene Sillerud
Joen Joensson Gängene Sillerud

Botil Engelbrektsdotter Gängene Sillerud
Engelbrekt Nilsson Gängene Sillerud
Bryngel Joensson Gängene Sillerud
Joen Joensson Gängene Sillerud
Joen Nilsson

Olof Bryntesson Hög Karlanda

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud

Elin Rasmusson Knutsbo Töcksmark
Gyller Olofsson, soldat
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Claes Joensson Öna Silbodal
Anders Börjesson Furuskog
Joen Claesson Öna Silbodal

Uppbjudna hemman och jordar: Myrevarv Holmedal
Öna Silbodal
Sillagårdsed Silbodal
Gårdskäl Silbodal
Björkeviken Holmedal
Påterud Järnskog
Karlanda Karlanda
Årgänge Silbodal
Högerud Silbodal
Kyrkebyn Östervallskog
Lilleboda Blomskog
Boda Sillerud
Harnäs Sillerud
Bjurdalen Sillerud
Byn Sillerud
N. Fors Karlanda
Skarebol Töcksmark
N. Ström Silbodal
Vrängebol Karlanda
Hälle Karlanda
Bäckevarv Holmedal
Rommenäs Östervallskog
Sållum Holmedal
Heden Holmedal
Gildalen Blomskog
Fågelvik Fågelvik
Strömmer Östervallskog
Högsäter Skillingmark
Hämnäs Karlanda
Näs Silbodal
V. Bön Töcksmark
Nästeviken Fågelvik
Långlanda Silbodal
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1648 den 10 aug

Tingsplats: Backa Silbodal

Länsman / befallningsman:
Peder Olofsson Biörnö

Nämndemän:
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryntesson Tveten Holmedal
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Torsten Nilsson Årgänge Silbodal
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Nils Eriksson Boda Järnskog
Olof Bryntesson Koppom Järnskog
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark

Tingets mål:
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Joen Eskilsson Uppran Fågelvik

Christoffer Persson, länsman Ärtetjärn Töcksmark

Olof Andersson Skenhall Trankil
Stenar Olofsson Trane Trankil

Erik Eriksson S. Ström Silbodal
Öfven Eriksson Venacka Karlanda
Mattis Torkilssom Venacka Karlanda
Anders Hansson Venacka Karlanda
Elof Olofsson Venacka Karlanda

Olof Bryntesson Hög Karlanda

Joen Olofsson Hultebyn Karlanda
Joen Haraldsson Hultebyn Karlanda

Töres Rasmusson Lian Holmedal
Öfven Töresson Lian Holmedal
Olof Toresson Lian Holmedal
Anders Pedersson Hällersrud Holmedal
Olof Halvardsson Dusserud Fågelvik
Halvard Jönsson Gårdtveten Holmedal
Amund Amundsson Gårdtveten Holmedal

Olof Olofsson Gildalen Blomskog

Anders Olofsson Ingersbyn Blomskog
Erik Olofsson Näs Blomskog
Olof Eriksson

Olof Olofsson Gildalen Blomskog
Olof Andersson Vik Blomskog
Olof Amundsson Ängebäck Blomskog
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- Sillerudsborna

Nils Olofssons änka Töcksmark

Peder Larsson Våxlanda Silbodal
Kerstin Töresdotter Våxlanda Silbodal

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Olof Amundsson Snarkil Sillerud
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Anders Andersson Snarkil Sillerud

Peder Olofsson, befallningsman
Hans Hajom Holmedal

Anders Halvardsson Leverbyn Holmedal
Jacob Halvardsson Leverbyn Holmedal
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal

Olof Bryngelsson Högerud Silbodal
Bryngel Bryngelsson Leverhögen Sillerud

- Fälttaka Sillerud
- Korsbyn Sillerud

Börit Bryngelsdotter Tvärdalen Silbodal
Anna Hansdotter
Lars Nilsson Tvärdalen Silbodal

Brynolf Tomasson Holmedal
Marit Tomasdotter Sållum Holmedal
Peder Andersson Sållum Holmedal
Lars Andersson Sållum Holmedal
Hans Andersson Sållum Holmedal
Marit Andersdotter Sållum Holmedal
- Hällersrud Holmedal
Halsten Andersson, från Norge
Amund Andersson Gårdtveten Holmedal
Olof Töresson Såviken Holmedal
Olof Andersson
Marit Svensson
Anna Arvidsdotter
Gunnar Eriksson Tveten Holmedal
Elin Andersdotter Tveten Holmedal
Olof Bryngelsson Sållum Holmedal
- Hedane Holmedal

Uppbjudna hemman och jordar: N. Fors Karlanda
Skarebol Töcksmark
N. Ström Silbodal
Vrängebol Karlanda
Hälle Karlanda
Bäckevarv Holmedal
Rommenäs Östervallskog
Sållum Holmedal
Heden Holmedal
Gildalen Blomskog
Fågelvik Fågelvik
Strömmer Östervallskog
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Högsäter Skillingmark
Hämnäs Karlanda
Näs Silbodal
V. Bön Töcksmark
Nästeviken Fågelvik
Långlanda Silbodal
Hällersrud Holmedal
V. Viker Fågelvik
Hög Karlanda
Ängebäck Blomskog
Månsö Karlanda
S. Lian Järnskog
Fjäll, en bråte Järnskog
Bön Töcksmark
Leverhögen Sillerud
N. Ström Silbodal
Galteviken Sillerud

1649 den 22 jan

Tingsplats: Kållerud Karlanda

Länsman / befallningsman:
Peder Olofsson Biörnö

Nämndemän:
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Peder Olofsson Lysås Karlanda
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Nils Eriksson Boda Järnskog
Olof Bryntesson Koppom Järnskog
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Olof Amundsson Ängebäck Blomskog

Tingets mål:
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark

Halvard Engelbrektsson Ulfshuvud Järnskog
Dordi Halvardsdotter Betegen Järnskog
Erik Olofsson
Nils Olofsson
Engelbrekt Olofsson
Halvard Olofsson
Karin Svensdotter

Anna Gunnarsdotter Tveten Holmedal
Erik, från Norge Bön Östervallskog

Wilhelm Hugge Töresbyn Blomskog
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- Högerud Silbodal

Nils Andersson Mosstakan Järnskog
Olof Bengtsson Söpple Järnskog
Jöns Rasmusson Mosstakan Järnskog

Näst stadhfästes effter Sweriges lagh thet Jordekiöp, som Nils Anders ,,
son i Mosstakan i Jernskogh Sochn hade giordt medh Oluff Bengtsson i Söple
i samma Sochn, om hans kiöpeiordh i be:te Mosstakan, för Fyretiijo Rijksda ,,
ler; och medh Jöns Rassmusson i samma Mosstakan om hans arffue lutt
ibidem, för Tiije Rijkzdaler, effter som sielffue Fastebreffuet widhlöffti ,,
gare wthwijsar.

Claes Joensson Öna Silbodal
Anders Andersson Huken Silbodal
Knut Simonsson Huken Silbodal

Torsten Hansson, herr Holmedal
Elisabeth Larsdotter
Nils Olai Helleo, salig herr Töcksmark
Tol Nilsson Koppom Järnskog
Olof Joensson Klanderud Gunnarskog
Christoffer Pedersson, befallningsman
Hans Nilsson, tullnär
Amund Amundsson

Joen Amundsson Saxebyn Järnskog
Amund Joensson Saxebyn Järnskog

Halvard Öfvensson Tveten Holmedal
Gunilla Öfvensdotter Bön Karlanda
- Hög Karlanda

Mattis Bengtsson Fors Karlanda
Anders Knutsson Fors Karlanda
Gunnar Jönsson Kytterud Karlanda

- Kestad Sillerud
- Snarkil Sillerud

Peder Olofsson Lysås Karlanda
Olof Segolsson Lysås Karlanda
Johan finne

Amund Gunnarsson V. Bön Töcksmark
Asmund Toresson V. Bön Töcksmark
- Toresbyn Töcksmark
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Olof Bryngelsson Djurskog Östervallskog
Anders Bryngelsson
Amund Halstensson Töresbyn Töcksmark
- Töcksmarksforsen Töcksmark

Simon Nilsson Båssnäs Fågelvik
Christoffer Pedersson, länsman Ärttjärn Töcksmark

Anders Olofsson Ingebyn Blomskog

Engelbrekt Andersson Hämnäs Karlanda
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Nils Bryngelsson, från Bergslagen



123

Joen Bryngelsson Biäre Karlanda
Ingel Hemmingsdotter Töresbyn Töcksmark
Gunilla Eriksdotter Sållum Holmedal

Hans Larsson Högliden Silbodal
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Anders Olofsson Långlanda Silbodal

Olof Rasmusson V. Bön Karlanda
Anders Olofsson, från Norge
Karin Olofsdotter

Anders Öfvensson Vrängebol Karlanda
Anders Amundsson Herredalen Karlanda
Erland Bryngelsson Lian Karlanda

Olof Bålsson Ö. Bön Töcksmark
- Hovsten Köla
Brynte Håkansson Öjarsbyn Fågelvik

Arne Nilsson (länsman) Backa Silbodal
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Joen Halvardsson Björnvik Blomskog
- Näs Blomskog

Uppbjudna hemman och jordar: Långlanda Silbodal
Hallersrud Holmedal
V. Viker Fågelvik
Hög Karlanda
Ängebäck Blomskog
Månsjö Karlanda
S. Lian Järnskog
Fjäll, en bråte Järnskog
Bön Töcksmark
Galteviken Sillerud
Leverhögen Sillerud
N. Ström Silbodal
Flötane Fågelvik
V. Viker Fågelvik
Elofsbyn Töcksmark
Tarm Fågelvik
Hög Karlanda
Amundby Östervallskog
Långlanda Silbodal
Loffbyn Blomskog
Björkeviken Holmedal
Harnäs Sillerud
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1649 den 6 sept

Tingsplats: Boda Järnskog

Länsman / befallningsman:
Peder Olofsson Björnö

Nämndemän:
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Nils Eriksson Boda Järnskog
Olof Bryntesson Koppom Järnskog
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark

Tingets mål:
Bengt Töresson Sandene Sillerud
Kerstin Bryngelsdotter Brynsbyn Sillerud

Christoffer Halvardsson N Ivarsbyn Östervallskog
Kerstin Bengtsdotter Knutsbol Töcksmark

Elin Rasmusson Knutsbol Töcksmark
Erik Olofsson, från Norge

Segol Tolsson Näva Järnskog
Brynte Pedersson

Näst efftergaff Segul Toolsson i Näffua, i Jernskogh Sochn, sin Gran ,,
ne, Brynte Pedersson, en Engekrook, straxt vthanför hans Åkergärde, e ,,
moot en Rödningh, som Brynte vptogh, för än Segul kom tijt.

Lars Olofsson Sundsbyn Blomskog
Erik Torstani, präst Blomskog

Erland Andersson Fjuserud Järnskog
Brynte Segolsson, salig

Näst kändes Erland Andersson i Fiuserudh i Jernskogh Sochn på
sin hustrus wegnar berättigat, att aff hennes samarffuingar vupbära
20 Rd för thet hon inthet kan få behålla thet torpet, som henne
tillslogz medh Fiuserudzlotten, effter Sal. Brynte Segulsson, Tömpte
i kiöla Sochn, för samptlige Jordägandenar i koppum, effter samma torp
ligger inom theras Rå och Röör, the skatta för thet, och willia lösat
åter.

Amund Gudmundsson V. Bön Töcksmark
Karin Gudmundsdotter

- Gata (en äng) Blomskog

Nils Bengtsson Rommenäs Östervallskog
Tolle Andersson, från Norge
Karin Bengtsson, boende i Norge
Bengt Tolsson Rommenäs Östervallskog
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Arne Nilsson, länsman Backa Silbodal
Söffring Larsson
Erik Eriksson Björnevik Blomskog
Nils Björnsson
Lars Mölnerud Holmedal
Anders Såviken Holmedal

Brynolf Tomasson Cygnai, präst Holmedal
Lars Bångt
Tholeti Arvikandri
Tore Rasmusson Lidane Holmedal
Anders Hansson
Karin Amundsdotter Vänacka Karlanda
Brita Olofsdotter

Anders Nilsson Giltenäs Sillerud

Anders Svensson Grelsbyn Sillerud
Halvard Christoffersson Torkelsbyn Sillerud

Karin Örjansdotter Uppran Fågelvik
Peder Andersson Flötane Fågelvik
Olof Pedersson Flötane Fågelvik
Christoffer Bryngelsson Strömmer Östervallskog

- Östervallskogsborna
- Töcksmarksborna

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Nils Eriksson Helgeby Sillerud

- Töcksmarksborna
- Sillerudsborna
- Blomskogsborna
- Trankilsborna
- Silbodalsborna
- Karlandasborna
- Holmedalsborna
- Östervallskogsborna
- Fågelviksborna
- Järnskogsborna

Arne Nilsson, länsman Backa Silbodal

Olof Eriksson Hungvik Stavnäs

Halvard Olofsson Mölnerud
Anders Andersson Boda
Torsten Kellsson Lian Järnskog
- Brårud Järnskog
- Saxebyn Järnskog
- Ulfshuvud Järnskog
Joen Amundsson Saxebyn Järnskog
Brynte Joensson Saxebyn Järnskog
Halvard Engelbrektsson Ulfshuvud Järnskog

Näst kommo Halffuard Olofzson i Mölnerudh, Anders Andersson i Bodha
och Torsten Kelsson j Lidanne, och klagade, att Torpet Brårudh war i Fordom
tijdh kommit ifrån theras skattehemman Lidane i Jernskogh Sochn, och till
Saxebyyn och Vlffzhuffund i samma sochn, för skiutzningzspillo, och att
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en fremmande häst, som lopp för Lidanne then gången, bleff borto.
Joen Amundsson i Saxebyyn och Brynte Joensson ibidem, sampt Halffu ,,
uard Engelbrechtsson j Vlffzhuffuud nekte ther till, och beropade sigh på
Råå och Röör ther emellan. Huarföre resolverades till en lagha syyn ther
vppå.

Amund Joensson Saxebyn Järnskog
Kerstin Pedersson Ulfshuvud Järnskog

Marit Nilsdotter Remkebod Älgå
Olof Bengtsson Söpple Järnskog

Än bleff affsagdt emellan h. Marit Nilsdotter j Remkebedh i Elgå
Sohn, kräffuiande 50 Rd. Och Oluff Bengtsson i Söple i Jernskogh Sochn,
som bekende sigh haffua them lånt, att han skulle haffua dagh att betale
them till nästkommande Fastingh, och hwar thet icke thes förinnan skedde
skulle han haffua macht att träda till hans jordh 1/4 i be:te Söple, och then
inrymma sin Mågh, att bruka för Vnderpant.

Töres Asmundsson V. Bön Töcksmark
Jöns Hemmingsson Skredane Töcksmark
Asmund Töresson
Randog Hemmingsdotter V. Bön Töcksmark

Olof Halvardsson Dusserud Fågelvik
Carl Halvardsson Ängebäck Blomskog
Olof Claesson Ängebäck Blomskog

Peder Joensson Högsäter Skillingmark
Nils Bryngelsson Högsäter Skillingmark
Amund Joensson, från Norge
Åsa Joensdotter

Näst stadfästes effter Sweiges lagh thet Jordekiöp, som Peder Joensson och
Nils Bryngelsson i Hugesäter i Skelingmark Sochn, hade giordt medh Amund
Joensson i Kladerudh på Westemarcken i Norige, om hans Arffuelutt en
tridingh i be:te Hugesäter, för Sex och Femptiijs Rijksdaler, medh så skiäl, att
Åsa Joensdotter, må haffua macht att lösa medh them effter sin bördsrätt
när hon gifft warder, om hon tå så will, huilken medh theras egne arffue ,,
lutter, giör hela Hugesäter, på en Siettedeek när , ther aff Peder Joens ,,
son tillkommer twädelen, och Nils Bryngelsson Tridingen, effter
som sielffue Fastebreffuet widhlöfftigare vthwijsar.

Claes Joensson Öna Silbodal
Jacob Halvardsson Leverbyn Holmedal
Anders Andersson Huken Silbodal
Erik Svensson Ulvestad Silbodal
Birger Toresson Lian Silbodal

Jöns Bryntesson Remgänge Järnskog
Nils Björnsson Fjäll Järnskog
Brynte Joensson Fjäll Järnskog
Nils Knutsson Fjäll Järnskog

Näst stadhfästes effter Sweriges Lagh thet Jordedkiöp, som Jöns Bryntesson i
Remmegänge i Jernskogh Sochn, hade giordt medh Nils Biörnsson, Brynte Joensson
och Nils Cnutsson i Fiäll i samma sochn, om en Bråte, som the hade
inne widh hans Jönses Åkergårdh, för Otta Rijkzdaler i wärde, och en
Rijkzdaler sampt tre Alnar Lerfft i godhwillia och öffuergåffua, effter
som sielffuer fastebreffuet widhlöfftigere vthwijsar.
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Uppbjudna hemman och jordar: V. Viker Fågelvik
Hög Karlanda
Ängebäck Blomskog
Månsjö Karlanda
S. Lian Järnskog
Bön Töcksmark
Galteviken Sillerud
Leverhögen Sillerud
N. Ström Silbodal
Flötane Fågelvik
V. Viker Fågelvik
Elofsbyn Töcksmark
Tarm Fågelvik
Hög Karlanda
Amundby Östervallskog
Långlanda Silbodal
Loffbyn Blomskog
Björkeviken Holmedal
Harnäs Sillerud
Söpple Järnskog
N. Lian Järnskog
Korsbyn Järnskog
Bergerud Holmedal
Hol Sillerud
Sillegårdsed Silbodal
Älgtån Sillerud
Snarkil Sillerud
Hään Holmedal
Vrångebol Karlanda
Bottnar Östervallskog

1651 den 5 mars

Tingsplats: Signebyn Sillerud

Länsman / befallningsman:
Joen Larsson Ökna

Nämndemän:
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Nils Eriksson Boda Järnskog
Olof Bryngelsson Koppom Järnskog
Christoffer Bryngelsson Ström Silbodal
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark
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Tingets mål:
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
Olof Andersson Djurskog Östervallskog

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Erik Bryngelsson Snarkil Sillerud
Anders Andersson Snarkil Sillerud

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Ingrid Olofsdotter Kestad Sillerud

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Erik Beronis Sillerud

Elliest kändes ock Jöns Erlandzson skyldigh at betala Kyrkioherden
Wällärde Her Erich Beronis 7 fjärdingar reent Trijonde Korn.

Karin Gunnarsdotter Tveten Holmedal
Eskil Joensson Uppran Fågelvik

Sven Persson Mörnäs Sillerud
Anders Helgesson Älgå Sillerud

Anders Helgesson Älgå Sillerud

Per Erlandsson Trubyn Sillerud
Halvard Hansson, från Kroppa sn

Peder Knutsson Holmsrud Skillingmark
Anders Nilsson Lässerud Köla
Brita Bryntesdotter Lässerud Köla
- Kolsrud, ett torp Skillingmark
Karin, änka Holmsrud Skillingmark
Olof, salig Holmsrud Skillingmark

Erici Uranius, präst Arvika
- Glassnäset Älgå

Eskil Halvardsson Amundsbyn Östervallskog

Anders Tolsson Harnäs Sillerud

Erik Svensson Trankil Sillerud

Töres Engelbrektsson Sandane Sillerud
Sigrid Christoffersdotter Sandane Sillerud
Kerstin Larsdotter Kålleboda Sillerud

Töres Engelbrektsson Sandane Sillerud
Erik Svensson Trankil Sillerud
- Kålleboda Sillerud

Stenar Olofsson Trane Trankil
Erik Torstani, präst Blomskog
Peder, präst Arvika

Joen Bryngelsson Gunnersrud Skillingmark

Olof Andersson Skenhall Trankil

Börje Andersson Båtskäl Silbodal
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Harald Bryngelsson Lian Holmedal
- Ryssviken Silbodal

- Stommen Fåglavik
- Flötane Fåglavik

Jöns Hansson Utängen Sillerud
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud

Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Brynolf Tomae, präst Holmedal
Jöns Kållerud Karlanda
Halsten Tveten Holmedal
Erik Olofsson Kallenäs Karlanda
Elin Amundsdotter Karlanda Karlanda

Anders Halvardsson Leverbyn Holmedal
Joen Månsson, salig Björkekärr Långsrud
- Kroppstad Ny

Jacob Halvardsson Leverbyn Holmedal
Anders Halvardsson Leverbyn Holmedal

Johan Hendriksson Ärttjärn Töcksmark
Olof Andersson, soldat Ulvenäs Töcksmark

Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Amund Eriksson Koppom Järnskog
- Loffbyn Blomskog

Olof Amundsson Tarm Fågelvik
Anders Amundsson Tarm Fågelvik
Karin Gunnarsdotter Tarm Fågelvik
Engelbrekt Amundsson Väng Fågelvik
Joen Amundsson Holmerud Holmedal
Hans Amundsson Tarm Fågelvik

Högmålsbrott:
Elof Jönsson Mölnerud Karlanda
Karin Andersdotter Mölnerud Karlanda

Uppbjudna hemman och jordar: Flötane Fågelvik
V. Viker Fågelvik
Elofsbyn Töcksmark
Tarm Fågelvik
Hög Karlanda
Amundby Östervallskog
Långlanda Silbodal
Björkeviken Holmedal
Harnäs Sillerud
Söpple Järnskog
N. Lian Järnskog
Korsbyn Järnskog
Bergerud Holmedal
Hol Sillerud
Sillegårdsed Silbodal
Älgtån Sillerud
Snarkil Sillerud
Hään Holmedal
Vrångebol Karlanda
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Bottnar Östervallskog
Kestad Sillerud
Sundstabyn Blomskog
Gåtskäl Silbodal
N.Lian Järnskog
S.Lian Järnskog
Tveten Holmedal
Öna Sillerud
Gunnersrud Skillingmark

1651 den 16-17 juni

Tingsplats: Långlanda Silbodal

Länsman / befallningsman:
Joen Larsson Ökna

Nämndemän:
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Olof Bryngelsson Koppom Järnskog
Christoffer Bryngelsson Ström Silbodal
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Tore Nilsson Boda Järnskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark

Tingets mål:
Nils Eriksson Boda Järnskog
Tore Nilsson Boda Järnskog

Halsten Bryngelsson
Erik Andersson Ulvenäs Töcksmark
Amund Halstensson Töresbyn Töcksmark
Olof Olofsson Knutsbol Töcksmark

Rasmus Olofsson Stenbyn Töcksmark
Tolf Halvardsson Stenbyn Töcksmark
Anders Larsson Stenbyn Töcksmark
Halsten Bryngelsson

- Kestad Sillerud
- Snarkil Sillerud

Töres Eriksson Korsbyn Järnskog
Halvard Eriksson
Ingrid Eriksdotter

Marit Nilsdotter Ränkesed Älgå
Olof Bengtsson, salig Söpple Järnskog

Näst kom för Rätten h. Marit Nilsdotter i Ränkesedh och Elgå
sochn, begärandes fullkombligh breff och Segel vppå en fierdingh i Söpple
i Jernskogh sochn, som hade hördt Sal. Oluff Bengtzson ibidem till och wa ,,
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rit henne aff henom pantsatt för 50 Rd och förstånden, och nu effter laga
vpbudh aff henne Marit fullkomligen löst medh 10 Rd ther till aff be:te
Oluff Bengtzsons Son, Bengt Oluffzson. Så emedan Rätten eij kunde
thet medh skiäl föneka, hälst förty att Bengt Oluffzson, som till samma
Jordhen arffuinge war, eij orkade betala samma Penningar till thet
dato, som å Tinget i Bodha i Jernskogh Sochn d. 6 Septembris 1649. föresatt
war, vthan thogh nu full betalningh therföre, nämbliga 10 Rd till. huar ,,
före erkändes offuanbe:te h. Marit Nilsdotter, sampt hennes Arffuin ,,
gar haffua i så måtto wäll fångit samma Pantejordh som ä en fierdingh i
Söpple, och böra then altijdh niuta, bruka och behålla medh alla thes wilkor
och lägenheeter i wåto och torro, både innan gårdz och vthan, sampt närby
och fierran, inthet vndantagandes, frij och quitt, för alt klander och åtaal
ewärdeligen, widh 6 mark böter, för domqwall, efter Lagh.

- Gårdsrud, ett torp Järnskog
- Söpple Järnskog
- N.Lian Järnskog

Näst fan Rätten skäligit, att twänne aff  Nämpnden skole besee Torpet eller
vthjorden Gårdzrudh i Jernskogh Sochn, huarst en dreffuegata kan giöras i
genom thes Engh för Söple öffuer N. Lijans halffdeel.

- Söpple Järnskog
Näst bleff slutit, att offuanbe:te Fierdingh i Söpple i Jernskogh Sochn
skulle brytas ifrån them andra både i Hwss och Jordh, i mit i tw, hwar
på sitt håll, medh storebyte.

Olof Eriksson Ö.Bön Töcksmark

- Saxebyn Järnskog
- Ulfhuvud Järnskog
- Brårud, ett torp Järnskog
- S Lian Järnskog
- Månserud Karlanda

Lars Börjesson Hovdene Köla
Brynte Arnesson Wäxvik Köla
Olof Bryngelsson, nämndeman Koppom Järnskog
Erik Ragvaldsson, nämndeman Karlanda Karlanda
Anna Segolsdotter Månserud Karlanda
Sigrid Segolsdotter Månserud Karlanda
Marit Månserud Karlanda

Näst kom för Rätten Lasse Börgesson i Hoffdene i Kiöla Sochn sampt
Brynte Arnesson i Wäzwijk i samma sochn, och så medh Nämpndens, en kamer ,,
ligen Oluff Bryngelssons i Koppum och Erich Ragwaldzson i Carlanda, sampt
flere gode mäns witnesbördh bewijste, huru såsom en gammal qwinna An ,,
na Segulsdotter i Månssrudh i Carlanda Sochn hade på någon tijdh hafft sitt
heemwist och tillhåld hoos them och wille thet samma wilkor så hädan åth som
här till niuta in till sin dödzstundh, effter hon ingen annan hade att skiuta
sigh till, och säkert thet affwänta kunde, som hon häer efter vthj sin höga ålder
och suagheet betarffua kunde, och förty till recompens och wedergäldningh till ,,
sagdt, giffuit och Testamenterat them sin Arffuejordh, som är hälfften vthj
Fierdingzhemet Månsrudh i Carlanda Sochn, att för sigh niuta, bruka och behål ,,
la oklandrade aff andra hennes Arffuinger ewärdeligen. Elliest hafua
offuenbe:te Lasse Börgesson och Brynte Arnesson giffuit åth Marit i be:te
Månssrudh, för thet hon skiötte thenne Anna Segulssdotter för än hon kom
i theres brödh, 4 Rd och 1 Skeppa biugg, såsom ock 2 Rd i Lägerstadh, för then ,,
ne Annas Syster Sigrid Segulsdotter, som ock ägde en lithen deel i be:te Måns ,,
rudh, alt förthenskull att the skulle komma till allan halffdelen. Och effter the
woro finnade henne Anna, näst gudz hielp, så försöria och skiöta låta, att hon
aldrigh öffuer them eller theras folck, klaga skulle, så wille the gerna wara  för ,,
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säkrade om gåffuan, att hon måtte bliffua beständih och förty eskatt ther
vppå Rättens doom och stadhfästelse. Så allthenstundh ther war Notorium,
att ingen annan så wäll giordt hade, eller wille och kunde giöra, emoot
offuenbe:te Anna Segulsdotter, som äffuen thesse Lasse Börgesson och
Brynte Arnesson, och kunde ther igenom samma gåffua wäll förtiena.
Therföre kändes hon i thetta fallet gill och godh, och eij böra aff någon, ware
hoo han wara will, här effter qwälliar, widh 6 mark för Laghmans doom ,,
bruth.

Sven Olofsson Torkilsbyn Blomskog

Anders Halvardsson Leverbyn Holmedal
Jacob Halvardsson Leverbyn Holmedal

- Stommen Fågelvik
- Flötane Fågelvik

Engelbrekt Olofsson Lian Järnskog
Torsten Kettilsson Lian Järnskog

Näst kom för Rätten Engelbrecht Oluffzson i Lijan i Jernskogh sochn
och vpdrogh sin Systerson Torsten Kettelsson en Siettedeel i be:te Lijan för
födha till döderdagar sina, effter han hade hoos honom hafft sitt vppehälle
alt ifrån senaste Danske Frijgde, och han war honom ther försäkratt, alt
in till hans dödzstundh.

Karin Eriksdotter Ö. Boda Sillerud

Erik Olofsson V. Bön Karlanda
Olof Rasmusson V. Bön Karlanda
Anders Månsson V. Bön Karlanda
Anders Andersson V. Bön Karlanda

Ingrid Olofsdotter Fälttakan Sillerud
Gunnar Olofsson Bryngelsbyn Sillerud

- Kyrkebyforsen Östervallskog
- Rommenäs Östervallskog
- Töcksmarksforsarna Töcksmark
- Kyrkobyn Östervallskog

Erik Olofsson Ö.Boda Östervallskog

Sigrid Eriksdotter Sillebotten Sillerud
Ingrid Olofsdotter Fälttakan Sillerud

Peder Torstani, kaplan Karlanda
Britta Öfuensdotter, salig Vrångebol Karlanda
Anders Öffuensson Korsbyn Karlanda
Olof Öffuensson N. Ivarsbyn Östervallskog

Anders Bryntesson Boda Fågelvik
- Tvärdalen Silbodal

- Bolbyn Silbodal
- Höglidan Silbodal
- Upplidan, ett torp Silbodal

Joen Tolffsson Risviken Silbodal
Erik Toresson Slutekullen Silbodal (?)
- Sillegårdsed Silbodal
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- Södgården, ett torp Silbodal
- Trolbyn, ett torp Silbodal

Olof Olofsson Gildalen Blomskog
Karin Olofsdotter Boda Blomskog (?)
- Näver, ett torp Blomskog (?)
Marit Olofsdotter Smulemark Karlanda

Torsten Kettilsson S.Lian Järnskog
Ingeborg Olfsdotter
Engelbrekt Olofsson S.Lian Järnskog

Näst kom för Rätten Torsten Kettilsson i S. Lijan i Jernskogh sochn, och så
medh Nämpndens, som flere gode mäns muntlige witnesbördh bewijste, hu ,,
ru som en gammal och ålderstigin man Engelbrecht Oluffzson i be:te S.
Lijan hade på någon tijdh hafft sitt hemwist och tillhåldh hoos honom, och
wille thet samma wilkor så hädan åth som här till niute in till sin dödzstundh,
effter han ingen annan hade att skiuta sig till och säkert thet affwänta, som
han här effter vthj sin höga ålder och suagheet betarffua kunde, och förty till re ,,
compens och wedergäldningh tillsagdt, giffuit och Testtamenterat honom
sin arffuejordh, som är en siettedeel vthj be:te S. Lijan, att för sigh niuta, bru ,,
ka och behålla oklandrat aff andra hans arffuingar ewärdeligen. El ,,
lienst haffuer offuanbe:te Torsten Kettelsson också ärfft effter sin Sal.
modher, Jngeborg Olufzdotter En Siettedeel ther sammastädes, ther medh
han nu äger En Triding i hela gården. Och effter som han war sinnat ho ,,
nom Engelbrecht Oluffzson, näst Gudz hieöp så försöria och sköta låta,
att han aldrigh öffuer honom eller hans folk skulle klaga, så wille han ger ,,
na wara försäkrat om gåffuan, att hon måtte bliffua beständig, och
förty eskade ther vppå Rättens doom och stadhfästelse. Så allthenstundh thet
war Notorium, att ingen så wäl giordt hade eller wille och kunde giöre
emoot offuanbe:te Engelbrecht Oluffzson, som äffuen thenne Torsten Ket ,,
tilsson, och kunde ther igenom thenne gåffua wäll förtiena. Therföre
kändes hon i thetta fallet gill och godh, och eij böra aff någon, ware hoo
han wara will, här effter qwällias, widh 6 mark för Lagmans Dombruth.

Gunnar Andersson Bergerud Holmedal
Åsa Öfvensdotter Bergerud Holmedal
Ingemund Nilsson, korporal
Asgiärd Christoffersdotter
Tolf Halvardsson Stenbyn Töcksmark
Anders Öfvensson Töresbyn Töcksmark / Blomskog
Cicilia Öfvensdotter Stenbyn Töcksmark
Öfven Gunnarsson
Anders Olofsson
Lars Halvardsson
Olof Amundsson Ängebäck Blomskog
Helga Eriksdotter Ängebäck Blomskog

Högmålsbrott:
Anders Amundsson Bocklerud Holmedal
Erik Ragvaldsson, nämndeman Karlanda Karlanda
Linnar, korporal Ed Blomskog
Torsten Nilsson, länsman Årgänge Silbodal
Peder Selen Holmedal
Ivar Tenvik Sillerud
Sven Högerud Silbodal
Nils Eriksson, nämndeman Boda Järnskog
Tore Nilsson, nämndeman Boda Järnskog

Nils Benedicti, präst Silbodal
Olof Arvidsson Lian Silbodal
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NN, skomakare Silbodal

Uppbjudna hemman och jordar: N. Lian Järnskog
Korsbyn Järnskog
Hol Sillerud
Älgtån Sillerud
Snarkil Sillerud
Hään Holmedal
Vrångebol Karlanda
Bottnar Östervallskog
Kestad Sillerud
Sundstabyn Blomskog
Gåtskäl Silbodal
N.Lian Järnskog
S.Lian Järnskog
Tveten Holmedal
Öna Sillerud
Gunnersrud Skillingmark
Elgån Sillerud
Signebyn Sillerud
Hällebyn Sillerud
Gildalen Blomskog
Söpple Blomskog
Gyltenäs Trankil
Nässlebacka Silbodal
Lian Karlanda
Djuv Silbodal
V. Boda Sillerud
Öbyn Blomskog

1652 den 9-10 apr

Tingsplats: Långlanda Silbodal

Länsman / befallningsman:
Joen Larsson Ökna

Nämndemän:
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Olof Bryngelsson Koppom Järnskog
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Tore Nilsson Boda Järnskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark
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Tingets mål:
Olof Nilsson Helgebyn Karlanda

Karin Svensdotter Vadjungsed Järnskog

Brynte Olofsson Trane Tranvik
Anna Olofsdotter Stommen Tranvik

Kerstin Amundsdotter Strand Silbodal
Erik Persson, boende i Norge

Anders Olofsson Prästgård Blomskog
Dordi Arvidsdotter Mon Blomskog

Per Torstani, kaplan Grönnäs Holmedal
Brynolf, präst Holmedal

Hans Olofsson Bergerud Holmedal
Gunnar Andersson Bergerud Holmedal
Öfven Gunnarsson Bergerud Holmedal

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Nils Eriksson Helgebyn Sillerud

Christoffer Persson, salig Ärttjärn Töcksmark

Hans Nilsson Kyrkobyn Östervallskog
Bryngel Gulbrandsbyn
Halsten Tveten Holmedal
Christoffer Persson, salig Ärttjärn Töcksmark

Peder Torstani, kaplan Hellersrud Holmedal

Hans Andersson Hellersrud Holmedal
Per Andersson Hellersrud Holmedal
Torsten Johannis, kaplan Töcksmark

Anders Sigurdsson, från Böja i Västergötland
Olof Andersson Näs Silbodal
Algot Olofsson Näs Silbodal
Marit Andersdotter Blomma Blomskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Karin Andersdotter, salig Lilleboda Blomskog
- Lobyn Blomskog
- Korsbyn

Lars Bånge Älgtån Sillerud

Lars Bånge Älgtån Sillerud
Erik Beronis, präst Sillerud

Näst beklagade sigh Lars Bånge i Elgtåån i Sillerudh Sochn, att han
niuter inthet then doom till godho, som war Åhr 647 d. 23 Aprilis fäldh
emellan honom och kyrkioherden Wällärde Her Erich Beronis om delet i bäg ,,
ges theras Engiar, att thet skulle gå effter Bäcken, så ther han krokar, som
ther han löper rätt fram. Her Erich begärde, att thet måtte blifua besichti ,,
gat för än något swara i then Saken. Lars Bånge vndföll inthet. Huarföre
nämpndes till synomän, Anders i Signebyn, Börge i Lillebodha och Nils i
Nästwijken å Her Erichz sijda, och Rassmus i Långlanda, Swen i Wijkebotn,
sampt Erich i Carlanda på Lars Bånges handh.



136

Anders Svensbyn Sillerud
Margareta Christoffersdotter Svensbyn Sillerud
Lars Bånge Älgtån Sillerud
Kerstin Larsdotter Älgtån Sillerud
Erik, herr och salig
Diric, herr och salig

Johan Olofsson Backa Silbodal
Börit Stenarsdotter Backa Silbodal

Olof Andersson Våghals Skenhall Trankil
Kettil Svensson, från Dalsland

Erik Bryngelsson Snarkil Sillerud
Olof Andersson Snarkil Sillerud
Gunnar Olofsson Forsbyn Sillerud

Halvard Öfvensson Tveten Holmedal
Anders Halvardsson Tveten Holmedal
Gunnar Eriksson
Karin Gunnarsson
Börit Eriksdotter Tveten Holmedal

Joen Börgesson Hovdene Köla
Böret Börgesdotter
Karin Börgesdotter
Olof Öfvensson Bön Skillingmark

Näst hade halfua Gunnersrudh i Skellingemarck Sochn, som till ,,
kom Joen Börgesson i Goffdenne, sampt Börit och Karin Börgesdöttrar
stått ödhe i trij åhr, nämbliga 649. 650. och 651. dragandes på sigh ohage ,,
fehr 50 Daler SMtz rest, och i fiord om winter sade Joen ifrån sin deel.
Therföre kom nu Oluff Öfuensson i Böön i Skellingemarch Sochn, och
togh till sigh samma ödhedeel, loffuandes betala be:te rest, på thet han måt ,,
te få breff på jorden.

Segol Tolsson Näva Järnskog
Näst witnade Nämpnden, att när Segol Toolsson i Näffue i Jern ,,
skogh Sochn, hade tröskat i sin ladha widh eldh på en hall, som sedher är här
i Landzorten, och nu släckt samma eldh, thet bästa han kunde, och gångit
ther ifrån, tå är han kommin löös och haffuer brändt aff en Loo, tå golf
och ett Stall medh all hans Sädh, Hö och Halm, en månad för Jwl.

Sven Olofsson Torkelsbyn Blomskog

Sven Persson Mörnäs Sillerud

Marit Bryngelsdotter, salig Remgänge Järnskog
Jöns Bryngelsson Remgänge Järnskog
Ivar Bondesson Tollesbyn Järnskog

Johan finne Björbo
- Åsby Sillerud

Rasmus Bryngelsson Björkeviken Holmedal
Anders Andersson Såviken Holmedal

Tol Olofsson Påterud Järnskog
Olof Olofsson Bergerud Skillingmark

Näst kändes Tool Oluffzson i Påterudh i Jernskogh Sochn skyldigh
att betala till Oluff Oluffzson i Bergerudh i samma Sochn (*) 1 Rd



137

till thet för vthlagdt är i Grässgiädh för 1/4 i Buer i Skellingemark
Sochn, allthenstundh Oluff Står för vthlagorna aff samma Buer,
effter Beswärs Cammerens Resolution.
(* ska vara Skillingmarks sn)

Torsten Nilsson Årgänge Silbodal
Sigge Hansson, ryttare
- Viker Trankil

- S. Lian Järnskog
- Saxebyn Järnskog
- Ulfhuvud Järnskog
- Brårud Järnskog

Bryngel Nilsson Uppsala Holmedal
- Tarm Fågelvik
Tol Nilsson Boda Fågelvik
Olof Nilsson, från Norge

- Lilla Koppom Järnskog
- Slärteg Järnskog

- Sillergård Silbodal
- Näs Silbodal

Bryngel Hermansson Sunstabyn Blomskog
Olof Söffringsson Gotskäl Sillerud
Söffring Andersson
Jöns Utängen Sillerud

Hans Larsson Högeliden Silbodal
Karin Andersdotter Högeliden Silbodal
Lars Olofsson
Kerstin Nilsdotter
- Långlanda Silbodal

Tol Bryntesson Hol Sillerud
Britta Bryntesdotter
Kerstin Bryntesdotter
Anders Bryngelsson

Peder Olofsson Lysås Karlanda
Lars Olofsson Leverbyn Holmedal
Kerstin Töresdotter

- Högelidan Silbodal
- Uplian, ett torp Silbodal

Erik Eriksson Såviken Holmedal
Nils Månsson Myrevarv Holmedal

Truls Sundstabyn Blomskog
Amund Segolsson Näs Blomskog

Olof Joensson S.Ström Silbodal
- Risviken Silbodal

- Leverbyn Holmedal
Anders Halvardsson
Lars Olofsson
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Jacob Halvardsson Leverbyn Holmedal

- Långefors Sillerud
- Mörtenäs Sillerud
- Högstakan Sillerud
- Solberga Sillerud

Lars Bånge Älgtån Sillerud
- Långrudsbor

Torsten Nilsson Årgänge Silbodal
Nils Nilsson
Markus Nilsson
Jonas Nilsson
- Högerud Silbodal
Nils Halvardsson Årgänge Silbodal
Marit Larsdotter Årgänge Silbodal

Uppbjudna hemman och jordar: Bottnar Östervallskog
Kestad Sillerud
N.Lian Järnskog
S.Lian Järnskog
Tveten Holmedal
Öna Sillerud
Gunnersrud Skillingmark
Elgån Sillerud
Signebyn Sillerud
Hällebyn Sillerud
Gildalen Blomskog
Söpple Blomskog
Gyltenäs Trankil
Nässlebacka Silbodal
Lian Karlanda
Djuv Silbodal
V. Boda Sillerud
Öbyn Blomskog
Näs Silbodal
Tobyn Sillerud
Guttebol Sillerud
Tjärn Sillerud
Tolkärr Sillerud
V. Boda Sillerud
Bjurdalen Sillerud
Dusserud Fågelvik
Tarm Fågelvik
Engebäck Blomskog
Torkilsbyn Blomskog
Öbyn Blomskog
Sundsbyn Holmedal
Tveten Holmedal
Saxebyn Järnskog
Påterud Järnskog
Vadjunged Järnskog
Lossbyn Järnskog
Gildalen Blomskog
Loffbyn Silbodal
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1652 den 16-17 nov

Tingsplats: Älgtån Sillerud

Länsman / befallningsman:
Joen Larsson Ökna

Nämndemän:
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Olof Bryngelsson Koppom Järnskog
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Tore Nilsson Boda Järnskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark

Tingets mål:
Joen Halvardsson Brevik Blomskog
Halvard Bryngelsson Brevik Blomskog

Joen Halvardsson Brevik Blomskog

Sigrid Eriksdotter Sillebotten Sillerud
Jonas Eriksson, salig Ed Blomskog

Johan finne Sibboheden Karlanda
Halvard Engelbrektsson Ulfshuvud Järnskog

Halvard Joensson, från Dalsland
- Backa Silbodal

Gunnar Olofsson Djupadalen Fågelvik
Erik Torstani, präst Blomskog
Ingeborg

Joen Persson, inspektör Åmotfors Köla

Henrik Persson Linhult Silbodal
- Ström Silbodal
Lars Andersson

- Söpple Järnskog
- N. Lian Järnskog
- Gårdsrud Järnskog

Amund Eriksson Blomman Blomskog

Lars Andersson Mölnerud Holmedal
Anders Larsson Mölnerud Holmedal

Brynte Andersson Uppsala Holmedal
Bryngel Nilsson Uppsala Holmedal

Olof Gunnarsson Sillegårdsed Silbodal
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Nils Olofsson Sillegårdsed Silbodal
Joen Tolfsson Risviken Silbodal
Olof Andersson Sillegårdsed Silbodal
Algot Olofsson Näs Silbodal

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Kerstin Bryngelsdotter Älgtån Sillerud

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Ingrid Olofsdotter Kestad Sillerud

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Claes Erlandsson Sandene Sillerud
Sigrid Christoffersdotter Sandene Sillerud
Sven Eriksson, från Bön i Dalsland
Anders Rasmusson Sandene Sillerud
Anders Andersson Snarkil Sillerud
Jöns Olofsson Bäcken Sillerud

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud

Anders Öfvensson, soldat Sannom Töcksmark

Hans Olofsson Bergerud Holmedal
Ragnela Persdotter Bergerud Holmedal

Amund Bryngelsson Bergerud Holmedal
Öfven Gunnarsson Bergerud Holmedal

Jacob Halvardsson Leverbyn Holmedal

Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Karin Tolsdotter Hol Sillerud
Amund Andersson
Anders Andersson
Elin Andersdotter, i Norge
Kerstin Andersdotter, i Norge
Gunilla Andersdotter, i Norge
Britta Andersdotter Strand Silbodal
Lars Håkansson
Anders Bengtsson Ed Blomskog
Malin Olofsdotter
Anna Olofsdotter, i Amnehärad
Bengta Olofsdotter Slärteg Järnskog (?)
Elin Olofsdotter Leverbyn Holmedal
Håkan Larsson, från Degernäs
Barbro Larsdotter, från Degernäs
Ingrid Larsdotter, från Degernäs
Marit Eriksdotter Stenbyn Töcksmark
Karin Olofsdotter Kyrkerud Silbodal
Erik Hugesson
Elin Larsdotter Strand Silbodal
Gertrud Larsdotter Åstebyn Sillerud
Karin Andersdotter Brevik
Malin Andersdotter N. Ström Silbodal
Marit Andersdotter, från Skäggebyn i Svanskog
Karin Tomasdotter Långlanda Silbodal
Ingeborg Olofsdotter, från Björkekärr
Olof Larsson Långlanda Silbodal
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Uppbjudna hemman och jordar: Elgån Sillerud
Signebyn Sillerud
Hällebyn Sillerud
Gildalen Blomskog
Söpple Blomskog
Gyltenäs Trankil
Nässlebacka Silbodal
Lian Karlanda
Djuv Silbodal
V. Boda Sillerud
Öbyn Blomskog
Näs Silbodal
Tobyn Sillerud
Guttebol Sillerud
Tjärn Sillerud
Tolkärr Sillerud
V. Boda Sillerud
Bjurdalen Sillerud
Dusserud Fågelvik
Tarm Fågelvik
Engebäck Blomskog
Torkilsbyn Blomskog
Öbyn Blomskog
Sundsbyn Holmedal
Tveten Holmedal
Saxebyn Järnskog
Påterud Järnskog
Vadjunged Järnskog
Lossbyn Järnskog
Gildalen Blomskog
Loffbyn Silbodal
Smulemark Karlanda
Öjenäs Sillerud
Risviken Fågelvik
Lossbyn Järnskog
Vadjungsed Järnskog
Lislerud Sillerud
Ulvenäs Töcksmark

1653 den 18-20 juli

Tingsplats: Backa Silbodal

Länsman / befallningsman:
Joen Larsson Ökna

Nämndemän:
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Olof Bryngelsson Koppom Järnskog
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Olof Andersson Djurskog Östervallskog
Tore Nilsson Boda Järnskog
Börje Olofsson Lilleboda Blomskog
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
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Anders Bryntesson Hol Sillerud
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark

Tingets mål:
Anders Amundsson Dalen Töcksmark
Malin Joensdotter Skarebol Töcksmark

Anders Tolfsson Harnäs Sillerud
Karin Andersdotter Harnäs Sillerud
Böret Andersdotter, boende i Dalsland

Helge Olofsdotter Uppsala Holmedal
Erik Ulvenäs Töcksmark

Nils Tolsson Gyltanäs Sillerud
Karin Andersdotter Harnäs Sillerud

Peder Olofsson, vid Hallen
Hans Nilsson Kyrkebyn Östervallskog
Christoffer Gottarsbyn Töcksmark
Anders Töresbyn Töcksmark
Anders Bryngelsbyn Töcksmark
Amund Bön Töcksmark
Asmund Bön Töcksmark
Nils, herr och salig Töcksmark
- Rommenäs Östervallskog
Torsten Johannis Töcksmark
Nils Olai, salig

Måns Bengtsson Stenbyn Töcksmark
Marit Olofsdotter Stenbyn Töcksmark

Hans Nilsson Kyrkebyn Östervallskog
Peder Olofsson, vid Hallen

- Prästgården Blomskog
Zakarias, herr och salig
Erik Torstani, präst Blomskog

Lars Olofsson Bånge Älgtån Sillerud

- Tobyn Sillerud
Lars Olofsson Bånge Älgtån Sillerud

Halvard Börjesson, från Lofbyn
Udde Joensson, från Helgebön
Tord Nilsson, boende i Norge

Rasmus Amundsson Källås
Amund Eriksson Sandbol
- Knoll Karlanda
Amund Rasmusson
Jöns, salig Kållerud Karlanda
Jöran Jacobsson
Halvard Rasmusson Hämnäs Karlanda
Elof Claesson Vrängebol Karlanda

Karin Hansdotter Kållerud Karlanda
Erik Jönsson Kållerud Karlanda
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Elof Jönsson Knoll Karlanda
Ingeborg Jönsdotter Kallenäs Karlanda
Ingrid Jönsdotter Koleviken
Johan Jönsson Kyrkerud Silbodal
Jöns Eriksson, salig Kållerud Karlanda
- Fors Karlanda
Karin
Johan
Nils Segolsson Kölaviken
Erik Olofsson Kallenäs Karlanda
- Byn
- Brönäs
- Mosserud Karlanda

Per Svensson Skogen Sillerud
Olof Persson Skogen Sillerud
Jonas Eriksson Ed Blomskog

Ingeborg Duva till Näs, fru Näs
- Skomsnäs Trankil
- Viker Trankil
- Sundsbyn Blomskog

Johan, finnpojke

Nils Månsson Ärtetjärn Töcksmark

Nils Larsson Viker Fågelvik
Erik Larsson, salig

Elin Anundsdotter Härdalen Karlanda
Anund Andersson Härdalen Karlanda
Anders Anundsson Härdalen Karlanda
Lars Matsson Härdalen Karlanda

Halsten Larsson Lössbyn Fågelvik
Anders Segolsson Bjärn Karlanda
Anders Halstensson

Ingeborg Andersdotter Kålleboda Sillerud
Per Persson, från Svanskog
- Byn Sillerud

Tol Nilsson Koppom Järnskog
Joen Nilsson Tollesbyn Järnskog

Tol Eriksson Djuv Silbodal
Kerstin Halvarsdsdotter Våxlanda Silbodal
Elin Larsdotter Våxlanda Silbodal

- Knutsboda Karlanda
- Fors Karlanda
Ingeborg Olofsdotter
Nils Claesson
Anders Claesson

- Trättlanda Blomskog
- Näresbyn Blomskog
Helge Tolfsson Näresbyn Blomskog
Ingemund Olofsson Näresbyn Blomskog
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- Ö. Trättlanda Blomskog
- V. Trättlanda Blomskog
- Prästegården Blomskog

Olof Håkansson Nolgård Järnskog

Lars Bånge Älgtån Sillerud
Erik Beronis, präst Sillerud

Näst beswäradhe sigh Lars Bånge i Elgtåån i Sillerudh sochn
at kyrkioherden Wälläre H: Erich Beronis i Sillerudh war
weken af Tinget, nu så wähl som tå Wynen gick senast för än
något uthslagh giordes på then Ängekijhlen som the dragas om
antingen han skulle liggia till Elgtåån eller Prästegården och
om han hadhe nu i åhr slagit och tagit bort höö på en Vdd westan
för Bäcken, iempwäll och, slagit och låtit ståå qwart ett
stycke nordan medh samma Bäck, hwarföre afsades at b:te
H. Erich skall för thetta stembnas till nästa Tingh och thess ,,
förinnan notificera Superintendenten om han will förord ,,
na någon af Capitlet at wara ther öfwer medh, men i medler
tidh nu Lars Bånge taga thet hört, som qwart är nordan Bäc ,,
ken och hålla sigh effter sitt förra fångne Tingh afskedh.

- Näs Silbodal
- Sillegårdsed Silbodal

Nils Olofsson Sillegårdsed Silbodal
Olof Gunnarsson Sillegårdsed Silbodal
Anders Börjesson Furuskog Silbodal

- Hyningen Sillerud
- Kolabodarna Sillerud
- Tegen Sillerud

- Ö. Boda Sillerud
Olof Joensson
Tore Joensson

Olof Börjesson N. Ivarsbyn Östervallskog
Ingeborg Joensdotter N. Ivarsbyn Östervallskog
Böret Örjansdotter Bryngelsbyn Töcksmark
Lars Bryngelsson, salig Bryngelsbyn Töcksmark

Anders Örjansson Bryngelsbyn Töcksmark

Brynolf Tomae, präst Holmedal
Torsten Nilsson, länsman Årgänge Silbodal
Ingrid Larsdotter Uppran Fågelvik
Ingemund Halstensson Stommen Fågelvik

Olof Persson Bergerud Holmedal
Lars Bergerud Holmedal
Gunnar Bergerud Holmedal
Ivar Svensson Tenvik Sillerud

Ingel Trondsdotter Tjärn Sillerud
Anders Olofsson Tjärn Sillerud

- Rösbyn Holmedal
- Selen Holmedal
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Sven Eriksson Elofsbyn Töcksmark

Sven Larsson Vikabotten Silbodal
Olof Persson Loffbyn Silbodal

Olof Eriksson Näs Blomskog
Amund Segolsson Näs Blomskog

- Vadjungsed Järnskog
- Hola Köla

Olof Olofsson V Boda Sillerud
Olof Olofsson, boende i Norge
Elin Joensdotter Gängene Sillerud
Engelbrekt Joensson Öna Silbodal
Peder Andersson Tegen Sillerud (?)
Olof Bryngelsson V. Boda Sillerud

Halsten Larsson Lossbyn Fågelvik
Barbro Olofsdotter
Lars Olofsson
Elin Olofsdotter
Börit Olofsdotter
Karin Olofsdotter
Ingeborg Olofsdotter
Olof Egelsson
- Nässlebacka Silbodal
- Lian Silbodal
- Vitsten Karlanda
Arne Nilsson Backa Silbodal
Jöns Eriksson Kållerud Karlanda
- Tvedalen

Marit Eriksdotter, änka Högsliden Silbodal
Torsten Andersson Högsliden Silbodal
Anders Joensson Saxebyn Järnskog
Knut Gunnarsson Saxebyn Järnskog
Joen Bryntesson Saxebyn Järnskog
Karin Olofsson Saxebyn Järnskog

Olof Pedersson Flötane Fågelvik
Christoffer Bryngelsson Strömer Östervallskog
Håkan Persson
Börit Persdotter
- Håkenrud, ett torp

Uppbjudna hemman och jordar: Näs Silbodal
Tobyn Sillerud
Guttebol Sillerud
Tjärn Sillerud
Tolkärr Sillerud
V. Boda Sillerud
Bjurdalen Sillerud
Dusserud Fågelvik
Tarm Fågelvik
Engebäck Blomskog
Torkilsbyn Blomskog
Öbyn Blomskog
Smedsbyn (=Sundsbyn) Holmedal
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Tveten Holmedal
Saxebyn Järnskog
Påterud Järnskog
Vadjunged Järnskog
Lossbyn Järnskog
Gildalen Blomskog
Loffbyn Silbodal
Djuv Silbodal
Hällersrud Holmedal
Smulemark Karlanda
Öjenäs Sillerud
Risviken Fågelvik
Lossbyn Järnskog
Vadjungsed Järnskog
Lislerud Sillerud
Ulvenäs Töcksmark
Bolerud Sillerud
Backa Silbodal
Skenhall Tranvik
Strand Silbodal
Näs Blomskog
Byn Sillerud
Såviken Holmedal
Vadjungsed Järnskog
Lofbyn Blomskog
Gildalen Blomskog
Skenhall Trankil
Hol Sillerud
Strömar Östervallskog
Stenbyn Töcksmark
Vik Blomskog

1653 den 11-12 nov

Tingsplats: Boda Järnskog

Länsman / befallningsman:
Joen Larsson Ökna

Nämndemän:
Anders Asmundsson Signebyn Sillerud
Sven Larsson Vikebotten Silbodal
Olof Bryngelsson Koppom Järnskog
Nils Bryntesson Nästeviken Fågelvik
Anders Bryntesson Hol Sillerud
Erik Ragvaldsson Karlanda Karlanda
Per Olofsson Lysås Karlanda
Rasmus Olofsson Långlanda Silbodal
Olof Bryntesson Koppom Järnskog
Halsten Bryngelsson Tveten Holmedal
Kettil Eriksson Gottarsbyn Töcksmark
Tore Nilsson Boda Järnskog
Lars Olofsson Leverbyn Holmedal
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Tingets mål:
Anund Helgesson Selen Sillerud
Malin Halvardsdotter Skogen Sillerud

Jöns Erlandsson Kestad Sillerud
Ingrid Blomman Blomskog

Anders Rasmusson Sandane Sillerud

Torsten Nilsson, länsman
Erik Rasmusson Svensbyn Sillerud
- Skomsnäs Trankil

Björn Gudmundsson, länsman Backa Silbodal

Ivar Nilsson V. Vikar Fågelvik
Jöran Sandersson, gränstullare

Nils Benedicti, präst Silbodal

- Högsäter Skillingmark
Nils Benedicti, präst Silbodal

- Vikebotten Silbodal
- Lofbyn Silbodal

Nils Halvardsson Korsbyn Järnskog
Ivar Bondesson Tollesbyn Järnskog

Nils Svensson Tjärn Sillerud
Börje Tolsson Tjärn Sillerud
Kerstin Trondsdotter Tjärn Sillerud
Anders Hol Sillerud
Erik Tenvik Sillerud
Erik Snarkil Sillerud
Anders Tjärn Sillerud
Halvard Torkelsbyn Sillerud
Anders Signebyn Sillerud

- Tobyn Sillerud

- Bålerud Sillerud
Torbjörn Finnerud

Nils Knutsson Fjäll Järnskog
Ingel Börjesdotter
Torsten Börjesson
Per Börjesson
Knut Börjesson
- Skarbol Köla
- Gunnersbol, ett torp
- Tegen
- Ö Flogned Köla
- V Flogned Köla
Lars Jernvik (?)
Eskil Ölebyn
Bengt Ränkesed Älgå
Torsten
Per
Gunilla Knutsdotter
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Brynte Torstensson
Sigrid
Bryngel Torbjörnsson Remgänge Järnskog
Olof Knutsson
Guil Knutsdotter
Bengta Knutsdotter
Karin Knutsdotter
Töres Persson

Näst witnade Nils Cnutsson i Fiäll i Jernskogh Sochn, en Man om
sina Siutijo fäm Åhr, medh swornom Edha at fyra syskon Nembl :
Jngel, Torsten, Per och Cnut Börges barn, wore om halfwa Skore ,,
bool i Kiöhla sochn, och när thet föll them till Arfz, tå war halfwa
Torpet Gunnerssbool, uthan Skogzpart Tegen. som kom then half ,,
wa Gården till bortsatte, thet till Ö: och thenna till W. Flug ,,
ne, och elliest andre skulder på – ’’ 30 : Rd, ther af Lasse Jern(?)
wijk  hade at fordra – ’’ 12 Rd. Eskill i Öhlebyn – 8 Rd och
Bengt i Ränkesedh – ’’ 10 Rd, them Torsten och Per sampt
theras Barnn löste igen. halfwa Gården mättes för. 48 :
Rd : och systran giordes Lijkmedh Brodheren therföre hon
fick ther af – ’’ 12 Rd, och Cnutz dotter Gunilla, skulle in ,,
thet hafwa haft mehr heller, men efter thet dröijdes något,
så krjade hon medh sinn Man Vth – ’’ 16 Rd effter kom Brynte
Torstensson som fick Gunillas dotter Sigredh, och togh en Vngh
Geet for samma Ar[v]sspart, Therföre witnade och Bryngell
Torbiörnsson i Rammergånge i Jaernskogh Sochn en medhåldes
Karll. medh swornom Edhe, at han wiste inthet mehr om of ,,
wanskrefne Ärende, än at Cnutz Barn woro – 4. st. Neml: Olof,
Guil(?), Benga och Karin och för henne Karin togh han Jordpen ,,
ingar af Thöres Persson, nembl. 1. stut och något Lärfft alt
om – 6 Rd. och så myket finge the andra Systrerna, men Brode ,,
ren dubbelt emot.

Per Andersson V. Flogned Köla
Bryngel Torbjörnsson Remgänge Järnskog
- Bottner Östervallskog

Anders Olofsson Söpple
Sven Halstensson, i Gillberga
Jöns Eriksson, salig Knoll Karlanda

Anders Joensson Saxebyn Järnskog
Brynte Rasmusson Remmenäs Östervallskog
Rasmus

Per Knutsson Holmsrud Skillingmark
Brynte Persson Hångstad Skillingmark

Näst blef skilt emillan sahl. Per Cnutssons i holmsrudh Arff ,,
wingar, som äre Brynte Persson i hengesta, sampt – 4: hans half ,,
brödher och – ’’ 3. halfsystrar, at emädan fadren b:te Per Cnutsson
kiöpte en Fierdingh i Holmsrudh, medh Bryntes Modher, och then
andra Fierdingen medh  hans halfsyskons modher. Ärfwaner
en Twedehl efter sin afledne son som föddes medh förra hustrun
uthj thet effter honom föll, och thess förutan behölt inne medh sigh
i heela sin lifztijdh all then löösarf som b:te Brynte skulle hafwa
effter sinn sahl: Modher, Ty afsades at han Brynte Persson
skall hafwa på sinn dehl i ett för alt en Tredingh af halfwa
Holmsrudh men ägha gifwa – ’’ 6 Rd ifrån sigh först, till b:te
sin sahl. Faders skuldz af betalningh.

Olof Nilsson Slärteg Järnskog
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Knut Persson Högsäter Skillingmark

Johan finne Sibboheden Karlanda
Henrik Olofsson Sibboheden Karlanda

- Ribboheden Karlanda
- Lysås Karlanda

Amund Nilsson, boende i Norge
Olof Nilsson Boda Fågelvik

Joen Jönsson Remgänge Järnskog
Amund Bryntesson Lossbyn Järnskog
Börita Nilsdotter Högliden Silbodal

Anders Siggesson Berud Silbodal

Gullbrand Eriksson Gullbrandsbyn Holmedal
Lars Olofsson Leverbyn Holmedal

Anders Erlandsson Fjuserud Järnskog
Erland Andersson
Joen Olofsson Tömta Köla

Näst afsades, at Anders Erlandsson i Fiuserudh i Jernskogh
skall Åhrligen gifwa Erlandh Andersonn till tienst hoos Joen
Olofsson i Tompte i Kiohla sochn – ’’ 1. mark: S : Mt : i städzla
för hans Jordepart i b:te Fiuserudh som är en Nijonedehl i 1/2
Gården.

- Ed Blomskog

Nils Svensson Tjärn Sillerud
Börje Tolsson Tjärn Sillerud
Kerstin Trondsotter Tjärn Sillerud

Tolf Nilsson Tarm Fågelvik
Malin Engelbrektsdotter Uppsala Holmedal
Anna Engelbrektsdotter Tarm Fågelvik

Harald Elofsson Hultebyn Karlanda
Lars Eriksson Smulemark Karlanda

Uppbjudna hemman och jordar: Hällersrud Holmedal
Smulemark Karlanda
Öjenäs Sillerud
Risviken Fågelvik
Lossbyn Järnskog
Vadjungsed Järnskog
Lislerud Sillerud
Ulvenäs Töcksmark
Bolerud Sillerud
Backa Silbodal
Skenhall Tranvik
Strand Silbodal
Näs Blomskog
Byn Sillerud
Såviken Holmedal
Vadjungsed Järnskog
Lofbyn Blomskog
Gildalen Blomskog
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Skenhall Trankil
Hol Sillerud
Jerrerud, under Skenhall Trankil
Strömar Östervallskog
Stenbyn Töcksmark
Vik Blomskog
Snarkil Töcksmark
Korsbyn Sillerud
Tegen Sillerud
Ryssviken Fågelvik
Bryngelstorp Fågelvik
Lossbyn Järnskog
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Strödda mål 1654-1686

Endast de personer samt gårdar, vilka ingår i författarens särskilda släktutredning, är återgivna
med fetstil.

1654-1659

1654 den 5-6 juni

Näst haff Kyrckioherden Wällärde H:r Erich Beronis
Biuur i Sillerudh ifrån Sigh then Engekroken till Elgtåån
Som bäcken giör widh skildwaden emellan Prästegårdhen
och Elgtåån, effter som affdömbdt war tilförende.

1/2 Wängz Edh i Jerneskogh Sockn – ,, 3.g.
1/4 i Löössbyn  i Jerneskogh Sockn – ,, 2.g.
1/4 i Löössbyn  i Jerneskogh Sockn – ,, 1.g.
1/6 i hela Söder Lijdan i Jerneskogh Sockn – ,, 1.g.

1654 den 11-12 nov

1/4 i Löössbyn  i Jernskogh Sockn – ,, 3.g.
1/4 i Löössbyn  i Jernskogh Sockn – ,, 2.g.
1/6 i hela söder lijdan i Jernskogh Sockn – ,, 2.g.
1/2 Olerudh i Skällingemark Sochn – ,, 1.g.

1655 den 23-24 juli

Näst effter Örjan Andersson i Budha i Skellingemark Scohn
klagar sigh genom thet byte, som Stämpndemännen Oluff i Koppum
och Thore i Gudh stäldte i be:te Budh i hösta, wara skedt förnär. Ty
bewilliades thet några och flera aff Rätten måtte och så samma
ther öfuer.

1/4 i Lossbyn  i Jernskogh Sockn – ,, 3.g.
1/6 i hela Söderlijdan i Jernskogh Sockn – ,, 3.g.
1/2 Olerudh i Skellingemark Sochn – ,, 2.g.
Holmsrudh i Skellingemark Sochn – ,, 1.g.

1655 den 15-16 okt

1/2 Olerudh i Skelingemark Sochn – ,, 3.g.
Holnsrudh i Skellingemark Sochn – ,, 2.g.
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1656 den 9-10 juni

Näst kom för Rätten Torsten Cnutzson i Remmegen ,,
ge i Jernskogh Sochn, och så medh skiäligit kiöpebreff, som
Nämpndens, och en kammeligen Oluff Bryngelssons i koppum
Thore Nilssons i Bodha och Oluff Eloffzsons i Slärteg wit ,,
nesbördh bewijste , hurusom han hade medt sin hustru Gy ,,
ri Andersdotter löst och kiöpt aff sin Syster Elin Cnutzdot ,,
ter all hennes arffuedeel i be:te Remmegenge för 14 Rdr.
och Aff sin Syster Jngerdh Cnutzdotter halfften aff hen ,,
nes arffuedeel i be:te Remmegenge för 7. Rdr. Thertill
han Torsten Cnutzson hade ärffdt så stor deel i be:te
Remmegenge i effter sin Sal fadher Cnut Torbiörnsson
att han medt arff och kiöp ägde En ottondedeel i mehrbe:te
Remmegenge. Sedan hade han medt be:te sin hustru Gyri an ,,
dersdotter kiöpt aff hennes Syster Elin Andersdotter i
Jernrudh i Gunnarskogh Sochn allan then deel hon (re)do ärffdt
hade effter sin Sal. Fadher Anders Erichzsson och Broder An ,,
ders Andersson och skulle få ärrffue effter sin modher Jngridh
Eloffzdotter, som han henne för vth giffuit hade vthi Loffz ,,
byn i Jernskogh Sochn, såsom sin a[r]fflinge, för 18 Rdr. Ther
till hans hustru Gyri hade sielff ärfft effter åternämpn ,,
de sin fadher och Broder så myckit vthi be:te Loffzbyn att the
ägde nu tillhopa medh arff och kiöp något mehr än En Tri ,,
dinghe vthi halffua gården, som är allenast ett Tridingz
hemman, doch så att the taga igen 4 Rdr, så att thet
bliffuer jämpt en Tridingh i halffa hemmannet, så ,,
som sagdt är.

Näst sakfältes Oluff Oluffzson i Bärgerudt i Skällinge ,,
marck Sochn, för thet han reste Tullplatzen förbij, när han
drogh senast öffuer Gräntzen åth Norige att kiöpeslaga, till
tina 10. mark. Cronan enskylt. Och effter han förde 4 Skålpundh
Toback tillbaka, hijt öffuer gräntzen, så lades honom dubbel
Tull vppå, nämbligen 4. Dr Sm:t

Näst kom för Rätten kyrkeherden Wällärde Her Erich
Beronis i Sillerudh och bewärade ther öffuer, att oansedt
hennes Kongl. Maij:tz drottningh Christina hade för åhr 1648.
nådigst bestådt honom, såsom andre Spolerade, wedrlagh för
Prästegården i Sillerudh Sochn och tilldeles Stombnen Liane ther
sammastädes, lickwäll haffuer han thet inthet niutet, affor ,,
sak, att Cammareraren Sal. arffwedh Persson skall inthet
haffue welat bestået, efftersom tå warande Landzskriffuares
Lars Bånge åhr 1652. d 12 Augusti giffue och nu framwijste
witnesskrifft vtwijsar, huilken han Lars Bånge nu när ,,
warandes offentligen in för sitiande Rätten bestodh, bety ,,
gandes wara sandt, att Sal. Cammereraren wille inthet be ,,
stået, och therföre nööt kyrkieherden inthet något weder ,,
lagh thet åhret. Så emedan Tingz Rätten inthet tillstodh att
något här åth giöra, vthan the gode herrar, som haffue di ,,
sposition öffuer Kongl. Maij:tz och Cronones Ränter : Ty bleff
thetta bewilliat kyrkeherden för en Attest, att behörligh
ort och ställa ther medh sökia, huadh han kan winna.

Holmsrudh i Skällingamarck Sochn – ,, 3.g.
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1656 den 20-21 okt

Näst berättade samptlige Nämpnden, att Häradzmarke
och skildnad emellan thetta och Jösse häradt och Consequenter
emellan Olerudh här och kyrkoskoghen i Jössehäradh förmenas
wara och böra gå ifrån Mullkärns bäcken till Mörtebäckz ,,
brona och sedan mitt i Siönn Biörkelången. Ther westan före
och att så in på Olerudh Skogh, Mårten finne i Kyrkeskogen haffuer
hubbit åth skillige fall, och ellliest affbet thes Engiar, huar före han
är stämbder till an swar, absenterade nu sigh. Huarföre fans för godt,
att plöga Jössehäradz Nämpndh betänckiande hur om å näste Tingh tijdh
be:te Mårthen finne skall och så peremptorie citerat bliffua.

1657 den 4-6 maj

1/3 i Böön i Skellingamark Sochn   1.g.
1/4 i Korsbyn i carlanda Sochn   1.g.

1658 den 20-21 sept

Näst prætenderade anders assmundzson i
Signebyn på samhäffs emellan Tobyn, Skatthemmen
halfft, och Stombn Cronohemmen 1 i Sillerud Sochn,
som är Prästgården, en kyrkioherden wyrdige
och wällärde H. Erich Beronis stodh på wara
Råå och Röör emellan, Therpå föll thenne förklar ,,
ningh, att thet skull notificeras Consustoio,
och Synas.

1/3 i Böön i Skälingmark Sochn  2.g.
1/4 i Korsbyn i Carlanda Sochn   2.g.

1659 den 21-23 juli

Tå i Försonne witnade samptlige Nämpnden och Almogen som till Tinget
kommen war att vthi thetta Innewarandhe åhr 659. hade ett partii aff
fienden giordt infall uti thetta Häradh och Skellingmark Sochn, och aldeles
Wtplundrat effterschreffne tutenne(?) gårdar, hångestadh skattehemman 1. och
högesäter Skattehemman 1 och thes åboer ifrån tagit; efftersom föllier,
Nämbliga Brynte i Högestadh: oxar 2 st. koor 2 st. Qwigor 4 st. häst 1
stodh 1 fläsk 1 st. om 2 lb kiött 2 lb gerngryta 1 st. Walmars byxor
2 paar, Tröijor 2 st. Slijnfäll 1 st. Rya 1 st. klädeskiortel 2 st. Walmars
kiortel 1 st. Stång Jern 1 lb. yxssor 2 st. Salt ½ quarter. Arne
ibidem. oxe 1 st stut 1 st koor 4 st quigor 2 st stodh 1 st. Blaggarns wäst
40 allnar grytor 2 st fläsk 1st. kiött 2 lb Saltt ½ quarter, skinfäller
2 st. Ryor 2 st. Walmart byxor 1 par, Walmars kiortel 1 st. klädes kiörte
1 st. Giöstaff ibidem koor 3 st. Stoo 1 st. kronehacke 1 st. oxe 1 st. Stut 1 st.
geet 1 st. grytor 2 st. fläsk 1 st. kiött 1 ½ lb. alla hans och hennes gångkläder
sampt lyngarn uthi en kijsta. En Enkia ibidem, oxar 2 st. koo 1 st. Stut
1 st. quiga 1 st. grytor 2 st. Skinfäll 1 st. fläsk 1 st. kiött 1 lb. Salt ½ quar:tr
Erter 1 quärter. Nils Tolsson i Högsäter  koor 3 st. oxe 1 st. stuut 1 st.
quiga 1 st. häst 1 st. Rya 1 st. Åckädhe 2 st. gryta 1 st. Stekepanna 1 st. yx ,,
or 2 st. Tröijor 2 st. Lärffts skiortor 1 st. Särck 1 st. Cnut ibidem oxar 2 st.
ko 1 st. Stoo 1 st. Skijnfäll 1 st. yx 1 st. fläst 2 lb kiött 1 lb Rogh ½ Tunna
Stekepanna 1 st. Walmarrs tröija 1 st. Läreffts Skiortta 1 st. Särk 1 st. Bössa
1 st. Nils ibidem koor 1 st. oxar 2 st. Stut 1 st. Quiga 1 st. fåår 5 st.
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Stoo 1 st. Täcken 1 st. skinfäll 1 st. grytor 2 st. yxor 2 st. fläsk 1 st
kiött 1 lb.

Nock kom kyrckieherden i Sillerudh Wyrdigh och Wällärdhe H: Erich
Beronis Biur, och tilltalte fordom Häradh Schriffuaren Wälförston ,,
digh Lars Bånge i Elgtån om 17 Tönner reen Spannemåhl, som Biskopen
Ehrewyrdihg och Höghlärde M:r Sven Benedictj Camæneus skulle re ,,
stera på Hans vnderhåldh för then tijdh Lars Bånge hade Tijonden
om händer. Ther till han Lars Bånge swarade sigh haffua långt för
thetta effter Sal. Gustaff Erichzsons i Carlstadh förordningh, på H:r
Chrew: tz Beskopens wägnar, låttit them aff  wisse Bönder, som han hade
behållin längd uppå hemma och skulle nu haffua fölgdt medh hwar
han hadhe warit stämbd om then Saken, leffuereras till Brynte
oluffzson i fhillpstadh, huilken hade them Quitterat, och Quitencen
skulle wara h:r Chrewy. Biskopen handfångin. Huarföre på lades
Lars Bånge thetta förberörde skäligen bewijsa, innan fiorton
dagars frist, som han sielff föreladhe, ther Rätten war om ,,
tänckter att gynna honom längre tijds, eller betala samma
fördringh.

Noch lät Kyrkioherden wyrdigh och höghlärde M:r Israel Kanutius
i Philippestadh fordra genom affuanbe:te Her Erich Beronis, 25.
Q:r rent Spannmål aff Lars Bånge i Elgtån. Ther till
Lars swarade så, att M:r Israel skulle haffua sitt Deputat i
Staffuenäs, så wijda i kyrckeboden tillrächte, och ther något
felade, skolle upbäras aff Tweta Sochn, ther på war giffuen
en Längd på Byy och Bonde, och om så tränger, will han giffuo
å nyio, män inthet wijare sware eller wndergiöra then
fordringen. Therföre pålades Lars att innan 14 dagars
tijdh bewijsa thet han nu förebär.

1/3 i Böön i Skellingmark Sochn  3.g.
1/4 i Korssbyn i Carlanda Sochn   3.g.

1660-1669

1660 den 21 och 23 juni

1/2 Holmsrudh i Skelingmark S.  1.g.

1661 den 20-22 maj

Näst kom Jöran Sandarsson i Strandh, och klagade effter fyre styck ,,
ken breff ifrån General Jnspectoren, Wälb:e Chrispino Flygge, afft
datis 657. dh. 25. februarij. och dh 15. Decemb. 658. den 25 Martij, och
660. den 22 febru: som skulle wara kompne i kyrkoherdens Wynlige
H:r Erichz Beronis händer, och sedan inthett länger. Bene:te H:r Erich nekte
fuller ther till, men Anders i Signebyn witnade, att när H.r Erich drogh
åth Götheborth 658. näst för Påska, tå hade han att Jöran Sandersson
om humler och bröt thet up, på thet han skulle få bådha hans hustru,
om något skulle behöffuas, och föra doch breffuet medh sigh till Jöran
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som tå war föråth rester. Erich Gunmundsson berättade, att när H:r
Erich kom till honom : Åmohl, tå beknde H:r Erich sigh haffua sam ,,
ma breff. Rätten påladhe förthenskuld be:te her Erich att lätha up
samma breff och skaffa thett till rätta, till wijdare beskedh.

Näst Stadfästes effter Sweriges lagh och landzens bruk thet Jor ,,
dekiöp, som Sahl. Oluff Knuthsson i Skönnerudh i Jernskogh Sochn
hade giordt medh sin Brodher Nilss Cnutzsson i Olerudh i Skelling ,,
mark Sochn, om hans arffuedeel, effter fadhren Cnuth Bengtsson
uthi bene:te Olerudh, som är halffparten i then gården för 60. Rdr.
huilket heelt är omgiffuit medh thetta Rået, först uthi Biörckelångh
i Swedkiärn, tädan i Orrdalen, theruthi står en Röös medh fyra weter ,,
tädan öster i Mörtabäcken, och frå honom uthåth wester i Biörkelången
igen.

1/2 Holmsrudh i Skellingmark Sochn  2.g.
1/2 Jälssbyn i Järnskogh Sochn 1.g.

1662 den 14 febr

Näst kom Bryngel Andersson i Påteerudh i Jernskog Sochn
och rächte Swen Oluffsson i Wädingsedh ibidem hand på
2 Rdr ther medh the är åtskilde.

1/2 Holmsrudh i Skellingmark Sochn  3.g.
1/2 Jälsbyyn i Järnskogh Sochn 2.g.

1662 den 3 nov

1/2 Jälsbyyn ibidem (=Järnskogh Sochn) 3.g.

1663 den 1-2 juni

Näst kommo Gullbrand Biörnson i Empterudh i Edh Sochn,
och Steen Stenson i Ragnelrudh i Kiöla Sochn, och besuarade sigh,
att Torbiörn Bryngelson i Botner i Österwaldskogh Sochn, hade
brukat hälfften aff theras arffue iordh ibidem, som är 1/8 i sam ,,
ma halfua gårdh och vthödt all Skogh medh Sågetimbres hyg ,,
he och bråtelande, dragandes ther medh åth Nordige. Men han
haffuer ther sielff en Jordepart nämbl. 1/8 som han skall förmena
sogh kunna sälia bort åth sin brodher Per Bryngelsson. Rätten
fann skiäligit thet thenne Jordeparten Torbiörns, må stå them
pant, till thes the blifua förnögde och hans brodher Per Bryngel ,,
son förbiudandes, att giffua ther penningar oppå. Oluff i Jff ,,
uarsbyn och Oluff i Gottersbyn pålades, att giöra thet förbudet.

Näst kommo Nils Brynthesson i Tosterudh i Arffuika Sochn
medh sönehustrun Jören Cnutzdotter i Speke och Anders Joensson i
Saxebyn i Jernskogh Sochn, och togo 20 Rdr. aff Nämpndemannen
Erich Ragwaldsson i Carlanda, för then iordh han sålde bort aff sin
Sahl hustrus Elin Amundzdotters Arff i Speke i Arffuika Sochn,
att skiffta emellan sigh och sina medharfuingar Sahl. Matthz An ,,
derssons barn i Speke och Sahl h. Ingeborg Amundzdotters barn i
Öna i Nyy Sochn.

1/4 i N. Lijan i Jernskogh Sochn, af Thool ibidem 1.g.
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1663 den 25-26 sept

Näst dömbdes fast then förlijkningh, som war giord emellan An ,,
ders Gregersson i Botnane i Österwaldskogh Sochn, och Nils Biörnsson i
Fiäll i Jernskogh Sochn, aff Nämpndemannen Oluff Jffuarsbyn i fle ,,
¨re godt folcks närwaro, Nembl. att är Anders giffuet Nils 5. Rdr så
äre the lijka om Jorden i Botnar och Fiäll, ther medh the ärre skilde både
om löst och fast, Och thetta medh så skiäl att hoo här på klandrar
här effter, skall böta 40. mark.

1/4 i N. Lijan i Jernskogh Sochn, af Tool ibidem 2.g.

1664 den 21-23 april

Näst bleff en förlijckningh Vprättat emellan Halfward Nilson
i Olerudh i Skellingmarck Sochn, och Rangela Jacobsdotter i Elgestadh
i Kiöla Sochn, att effter hon hade större lutt effter sin Sahl. Modher Ran ,,
gela Cnutzdotter i Olerudh än han, therför han inthet kunde få lösa
henne vth, Vthan han henne, emedan thet är icke mehr än ens Mans häfd,
Nämbl. 1/4 i 1/2 Gården. Så skulle han för besittia sin och hennes Jordh,
till thes hon tränger till henne sielff, tå han skulle släppa sin, för
Penningar. Men ther hon bleffte så skifft i att hon inthet behöffde
henne, skulle han wara närmast att lösa till sigh hennes deelar,
som är 1/2 i 1/4 och 1/7 i samma 1/4.

Näst förbödz Swen Oluffzson i Wengzedh i Järnskogh Sochn, att sällia
sin Jordh ther sammestädes till någon oskyld, widh hennes förlys.

Och effter samma Swen Oluffzson i Wengzedh, å frälse, hade försätt ,,
tit Stempningh emoot Nilss Torstensson i Wijkenne i Skellingmarck Sochn
om en Bråte, så dömbdes han att böta 3 mark

(vittnen:)
Nilss Toolsson i Högesäter, halfwardh Nilsson i Gäffbacka, och Tool Oluffzson i Strömsmarck

Näst kom Amund Effwensson i Nolgårdh i Jernskogh Sochn, och be ,,
kende sigh haffwa en öffwermages, Jören Persdotters, Jordh i be:te Nolgårdh
och ther på qwittat något aff sin tilldelning, begärandes ther å skafft och skiäl
men kunde inthet bewija medh Breff eller Vitnen, huru mycket, hwarföre
pålades honom, att hanla medh henne Jören, och skaffa sigh kiöpebreff
ther på, till Rättens Widareförklaringh.

Näst kom Tool Oluffzson i Strömsmarck i Jernskogh Sochn, för sigh
och sina grannar ther sammastädes och hemskiöt Swen Oluffsson i Wedungs Edh
ibidem, att om han tröste giöra sin Edh vppå then berättelse, som han gior ,,
de om qwarnefallet, the brukadhe, thet han och giorde medh  hand å Book,
att när Gräffbacka som nu är ett 1/4 hemman lågh för ett Tömpte Vnder
Strömsmark, tå giordes häffdebyte, att fijsket widh Gräffbacka skulle
the i Wedingsedh få bruka, och the i Strömsmarck Qwarnefallet vppewidh
Kiölnan i Widingzedh, Men när Gräffbacka bleff skattlagdt, tohs fisket
ther Vnder och qwarnefallet Vnder Gården widingsedh, och när thet skiedde leg ,,
de Strömsmark thet nederste Qwarnfallet för en bijla och 3 Åhrs kultungh
medh så skiäl, att the i Strömsmark bebygdit och Widingzedh hade sin
frijmäldh ther på. Jamwäl sedan Höfwidzmannen Rassmus i Påterudh be ,,
bygdet medh Strömsmark malo the ther ock. Men sedan samma Qwarne ,,
fall bleff skattlagt, kommo the i Påterudh ifrån och Strömsmarck skattade
therföre medh Widingsedh hwart annat Åhr, Wngefehr 14 Åhr sedan måste the
i Widingsedh swara för skatten allena och Strömsmark haffwa hafft ström ,,
men för inthet.
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1/4 i N. Lijan i Jernskogh Sochn, af Tool – ,, 3.g.

1664 den 3-5 nov

Näst kommo Eloff Arnesson i Hwijtesten, och Anderss Biörnss.
i Empterudh, sampt Sten Stensson i Ragnerudh och beswärde
sigh öffwer Torbiörn Bryngelss, för i Bottner i Österwalskog S.
nu i Norigie boendes, att han hade brukatt therass 1/8 i bene:te
Botner i samfeldte 20 åhr, och wäll uthugget och vthbråtatt
skougen, men intet bygdt och förbättratt gården, vthan att Neder ,,
rätt. Torbiörn neckte ther till och begärte laga ransakningh som
tillförnne haffwer warit resolverat, thet honom bewilliades
hwarföre han togh Oluff i Vlffwestadh och oluff i Gottersbyn, men
klaganderes togo i Gunnar i Gryttom och Thore i Boda.

1/2 lessebyn i Jernskoug sochn aff Torsten Cnutsson 1.g.

1665 den 21 febr

Sedan stadfests och dett Jordekiöp och Arff till Knut Biörson i Hielz
byn (=Gällsbyn) i Jernskogh sochn, i så motto att han hade erfft sub fader Biör i
Hielzbyn en broderlått, och inlöst aff sin syster Britta Biörsdotter
i N. Lije En systerlutt 18 Rd och korn för 1 Rd.Thess lijkest kiöpt
aff Knut Gunnarsson i Saxebyn och hans Moder Sissela theras
Jordepart för 38 Rd och 1 Rd i Öfwergåffwe, så att medh arff och
kiöp nu tilkommer Knut Biörsson halffwa gården Giulzbyn.

1/2 Låssebyn i Jernskoug sochn aff Torsten Knutsson – ,, 2.g.
1/8 i Korsbyn i Carlanda Sochn aff Oloff Oloffsson – ,, 1.g.
1/4 i Lyssåhs i Carlanda s. aff Nils And. i Mossetakan – ,, 1.g.

1665 den 12-13 sept

Tå wardt på Gulbrandz och Anderss klagan i Empte ,,
rudh i Edha Sochn, emoot Torbiörn Bryngelsson i Botner
i Österwalskogh Sochn, som skulle haffua vthödt all Skogen
Vnder bothner, således för attskiedat. Att effter
samme Torbiörn war bort flytt till Norrige och
nu inthet här kommit tillstädes, för hindher aff
Tinget i Norige, uthan hade bedit klaganderne brukt så ¨
myckit som kan löpa på theras qvota. Så tillstodz Anders
i Signebyn på Jnspectorens Erich Larssons Walmans, weg ,,
nar, och kyrckiones Sexmän, effter skogzordningen, att till
dela Empterudhz karlarna, huadh the medh skiäl kunna
bruka till fall och Swedielandh, alt Matter och Spijnor
som fridkallade äre, till Cronan, icke giörs något mehr.

Så hadhe och Erich Swensson i Tenwijk fördt 1/2 Skieppa
Salt, Swen Jffuarsson ibidem 2/3 Skieppe Salt för sigh
och H. Erich i Sillerudh, Anders Olufdsson i kiärn,
1/3. Skieppa Salt, alla uthör Norige, och till Sillerud
otullat. Hwarföre ock ähr fördubla Tullen thenne
gången.

1/2 Lossebyn i Jernskogh Sochn, aff Torsten Cnuthsson –  3.g.
1/8 i korsbyn i Carlanna Sochn, aff Oluff Oluffsson –  2.g.
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1/4 i Lyssåhs i Carlanna Sochn, aff Nils Andersson i Mos ,,
takan –  2.g.

1/2 Söpple i Jernskogh Sochn, aff Thomes och Swen –  1.g.

1666 den 22-23 febr

Näst effter Sal. Anders Erlandsson i Fiusrudh
i Jernskogh Soch, hade sielff ärffdt 2/3 i 1/3 ibidem,
och sedan löst 1/3 vthi 1/3 medh 9. Rd meh sine egna
Penninger och 3 Rd aff sin affledne dotters Börith
och 8 Rd aff sine Föyre leffwende Systars Penninger
och Syskonen ärffwa sin affledne Syster allena. Så
affsades, att effter Erland och Stephan lagde inga
Penninger, må hans Erlandz barn och Stephan
åther leggia the 4. Systrernes, Karin, G. Ågial, V.
Ågial och Jngeborgh, heffwe theres Penninger
Nämbl. 4 Rd. och wara så bägge Brödherne eller
theres Barn rättige åth 1/2 Tridingen och alla 4
Systrerne åth andra 1/2. Tridingen och effter An ,,
ders dödde 660. och 1/4 aff 1/3 kommer att stå i
städsla för 6 öre, så till Erlandz Barn komma
till Mons, giffwes them aff Stephan och Pijgorna
6 öre, för hwardt Åhr.

1/8 i Korsbyn i Carlanda Sochn, aff Oluff –  3.g.
1/4 i Lysåås i Carlanda Sochn, aff Nils –  3.g.
1/2 Söpple i Jernskogh Sochn, aff Thomas och Swen –  2.g.
1/8 i Wedingzedh i Jernskogh Sochn, aff Anders, Gun ,,

nar och Nils –  1.g.

1666 den 18-20 okt

1/2 Söpple i Jernskogh Sochn, aff Thomas och Swen – 3.g.
1/8 i Wedingz Edh i Jernskogh Sochn, Aff Anders, Gun ,,

nar och Nils –  2.g.

1667 den 18-19 mars

1/8 i Wedingzedh i Järnskogh Sochn, af Gunnar An ,,
ders och Nils – ,, 3.g.

1/4 i W. Bodha i Skillingmarck Sochn, aff Anders i
skellarbyn 1.g.

1667 den 6-7 nov

1/4 i W. Boda i Skillinghmarck S: af Anders i Skellarbyn – ,, 2.g.

1668 den 11-12 juni

Näst bewilliades Anders Joensson i Skellarbyn [i Köla socken]
Syyn på Bue i Skillingmarck Sochn, att byta vth 1/4 ther :
sammastädes.
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1/4 i W. Bodha i Skillingmarck Sochn, aff Anders 3.g.

1668 den 5-7 nov

(nämnd 2 gånger:)
Herr Erik Beronis Bjur i Sillerud

1/4 i W. Bodha i Skillingmark S., aff Erich Mattzson 1.g.

1669 den 15-17 juli

Näst kom för Rätten kyrkioherden i Sillerudh Sochn, wärdighe och
wällärde Hr: Erich Beronis Biur, klageligen förebringades hu ,,
rulede, störste deelen af Hans Sochnehemman, hafwa Någre åhr,
tilbakars, Äfwen som Många andre i Nordmarchz Häradh blifuit
så af sigh kombne, till en dell, somblig och aldeles hafua Legat
öde, som och en part der af ännu Liggia Obrukadhe, hwarigenom
den Räätthigheett som han Elliest hade der af, kunnat förmedher,
är förhindratt och wthe blifwer, honom till en Märkeligh skada
och afsacknadt, begiärandes Ödmiukeligen Rätten täcktes der om
Jnquirera och honom sedan sitt Attest der öfwier meddela.
Ty blef der effter Ransaknadt och funnit som föllier: Gengen ,,
ne, 1. Gårdh, der af 5/12 Legat öde, A: 1665, 1666. 67 och 1668. Häl ,,
gebyn, 1 der af 3/8 öde, från , 1660. till 1669. Hool, 1 der af 1/2
öde ifrån 1663. till 1669. Galtarwijkan, 2/3 Legat öde 1667.
och 1668. Skogen, 1. der af 1/8 öde här till ifrån 1666. Harnääs, ti ,,
der af 1/4 öde 1668. och 1669. Älgåån, 1 der af 1/4 öde ifrån
1668. till 1669. Bryngelsbyn, 1 der af 1/4 öde 1666. och 1667
forsbyen, 1 der af 1/2 öde från 1663. till 1669. Trulsbyn, 1 der
af 3/4 öde, från 1656. till 1669. Sanda, 1 Öde 1668. och 1669. Gyl ,,
tanääs, 1. Öde 1666. 67. 68. och 1669. korssbynet, der af Ödhe
2/3 från 1664. till 1669. Gutterbool, 1 der af 1/3 öde, 1662.
och 1663. Litzlerudh, 1 der af 1/3 Öde ifrån, 1665. till 1669. Byn, 1.
der af 1/2 öde ifrån, 1663. till 1669. Grelssbyn, 1 der af 1/3
Öde, ifrån 1664. till 1669. Kiessadh 1/2 Öde, ifrån 1664. till
1669. Sohlbergh 1/2 der af öde 1/4. ifrån 1664. Torkihl, 1/2 Öde
1668. och 1669. Sillebotn 1/2. 1/4 öde ifrån 1664. Höghstaka 1/2. öde 1/4.
1668. och 1669. Tobyn 1/2 Öde i 15. Åhr. Älmeheden 1/3 öde ¼. ifrån
1663. Stenarsbyn 1/3 halfft öde ifrån 1660. till 1669. Eskedalen, 1/3
Öde 1/4 1665. Takenne 1/3 der af 1/3 Öde, 1666. 67. och 1668. Bar ,,
tweten 1/3. 1/4 öde, 1666. 67. och 1668. Tranhem ¼. öde ifrån, 1659.
wthängian, 1. 5/6. Öde, i 10 Åhr, Lijanne, 1. 1/2. Öde från, 1663.
Långefors 1/3 Öde i 10 Åhr. Swänssby, 1. der af 1/4 öde, 1666. 67.
och 1668. att medh Åfwanskrifne Hemman och Gårder
så är beskaffatt som föreskrifwitt ståår witnade Befald ,,
ningzmannen Ländzmanne Nämpnden och Tingzalmogen ifrån
Sillerudh Sochn, Hwar oppå blef af Rätten Tingh Attest bewilliatt.

1/4 i W. Boda i Skillingmark Sochn, af Erich Mattzson – ,, 2.g.
1/6 i korssbyen i Järnskogh Sochn, af Anders i skiällarbyn – ,, 1.g.
1/3 i Näfwe i Järnskogh Sochn, af Regart Bryntesson – ,, 1.g.
1/4 korssbyn i Carlanda Sochn, af Tore Olsson i Hoole J

Kiöla Sochn – ,, 1.g.
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1669 den 15-17 nov

Näst blef emellan Anders Lassesson (Laßeßon) fordaren A ,,
mund Öfuensson i Nohlgården och Jngeborgh Öfuens ,,
dåtter, Brynte Håkonssons i Grannerudh alla de ,,
ras inwikladhe Räckninger Öfuersedda, och om ,,
sider medh Parternas Åthnöije så afsagdt, åt Jngeborgh
medh sin Man behåller den Nijondedelen i Tömpte i
kiöhla Sochn, som henne sampt hennes broder amundh
och halfbroder anders arffwen är effter deras Moder
Gunilla Bryntesdåtter i Nohlgården och henne sam ,,
broor amundh behåller hennes Sampt sin halfbroders
annersses deel i Nohlgården gifwandes henne för samma
hennes deel, 8 Rd: desslikest betalandes dett som Jn ,,
geborgh och hennes Man ännu hafwa att fordra för dett
the för anders Lassesson hafwa i böter wthlagdt, Nembl:
27. Rd: Så att heela Summan som amundh skall betala
till Begnte och hans hustru Jngeborg är ,, 25. Rickz Dr:
huar medh the äre åldeles Åthskilde, och anders Lassesson
aldrigh har något mer på sin jordh att åtala.

Näst bleff beslutatt att Simmon Toresson i wlshufden,
skall gifwa Brynte och Ärlandh Simmonsson i Ränkesse
och deras Syskon ,, 2 . Rd: i Återköp om den tredingen
wlsshöfden, och intett Prætendera på den Nya stugan
som han der bygdt hafuer: altsså blifwa the Åthskilde
och the i Ränkessedh skafa sigh siälfua åbo på sin jordh
i Vlsgufda effter Simmon har sagdt från sigh den delen
i Laga Tijdh.

1/4 i W. Boda i Skillingmark Sochn, af Erich Mattzsson – ,, 3.g.
1/6 i Korssbyn i Järnskough Sochn, af Anders i skiällerbyn – ,, 2.g.
1/3 i Näfwe i Järnskough Sochn, af Regart Bryntesson – 2.g.
1/4 Korssbyn i Carlanda Sochn, af Tore olsson i Hole i

kiöla Sochn – ,, 2.g.
Halfua Nolgårdh i Järnskough S:n af amundh Öfuenssn: ibidem – ,, 1.g.

1670-1679

1670 den 7-8 juni

1/6 i kårssbyn i Jernskogh Sn, af Anders [3.g.]*
1/3 i Näfwe i sama Sn (=Jernskogh Sn), af Riggart [3.g.]*
1/4 Korssbyn i Carlanda Sn, af Thore [3.g.]*
1/2 Noolgård i Jernskogh S:n af amundh [2.g.]*
3/16 i fiäll i Jernskogh S:n af Jon Jönsson i Låssbyn [1.g.]*
(* antalet gånger anges på ett summerat sätt)

1670 den  22-24 sept

1. ) Allt thet som på Tinget vpbödz andre gången, blef nu vp ,,
budit den tridie.
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2.) det som på förre Tinget vpbödz den förste, wardt nu vpbudit
den andre gången.
3.) föllia the som nu vpbödes förste gången, nämbl. ( … återges ej här .. )

1671 den 20-21 jan

Näst blef benempte Swen Nilsson öwertygat, som han och
sielff bekiende sigh hawa stulit ifrån kyrckoherren i Sillerudh,
Wällärde H. Erich Beronis, 3 fiärd, hafre a 8 ö[re] Sm.t Sum:
ma 24. ö[re]. hwilka han Målsägaren betala skall, och böta
tredubbelt näml. 9. mark

3/16 i Fiäll i Järnskogh S:n af Jon i Låssbyn [3.g.]*
(* antalet gånger anges på ett summerat sätt)

1671 den 24 aug

Så framt Söfring Segholsson i Näwe i Järnskog i denne ankom ,,
mande winter icke hugger och framkiörer gått timber till half Ladhebyggning
åth Simon Bryntesson ibid. effter giord förlikning, då skall han för trelsko
och förlikningsbrått böta 6 mark och ändå stå för kiörslen.

Näst blef Olof i Bärgerudh i Skillingmarks S. antaghin för
Bijsittiare vthi Rätten, och afladhe sin Eedh å book.

Näst tillsadess Anders Jönsson i Skällarbyn i Kiöla Sn Rättens Fasta
på 1/6 i Kårsbyn och så mycket i vthiorden Fiäll i Järsko Sochn det han samt hans
hustru Elin Segolsdotter sigh tillbytt hawer af Erick och Nils Ma[tt]ssöner i i Wäster
Bodha i Skillingham[ark]s Sochn för bägges dera aflineJord Nämbl. ¼ i Bene[mp]te Bodha
och 11 Rdr i förbättring.

Saxebyn 1. Stomnen 1/2 Strömsmarken 1/2 Låssbyn 1/3 en deel i Skiönerudh
1, Alle fäm [gårdarna] i Järnsko Sochn af Fändricken Wälb Pär Silwerlås 1 g.

1672 den 17 febr

Näst blef effter Swärghess Lagh och Landzens bruk stadfästatt det Jorde ,,
kiöp, som Tord Olofsson i Hole i Kiöla Sochn och Jösehäradt har erhållit på 1/4 i Kårsbyn
i Karlanna Sochn här i häradet för 40 Rd af Anders Ersson i Höja i Warnum Sochn och
Ylmehäradt, hwilken 1/4 i Kårsbyn Anders Erichsson hawer fått på sin skulld ,,
fordran af Olof Andersson Lång i Myrehwarf, Samme Olof Andersson stodh
och nu för Rätten och när han tillfråghades om han ännu kan bringa samma 1/4
i Kårsbyn vp i högre penningar, så wille Tord Olofsson giärna emotlagha sina vth ,,
laghde 40 Rdr och Släppa Jorden ? Men Olof Swaradhe sigh eij kunna Lagha att han kan
höghre försällias ehuruwähl andre Fiärdingar i gården hawa förr waritt Sålde
för 60 och 64 Rdr när skoghen war bättre behållin.

Desslijkest vpstegh Nämbdemannen beskiedligh Tore Nilsson i Bodha begiäran ,,
des Rättens Fasta på 1/3 af Heela gården stora Kåppum i Järnsko Sochn på Sal. Olof
Nilssons i Kåppum hustros Karin Olofzdotter och hennes medh Olof afladhe barns
wägnar i hwilken 1/3 Olof vthr sin Lifztijdh medh Bene:te sin hustro Karin fångitt
hawa som föllier: Nämbl.  (1°. Kiöpt af sin Broder Ängelbräckt Nilsson hans Bro ,,
derdeel i Kåppum för 15 Rdr  (2° Af Nils Pärsson i Sundzhaghen hans anpart
vthi Kåppum för 7 Rdr  (3° Af Tord Nilsson i Olerudh för hans broderpart 15
Rdr.  (4° Af Hans Nilsson hans deel der sammastädes och därföre gieritt 9 ½ Rdr
där till har Olof Nilsson siälf ärfft så stor deel i Koppum att han och hans hustro
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Karin blewe äghande 1/3 i Heela den gården, hwarå nu fasta bewilliades.

Fick och Påwel Andersson i Sörboheeden Rättens Fasta på heela det Fiärdingzhema ,,
net i Carlanna Sochn, hwilkett han medh sin hustro Walbår Erssdotter kiöpt hawer, Nämbl.
Af Nils Andersson i Mustakan halfparten där af för 20 Rdr och 1 tunna Rogh. Af
Swen Pärsson i Söple 1/4 däraf för 10 Rdr och 1/2 tunna Rågh; Och af Tårsten Tårstenson
i Söder Lianne 1/4 af samma himman för 10 Rdr och 1 tunna Rogh.

Saxeby 1. Stomn ½, Strömsmarken ½, Låssbyn 1/3 en deel i Skiönerudh 1, alle
5 [gårdarna] i Järnsko Sochn af Fändricken Wälb. Pär Silwerlås. [2 g.]*

W.re Böön 1 Hångstad 1
i Skillingemark Sochn af Jnspectoren Wäll.t Lars Bängsson [1 g.]*

Bärgerudh i Skillinge ,,
mark Sochn af Olof Olofsson ibidem. [1 g.]*
(* antalet gånger anges på ett summerat sätt)

1672 den 21-22 okt

Näst angowe Bönderne i hångestadh i S[k]illingemark sochn sigh wara på Helighe tre ,,
faldigheetz Söndagh sidstledin af en stor och förskräckeligh wådeld grudrelighen hemisök ,,
te, hwarigenom hwardt huus af heela himmanet samt medh alt hwadh the åtte lades i
deras frånwaro vthi aska, boskapen vndantaghandes som war bårt i skoghen, begiäran ,,
des nu ödmiukelighen att dem kunde där om häradz attest meddelas : Bär nu här om
breff af Rätten inqvirerat och effterfråghat wittnade Nämbden och Tingzallmoghen
Särdeles the ifrån åwanskrefne och angrentzande, Sochner, att alt är /: gudh Bättre :/ så till ,,
gångitt som åwanförmält är, ty blef dem och där om Häradh Attest tillsagd.
(Trefaldighets söndag år 1672 = 2 juni)

Näst blef så beslutitt att den fiärdingen i Sönre Wängzeedh som Gunnar Olofson
ibidem och hans werbroder, samt Nils Torstensson och Jon Tårstensson i Wängzeedh hawa in ,,
löst från Olof i Nolby i Edha Sochn och Jösehäradt för 46 Rdr /: hwar af Gunnar etc
har vthlagdt 2/3 Nämbl. 30 2/3 Rdr. Men Nils och Jon 1/3 som är 15 1/3 Rdr; den stämde i deras
händer och Wåld emot samma 46 Rdr vthan wijdare legho eller större afgifft till dess rät ,,
te Bördmannen Karin och Jngebår Swensdöttrar till stadgha komma då dem skall fritt
stånga samma jord återlösa om the willia och gitta. Men om och när jorden skall till
daln gånga, då ware dess lösn deras nämbste Släcktingar vplåtin.

(nämns:) Erich Beronis

Alt thet som på föreskrefne Nordmarks Winterting vpbödz andre gången blef
vppå detta ting den tredie gången vpbuditt

det som vpbödz dem förste, wart nu vpbuditt den andre gången.

föllia the som å detta Ting vpbödas förste gången Nämbl. ( … alla återges ej här .. )
1/3 Näwe i Järnsko Sochn af Regard Brynteson

1673 den 12-13 febr

(Nämndemän, bland annat:) Olof Olofsson i Bärgerud

1/3 i Näwe i Järnsko S. af Regart Bryntesson [2 g]*
(* antalet gånger anges på ett summerat sätt)
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1673 den 15 okt

Blef och aflagdt att Maritt Ersdotter i Stallarbyn som af en biörn fick ewär ,,
delighitt Lytte in Aprilli Sidstledin, skall hawa 1 ½ Rdr af dem som honom se ,,
dan skuto genom Maritts broders Kiättil Ersons anledning.

Sedan bewijste Anders Segholson i Påterud sitt Lagha fång på 1/4 ibidem. Nämbl
kiöpt af Grels Bängsson i Tömte för 13 Rdr och itt qwarter Rågh och 1 Rdr
till Rangell Olofsdotter i Påterud som henne restera på förra kiöpet medh Grels
Bängsson. Sedan af Barbro Rasmusdotter i Påterud för 5 Rdr desslijkast
kiöpt Ästrj Rasmusdotters anpart för 10 ¼ Rdr. Här till lägges Anderses eghin
arwejord som medh the åwanskrefne giör 1/4 i Påterudh i Järnsko Scohn hwar
å fasta bewilliades.

Bewijste och Nämbdemannen Olof Olofsson i Bärgerudh sitt Lagha fång
på samma hemman som föllier  (1°. Kiöpt af sin Syster Kirsten Olofsd.r
hennes arwejord både effter föräldrarne så och Brodren Nils Olofsson och
därföre giwitt henne i penningar och wärde 37 Rdr. Sedan kiöpt af sin Swå ,,
gher Bängt Jonson i Hångestadh hans hustros Karin Olofsd.s arwelåt i förm ,,
ma Bärgerud för 37 Rdr hwar till läggas Olofs eghitt arf som medh the före ,,
skrefne bägge parter giöra hella himmanit Bärgerud hwilket är en half
gård i Skillinge mark Sochn Hwar vnder och förstås skatte= och vthjorden Bu ,,
näs och är samme halwa gård Bärgerud emot angräntzande himman om ,,
rösat som föllier : På södre sijdan är Bäcken i Måswijken, sedan wästa
till, Rösen widh håltet, Rösen widh steenmåsen, Rösen på kolberget, Rösen
widh Stickskiernet, Rösan widh åhremåsen, Rösen widh Landmäret i Kroke ,,
wattes holn, vthur krokewattnet i fiälbodh, vthur fiälbod i hålmekiernet,
dädan i Llinnekiärnet, dädan till hörnebäcken i solhfiäldewäghen. hwilken
sluta alt Nordan till effter the 5 Röser som där finnas alt till Solfiärde ,,
broon och sedan effter Bärgherudzforsen alt i askesiön, sidst är askesiön östan
till.

Kom och för Rätten beskedelligh man Olof Nilsson i Slärteegh och bewiste
sigh wara medh sin hustro Gunnilla Gunnarsdotter kommin till att ägha
en heel åttondedeel i Bene:tt geela gård Slärteegh som här vnder för ,,
mähles  (1° Kiöpt af Nils Halwardson i Hälle hans hustros Marit
Bryngelsdotters /: sin fasters :/ Jordepart Nämbl 1/7 af 1/8 för 9 Rdr och
itt qwarter Salt för 2 Rdr.  (3° Af sitt Syskonsbarn Knut Pärsson i
Höghesäter 1/7 af 1/8 för 9 Rdr  (4° Bytt sigh till sina Syskons Måns,
Abbelona, Jngebårg och Rangilla Nils Barns deelar i Slärteegh,
och giwitt dem igen all sin prætention vthi höghesäter effter föräld ,,
rarna både i Löst och fast  (5° fått genom Testamente sin fasters
Elin Bryngels dotters 1/7 af 1/8 i Slärtegh emot på henne anwändt
födo och skiötzel till döderdagh :  (6° här till Lägges Olof Nilsons
eghin arfspart ibidem. Hwilken medh åwanskrefne kiöp, byte och
oppå honom Olof Nilson nu tillsades Rättens fasta.
(marginalanteckning: )
(2° Af sin far
bror Olof Bryn ,,
gelson i Kåp
pung 2/7 af 1/8 för
16 Rixdaler

Alt thet som på wintertinghet vpbödz andre gången blefue vpbuditt
den Tredie.

det som på förra tinget vpbödz den förste wart nu vpbudit den andre gången.

föllia the som nu vpbödes den förste gången Nämbl. ( … återges ej här .. )
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1674 den 20-21 febr

Nils Larsson i Påterudh bewiste för sigh och sina syskon Anders,
Åggiäl, Jngri och Gulbårgh Lars barn sitt Lagha fång ibidem som föll ,,
ier  (1 deras S. Fadher Lars Nilson i Påterudh kiöpt af Grels Bryn ,,
teson i Tömp[t]e i kiöla Sochn och Rangill Olofsd.r i Påterudh 1/10 i Påterudh
och giwitt Grels 13 Rdr och itt qwa[r]ter Rågh och Rangell 1 Rdr  (2°
kiöpt af Nils Knusson i Ollerudh hans hustros Karin Rasmusdotter jorde ,,
part, då giör alt tillhopa 1/6 af heela Påterudh på 1/40 deel när.

(1° hwadh som å föra Tinget vpbödz andre gången blef nu vpbuditt 3die gång

(2° alt det som vpbödz den förste blef nu vpbuditt andra gången

(3° föllia dhe som nu vpbödes förste gången Nämbl. ( … alla återges ej här .. )
1/3 i Höghsäter i Skillingemark sochn af Måns Nilson ibidem
1/3 i hångestadh ibidem af arne Tårstenson ibidem
Halvparten af Strömsmark 1/2 i Järnsko sochn af Gulbrand Olofson ibidem

1675 den 15-16 mars

Bewijste och Torsten Knu[t]sson i Remgenge sitt Lagha fång på halfparten
af Tredingzhimmanet Låsbyn i Järnsko Sochn, i så måtto:  (1° har han kiöpt
af sin wärbror Börie Andersson 1/3 deel der af, för 40 Rdr in Specie och
1 daler Silf. Mynt  (2° Kiöpt af sin wärsyster hustro Elin i Järperudh 1/12 af
låssbyn för 10 Rdr in Specie  (3° hans hustro Gyrin Andersdotter sielf ärfft
1/12 i Låssbyn.

Så framt greges och Jakob Månssöner i Järperudh i Gunarsko Sochn
och Jösehäradt och deras Syster icke betala sin frände Torsten Knu[t]sson i
Remgenge 8 Rdr in Specie gammal skuld till Brittamässe nästkommande
Nämbl. hwar Bröder 5 : 19. och Systren 2 :25 ½ öre Silf. Mynt. då skall det
Vthpantas.

(nämnd:) Herr Erik Beronis i Sillerud

Wardt och klarlighen bewijsat, huruledes Erich och daniel ersöner
i Ulfhofden hawa af Jon Simonsson i Stran, Brynte Simonsson i
Renkesedh, Erland Simonsson ibidem, Olof Simonsson i Flugne And.
Olofsson ibidem. Jon Pärsson i Sulwijk, Olof Knu[t]sson i Söpple och Nils
Andersson i Bodha, kiöpt om treding af heela gården Wlshofden i Järn ,,
sko Sochn och därföre giwitt dem 15 Rdr in Specie och 45 Rdr vthi Silf.Mynt
hwilken handel nu Confirmeradhes

1/3 i Höghsäter i Skillingemark sochn af Måns Nilsson ibidem 2 g
1/3 i Hångestadh ibidem af Arne Torstensson ibidem 2 g
Halvparten af Strömsmark 1/2 i Järnsko sochn af Gulbran Olofsson ibidem 2 g
Halwa Söple i Järnsko Sochn af Nils Andersson i Bodha i Järnsko sochn 1 g.
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1676 den 12-13 juni

(Nämndemän, bland annat:) Ol. Ol.n i Bärgherud

Föllier anställning på den skadha sm Häradzboerne näst Nårske
Grentzen taghitt hawa, deels af det swenska krigzfålket, men mest
af fienden sedan detta krighet begyntes :

J skillingemark sochn
Högsäter 1. Måns mist sto 2 st. fåle 1 st och all boskapen. }
omyndigte barn ibid. mist all sin boskap, samt all den mat och } desse 4
kläder som war widh husen. } hemman
Hangestadh 1husen Ruineerdhe och vgnerne kulslaghne } ähe all ,,
Klewenne 1/2 Salomon mist en häst, vgnerne sönderslaghne } deles öhd
Sunshaghen 1/3 vgnerna nederslaghne } de.

Boodha – 1 Karin mist sto 1 st oxar 1 par. Måns ibid sto 2 st. }
stuter 2 st. vgnerna nederslaghne } tredingen

Bärgherudh 1/2 järnen af vgnerne vndanslagne } af hwart
Böön – 1 vgneerne nederslaghne } derre
Buer – 1/2 } osått.

Gunnersrud 1. Oluf mist all sin boskap mundre och större,
vgnerna nederslaghna, lijtet deraf ax sått.

Ollerudh – 1/2 Anders mist häst 1 st. fåle 1 st. och kläderne som
woro widh husen. ligger halft öde.

Wijkenne – 1/2 ammund mist noot 1 st. Anders ib[idem] sto 1 st.
Strömsmark 1/2 Oluf och Tol mist all sin boskap bådhe ihielskut ,,

ne, och en gåsse som lårbenet är afskutitt ligger wid sängen.
(Strömsmark ligger numera i Järnskogs sn)

Foglewijk Sochn
( … 14 ortnamn är upptagna … )

Östevalsko Sochn
( … 13 ortnamn är upptagna … )
Båttne – 1/2 And. och Ol. mist all sin ägendom vndantaghandes nå ,,

ghre Creatur som kommo till skogh. 7/8 deeler osådde.

Tyxmark Sochn
( … 19 ortnamn är upptagna … )

Hållmedalz Sochen
( … 5 ortnamn är upptagna … )

1/3 i Höghsäter i Skillingsmark sochn af Måns Nilson ibid. 3 g
1/3 i Hångestadh ibid. af Arne Tårstensson ibid 3 g
Halfparten af Strömsmark 1/2 af Gulbrand Ol. ibid 3 g
Halwa Söpple af Nils And. i Bodha 2 g.

1676 den 14 och 16 okt

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olss. i Bärgherudh

(nämnd:) Herr Erich Beronis

Halfwa Söple, af Nils Anderson i Boda 3 g.
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1677 den 16-17 juli

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olufsson Bärgherudh

1678 den 27-29 maj

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Ol. i Bärgherudh

Näst lefweradhe Jon Tårstensson i Södre Wädingzedh och Tore Rekardsson ibidem
hwar sine 24 daler och 29 1/3 ör sm Summa 49 daler 26 2/3 ör sm till Gunnar olufss. i norre trä ,,
tingzeedh och hans wärbröder, för the 30 2/3 Rdlr som the Anno 1672 den 21 octob.
å tinget bewiste sigh hawa till Oluf i Nordby betalt för 2/3 af Karin och Jngebör
Swensdötrars 1/4 af södre Wädingzedh. Alså återbördar Tore sin fästemös Jngebår
Swensdotters halfpart af henne 2/3 ger af fiärdingen: Men Jon Tårstensson återlöser
sitt Syskonnebarns Karin Swensdotters deel däremot, henne tilhanda framdeless om
hon så will och förmå.

Näst låwadhe Nils Amundsson i Fiäll, att giwa siin morbror Jon Jönsson
i Låssbyn en Rdlr ännu till, så at heela Summan som Nils har kåstet till åter ,,
lössn för den 1/16de delen i Fiäll effter sin faster S. Sirin Bryntessdotter stigher till 13 2/3 Rdlr

Näst anhölt hans wärd.t Herr Erick Biur kiörkeherde i Sillerudh att fasta icke måt ,,
te blifwa till M.r Nils Labecchius och Herr Anders Biur meddelade förrän han och
kan bliwa förnögd för sin Prætention effter S. Lars Bånge.

( … texten före återges ej här i detta sammanhang … )
 Herr Erick i Sillerud Crono för osynt bråte 12 mark Den samme för 6 dobbla blåcker 18 mark
( … texten efter återges ej här i detta sammanhang … )

Blef och om Gunnarsrudh skatte 1 i Shillingemark sochn wittnat af alle som sine
himmans läjenheter woro bekante: att det  /: sedan skatten är nu worden Så förhögd :/
illa kan tåhla en half gårdz Taxa. för dess ringa äghor skull. Hwartill icke hel ,,
ker finns vthrymme till förbättring; J åkern Soghjord vnder bärghen.

Näst bewijstes huruledes Tårsten Olufsson i Hålmsrudh och hans hustro Bö ,,
ritt Segholsdotter hawa kiöpt af sin swågher Anders Amundsson i Gräbacka hans
Hustros Marit Segholsdotters jord i Hålmsrudh i Skilllingemark sochn. Nembl 1/4 ibid.
för 60 Rdlr in Specie, dässvten Hustro Böritt siälf ärfft 1/4 Summa halfparten af 1 gården.

1/2 af Södre Wängzedh i Järnsko Sochn af Tore Reggardsson ibid. 1 g.

1678 den 18-20 nov

(samma nämndemän som på föregående ting)

Föroten den tolfftedelen som Oluf Christofförsson i Biörckewijen
biuder sine barn Swen ol. ibid. och Anna Olufsdotter i Brewijk, för deras
mödernesjord, som han vthi sitt store trångzmål sedan hon död wardt
sålde i Bärgherudh för 30 år sedan till deras morbror Öwen Gunnars ,,
sån i Bärgherudh nembl. 1/18 deel härsammastädess för 21 Rdlr på det hans 1/6
deel i Biörckewijken skulle arewin bliwa brnomen föbehållna, skall
Oluff icke allenast oplåthe swen och anna samma 1/12 deel, eller halfparten af sin
1/6 i Biörckewijken, vthan och till förbättring giwe dem 3 Rdlr, hälst mädan
Swen och hans syster efftergiwa the 9 mark sm som the hawa att fordra hoos fadren
för deras arf effter deras morfar Gunnar och mormor Åsta i Bärgerud,
Sedan wore bägge kullernes prætention i den andre tolfftedelen i Biörc ,,
kewijken dem förbehållen effter fadrens dödh som laghen medhgiwer.
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(Bergerud, sannolikt i Holmedals sn)

Näst tilstodz Gunnilla, Böritt och Karin ättersdotter att besittia sin
S. Faders deel i Wijkenne i Shillingemark Sochn till wijdare vthslagh
framdeless om Kirstins och Annas parter ibid.

Blef och klarlighen bewijsatt huruledess swåghrerne
Nils And. i Bodha och Oluf Knu[t]sson i Söpple hadhe laghe fång
på halfparten af heela gården Söpple i Järnskog sochn på fölliande
Sätt:  (1° har nilss och hustro Brijta Simonsdotter och hennes syster Ka ,,
rin Simonsdotter som är olufs hustro ärfft tillhopa en fiärding af
Söpple.  (2° hawa åwanskrefne derass män, med dem, kiöpt af
dessass syskonnebarn Hans och Erich Olufssöner i Renkesedh en
fiärding i samma Söpple, och därföre tilsammans betalt 60 Rdlr
vthi Caroliner, deraf hwardere her halfparten nembl. 30 Rdlr vth ,,
lagt, så at Nils medh sin Hustro Brita är kommin till att ågha en
heel fiärding i Söpple; Och Oluf medh sin Hustro Karin Sam ,,
maledes, eij motståendess att opbåden lijdha på Nils allena, effter
han war den som å tinget lått först insinuerat och opbiudat; blef
alså derass fång på halwa Söpple nu Confirmeratt och stad ,,
fästatt.

Halfparten af Södre Wängz edh i Järnsko Sochn af Tore Riggardsson ibid. 2 g.
1/3 i Wästre Bodha i Skälingemark Sochn af Måns ol. ibid. 1 g.

1679 den 17-20 nov

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olufsson i Bergherudh

Näst framstegho för Rättn kiörkoherderne Wyrdighe och högh ,,
Wällärde mäster Nills Labbechius vthi Blomskogh, sampt wyrdighe
och wällärde H.r Michael Dusinius vthi hållmedahl högsdt beklaghandes, hurule ,,
dess the hafwa förnummit sigh wara oskylldelighen komme vthi allmänt
Ryckte, som skola dhe hafua hafft Correspondense med fienden, och giffuitt
honom om dhe wåras Dihzeiner kunskap, begiärandes alt därföre, att
där någhen om sådant hade kunskap, eller fått af hwarehanda
orsak tillfälle, dem i så måtto att misstänkia, han då med wille
slijkt vpptäka, och icke dät förtigha, hwar på framkom (…)
( … texten här emellan återges ej …  ) J dät samma framkom Anders

Jacobsson i Tömte i Kiöhla Sochn, som i denna feijdhetijdhen har
warit emoth fienden mycket brukader, och samma gång med
ett Parti Bönder warit af H.r Commend.n Sentenbergh Commend.t
att gå skogsledz till Edz skantz, som är beläghin 2 mijhl i i –
Nårgit, och när han kom till Edz gård där den danske lieutenant.n
Hans Gunnarsson eller hans på Eds bodde, hwilken gård
är beläghin herdt widh Skantzen, däraf han straxt ingick
och eij annat rof där för Sigh fan är någhre låsar och fonster,
Jämte en stoor myckenhet med bref, dem han alle för ,,
samblade, hwilka H.r Commendant.n alle till sigh taghit ; Bewit ,,
nade och at när bene:te H.r Commendant kom tredie gången
in i Nåriget skall han hafwa bekommit en hustro till fånga,
hwilken skall när Commend.n henne fråghat när och huru dhe hade
om dess infall fått kunskap, hon då skall hafwa swarat, J
söndagz kom kunskapen ifrån Prästen  H.r Jöran i Rönäs, han
hafuer skrifwit hijt vpp åth höland till Lieut.n hans på Eds
att fienden skulle komma in på alla Sijder, hwilken
hennes bekiännellsse heela menigheten som Commendanten
fölghde hörde, och därföre strax wändt slijk Notification om
kunskapen in på swenske Kiörkeherden höghlärde H.r Mag. Nills Sab ,,
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becchius och wälläre H.r Michal Dusinius, hwarigenom
samma Spergamente förmentes wara vthkommitt, och af
inge större skiähl vid orsaker, hans wärdighet H. Michael
föredrogh Rättn den store Skada han igenom fiendens härgiande och
brännande vthstådt, Som in Actro Specificeras, förmenandes der
af ränas sigh omöijelighen kuemat med fienden hafft Correspindena
emädan heela hans gårdh afbrändes, och all hans äghendom honom
beröfwades så oförmodelighen. Jfrån mäster Nills togh och fienden
alt hwadt han åtte, fast gården blef obränd för 15 Rdrs branskatt,
hafwa och benempte Pastorer et hederwärdigtt och berömlighit nampn
af heela häradet, Så att the ingalunda misstänkias, att hafwa
sigh så Comporterat som the äre vthropadhe före.

Näst kom ährligh och wälförståndigh man Anderss Jacobzon
i Tömte vthi Kiöla Sochn för Rättn, öfmiukelighen begiärandes
att rättwist wittnesbörd om sitt förhållande emot fienden i den ,,
na Feghedetijden landet till förswar, sedan han Anno 675 af Sahl.
General Major Hr Gyllenspetz först blef där om anmodat, för
dät att alle wäghar och läghenheter in i Nårgiet wore honom kunneghe
Allså wiste alle både in och vthom Rättn att wittna och betygha honom
hafwa all denne Feghedetijden sigh förhållit som en opprichtigh,
troghen och behiärtat Patriot, alltidh warit oförtruten till alt
dät som han har förstått lända landet till försvar men fienden till
hinder afbräck och motstånd; har effter Vndfångne Ordhes åthskillighe
gånger anfört allmoghen på infall åth Nårighet, med lycka och goda
förrättningar både fram och tillbakars, dässlijkest warit wåras Trup ,,
pars wäghwijsare, när någre af militien hafwa infallit. War och den
som i nästförledne winter när fienden med så stoor macht dätte landet
på åthskillighe orter med röfwande, mordh och bran anföll, församblade
någhra bönder, och därmed dref dem tillbakars som ärnade sigh
Conjungera med dem som atuqverade Eda skantz, och dref dem till ,,
bakars ign öfwer gräntzen. däss vthen med wåra bönder vth ,,
drifwit trij andre fiendtelighe Partijer, taghit åthskilligha fångar
eröfwat Skarebohl Skantz fyra mijhl in i Nårighet beläghin med folk
gewär, och alt hwadt där war, 27 musköter, hakar och bösser, där
till med på åthskillighe gånger taghit ifrån dhe Nårske 57 häster och
126 storboskap, och sådant vthdelt blandt allmoghen som mädh
her warit. Summa denna And: Jacobosson i Tömte har vthi
alt hwadt han har sigh före taghit fienden till Præjudice och landet
till förswar, altijdh warit lyckelighere än någhenannan å
desse orter.

1/2 af Södre Wängzedh J Järnskog sochn af Tore Riggartzon ibidem 3 g.
1/3 i Wästre Bodha i skilingem. Sochn af Måns Olufsson ibid 2 g.

Vppbidess af Cronans Befallningzman Wälb.e Larss Jonsson Ekman
1 Gunnarssrudh i Schillingemark sochn äfwen och ab eodem 1. g.
1/2 Olerud i lijka måtto ab eodem 1. g.
1/2 Klefwan i samma Sochn ab eodem 1. g.
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1680-1686

1680 den 9-10 juni

(Nämndemän, bland annat:) Ol. Olufsson i Bärgherudh

Näst blefwe Oluf Knu[t]sson och And. Tåmmesson i Söp ,,
le å den ena Sijden , Samt Tohl och hanss Kiällersson och
Erich hallwardzson i N.r Lianna å den Andra, begge Sk hi.
i Järnsko sochn båda för sine eghne Personer, Så wäll som sina
hemmawarande Gårdbönder äller frånboende Jordäghare å begge Sij ,,
der så förlijkte om halfparten af torpet Gårdzrudh, som fuller i lången
tidh har leghat vnder lianna, och där å fasta dem gifwit Anno
1619 Men är doch in på Söppelless äghor, och inom dess bolsta ,,
de beläghit : Att alldenstund Söple är af äghor fast swaghare än
Lijanna, och doch äf.n så wäll Taxerat för heel  gård, så wille the i Lijanne
af en god Wänskap Vppdraghe sina Grannar i Söpple sama halfwa
tårp Gårdzrudh till återlössn för 20 Daler Smt; waremot Söplebo ,,
erne genast resolverade woro Samma 20 Daler Smt. att vthgifwa, därföre
benempta Penningar blefwe dem från Lianna strax på Tingsbordet
tillräcknade, och handelen såledess genom Parterme wänl.t hand ,,
räckning wijdare Stadfästatt, Så oryggel.t att förbliffua här effter.

1/3 i Wästre Boda i Shilingem. Sochn af Måns Olufsson ibid. 3 g.

Vppbödz af Befallningzman Wälb.t Larss Jonsson Ekman
1 Gunnarssrud i Shillingemark sochn äfwen och ab eodem 2. g.
1/2 Olerud i Lijka måtto ab eodem 2. g.
1/2 Klefwan i samma Sochn ab eodem 2. g.

1680 den 15-16 okt

(samma nämndemän som på föregående ting)

Vppbödz af Befallningzman Wälb.t Larss Jonsson Ekman
1 Gunnarssrud äfwen och ab eodem 3. g.
1/2 Olerudh i Lijka måtto ab eodem 3. g.
1/2 Klefwan i Schillingemark Sochn ab eodem 3. g.
1 Höghesäter i Schillingamark Sochn för återståenden 4 års vthlagher för kriget

skull, af And. Nillsson på Bärgh på sin frällssomans Wängnar 1 .g.

1681 den 6-7 juni

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olufsson i Bärgherudh

Tå blef på Häradz dommarns i Jösegäradt Wällförståndigh Börie
Anderssons i Leernäs wängnar klarlighen bewijsat huruledes Benempdt Börie
Andersson har d 22 Januarij 1678 fått af Anders Jacobson i Tömte 1/6
i Rämgiänge i Järnsko Sochn gifwit honom ighen 1/4 i Biärn i Karlanna Sochn
samt 45 Daler SMt emillan, hwilket byte och handell nu blef Confirmerat.

Hela Hemmanet Höghsäter i Skillingemarkz Sochn för åtherstående 4
åhrs vthlaghor för krighet skull af Anders Nilson på Bergh på
sin frälsomans wängnar 2 ,,
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1/3 af Hangestadh i Skillingemarkz Sochn ärft af Gunnar Tolsons ibd
och Jon Pärssons i Olerudh hustrur 1 ,,

1682 den 21-23 febr

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olsson i Bärgherudh

Näst tillstodh tomas Ersson i Norre
Lianne och Järnsko Sochn för Rätte, sigh innehafwa 10 Rdr barn ,,
arf effter sin Sal. broder Pär Ersson hwaremoot han opdra ,,
gher Benempte sina broderbarn sin Jordepart i benempte Norre Lianne,
som ähr af lijka wärde. Sammegång q[wi]tterade barn ,,
nens fasteman Jon Tårstensson i Wedungzedh medh Rättens
tillståndh sitt Målsmansdömme för åfwanskrefne barn, och
det Transporterade in på farbrodren Tomas Ersson i Norre Liane.

Näst bewiste Halfward
Andersson i Tömte Vthi Kiöla Sochn på sinn Swärefars ammund Ö ,,
wensson i Nordgård wängnar, huruledes han Ammund war
kommen till att ågha halffparten af benempte Nordgård som
ähr ett halft hemman i Järnsko Sochn som föllier: (1 Fått af sin halfbror
Anders Lassesson i Nordgård 7/20 af Nolgård, och derföre betalt
honom sielf 52 Rdr och dessvthan för honom betalt hans
halfsyster Jngebår Öwensdotter 17 Rdr, dertill och gifwit
honom ighen sin Jordepart i Tömte för 16 Rdlr.  (2 kiöpt
af benempte sin halfsyste Jngebår Öwensdotter hennes 1/20 deel
för 8 Rdr.  (3 sielf ärft 1/10 deel Summa 10/20 delar, eller
halfparten af Nordgård, hwarå nu blef honom fasta bewilliat.

Näst ålades Karin Ersdotter i Bön att betala Anders Öwenson
i Wästre Boda 6 mark Smt för sitt arbete hoos henne i förledne wår, och
hwad the bägge hafwa medh kringkiörande  /: som här kallas  :/
Samblat, hemfalle deras Sochnekiörckia effter kiörkeherres Vth ,,
sagdo, effter både ähro bråttzlighe att deras ährnade Ächtenskap
ähr åtrat och ryggat wordet.
(således att äktenskapsplanerna var avbrutna)

Näst blef af Halfward Anderssson i Bön, på Sal. Knut
Pärssons i Hållmsrudh trenne döttras Jlin och Karins wängnar full ,,
tyghat, medh Nämbdens och fleres Sannande, huruledes deras Sal. fa ,,
der Benempte Knut Pärsson, war innan han död blef, komin till at
ågha 1/4 af Hållmsrudh somähr en heel gård, samt Halfparten af qwarne ,,
fallet i Mörtbäcken Östan Siön som föllier:  (1° Har Knut Pärsson
betalt gammal skuld effter sin Sl. fader, Nämbl. 20 Rdr in Specie
till Sal. Seghol Bryntesson i Tårgelssrudh.  (2. Kiöpt af sina 2(?) Sam ,,
bröder, Jon Pärsson i Hållmsrudh och Anders Pärsson i Olerudh deras
prætention i Hållmsrudh för 10 Rdr till hwarderre.  (3 Kiöpt af
sina Systrar, Karin och Jngebår Pärsdöttrar deras delar för 5 Rdr
till hwarderre.  (4 Kiöpt af sin halfbror Brynte Pärsson i
Hålmsrudh hans deel ibidem för 12 ¾ Rdr  (5° När Knutz eghen arfz ,,
part räcknas till de öfrighe delar giör alt tillhopa 1/4 i Hållms ,,
rudh, hwarvnder förståss halfparten af qwarnefallet i Mörtbäcken
Östan Siön, fordom Kiöpt af Nils Knu[t]sson ibidem i Olerud och Amund
i Gräbacka för en Rdr till hwarderre.

Hela Hemmanet Höghsäter i Skillingemarkz Sochn för återstående 4 åhrs Vth ,,
laghor för krighet skull af Anders Nilsson på Bårgh på sin frälsomans
wängnar 3 gn
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1/3 af Hangesta 1 i Skillingmark Sochn ärft af Gunnar Tolsons
ibm. och Jon Pärssons i Olerudh hustrur 2 gn

1682 den 28-30 aug

(samma nämndemän som på föregående ting)

Näst giordess wffter Sal. And. Örjansson i Sörlianne efftersk[r]efne Jordeöh thrächning
till efterrättelsse framdeless millan hans barn som följer : Han åtte i sörllienne 1/8
a 40 Rdlr. Hans första hustru heet Sirin Ammundzdotter hwilken åtte i Nordlien ,,
ne 1/4 a 100 Rdlr och å Sörlienne 1/8 a 40 Rdlr hans barn medh Sirin som ärwa ä ,,
wa Ammund, Böritt och Gunnill. Andersess andre hustru är Anngiöll Bryntess ,,
dotter hon åtte jord i Saxebyn för 10 Rdlr den Anderss försoldt till opphelle men intet af
sin Jord. Medh Angiäl åtte han en dåtter widh namn Marit som än lefuer Först
tilläghnass Angiäl till wedergielning för sin sålda jord i Saxebyn för 10 Rdlr eller
15 daler Silfuer mynt twå tredingar ighen nämbl. 10 daler Silfuer mynt Jord ighen af And. 1/8 i
Södre Lianne wärderat för 40 Rdlr eller 60 daler SM.t blifuer50 daler SMt ighen, däraf ärfuer
Marit 1/5 deel är 10 daler whpa det Marit medh sin dotter må få någhot brich(?), till ,,
sade her att gifua Ammund och hans 2 Systrar 10 daler SM.t tillhopa till nästkom ,,
mande fastning. Alså kommer hon och hennes dotter till halwa åthingen af södra Lianne.

Sedan kunjorde Ammund And. ij Linne att han och hans hustro Marit And.r
hafua sin emillan giordt sådant Thestamente at hwilkendere som annan effter ,,
lefuer skall behålla bäggess lösören i sin lifztidh sedan gånge det öfrighe bäggess ar ,,
wingom till delningz effter lagh.

Näst kom Wärdighe och Wällärde Anders Biur
som efftr sin Faders Verdigde och Wällärde Herr Erich biurs frånfälle har på andre
Åhret waritt Vice=Pastor vthi Sillerud Sochn  /: hwarest nu en annan Wälmei ,,
terett Prästman Suuedera skall :/  hogåt Klaghandess sin både ålderstighna och
siuckligha Moders hustro Elisabeth Larsdotter bedröwilighe tillstånd säjandess sigh
förmoda att kunna på Konglige Maj.tz wår allernådigste Konungz och Herres
wäghnar för henne winna af Hans Nåde Högh=wälborne Herr Landzhöfdingen nå ,,
ghon misskunsamhiets och benåding där Rättn wille om henness tilståndh ransake
och sedan honom deröfuer sitth N Restatnne meddela; Altså ner der effterfråghadess
detttnedhe icke allenast Länsmannen Wälb.de Börie Gudmundsson Almheeden , Vthan af
the andre af Tingzalmoghenn och besijnner C.ne the åfwen samma Sochn, att Åwan skrefne
Relicta Hustro Elizabeth Larsdotter har medh sin förbenempte Sal. man bodt vthi Sil ,,
lerudtz prästegårdh ifrån Anno 1643, och den blewitt stor motgång af Olycka vn ,,
der kastat; i det the om åhret näst effter dästtkommo, genom fiendens siöflande mi ,,
ste alt det de till den tijden och i sijna daghar kunnatt ärffua och förwarfuat och Pastor
sielf kom i fiendens hender. Sedan träffadhe dem eij mindre olycko då fienden
Anno 1679 in Februario så oförmodeligen i dätta landh kom och inföll medh siöflande
Brännande och Spolierande förrän någhn det afwijste, då icke allenast all derass
äghendomb blef dem å nyo afhandh vthen och bägge komme i fiendens hender och afkläd ,,
de och der till Pastor siälf så illa hanttwader medh stötende, skiiwande att han aldrigh
sedan kom till sin hälsso, vthan afsomnadhe på andra Åhret nästeffter, såledess
i beklagheligh fathighom qwarlemnadess sin bedröwilighe maka, som nu alt sedan
i wårass, eij har förmått vthan andras hulp, befordra sigh från det ena rummet
till det andre hawandess, åwen uppå stort fel på sin hörzel, dertill qwäljest af
den stora sårghen att blifua drewen ifrån Prästegården sedan en annan än hennes
Sån Herr Anders Biur föredraghen, tijtetandess hwath hon lända skall effter ingen
af hennes barn har Läghenheet henne wederbörligen att försörja, icke heller äre hen ,,
ness medel effter fiendens Spolierande tiltaghne, aldenstund heel Sochnen äre
genom sista feidh vht blattet och af sigh kommen.

1/3 af Hangestadh 1 i Skillingemark sochn ärft af Gunnar Tolsson ibid och
Jon Pärssons i Olerudh Hustrur 3 gn
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1683 den 15-15 febr

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olsson i Bärgerud

Sedan kom Wyrdige och Wällärde Herr And: Biur vice Pastor Vthj
Sillerudh s:n klagandes på sin K: Moders Gudfruchtige och dygdesamma
Matronas hustro Elisabeth Lars dotters framledne Pastoris i Sillerudh s.n S:
Herr Erich Biurs effter låtne änkias wängnar huruledes hon e somoskast
anmodat blifwer strengere och strengere at betala den stoora skuld som
hennes fattige och Spolierade sterbhuus åkommin ähr det ehna åhret effter
det andra föest i Befallningmans S: lars Jonson Ekman död till 73 dlr:
24 öre Smt. föregifwandes Be:te sin K: Moder wara i sidste feid, giwa
om fiendenz Oförmodelige öfwer hämplande Spolierande och skiöf ,,
lande, så vth blåttat och vtharmat, at hon eij förmå ofwanskrefne
skuld betala, mz alt hwadt hon äger, men til mere wisso begiärte om
hennes förmågo Rätenz Attestatum: hwar om effter Herr Anders och gior ,,
de afträdes landzmannen och hela Nemden wittnade, at ofwanbe:t
Relicta är gienom sidsta feigd så af sig kommin och Vtharmat
gienom fiendenz hastige ankomst och Spolierande at om alt hennes
tiennerliga goda både gångkläder och annat skulle i penningar wär ,,
das, kunde dhet emot ofwanskrefne Summa eij giöra tillfyllest. Summa ,,
ledes ehrkände fuller vthfattige prästmannen Vällärde Herr Aron Rijle ,,
grehn Comminister i Holmedhal en skuld af 21 daler Smt som pro Annis
1675 och 1676 å Cronans wägnar fordras effter hanz Swärfahr Salig Herr Pär
Hellenig Pastor i Östwlsko (Östervallskog) sochn  anmodade Rätn om wittup börd öfuer
stärbhusetz förmågo sådant at betahla: hwar till alla stolpteligen swarade
slätt intet finnas; alldenstynd den Si mannen wart 3 gånger af fienden Spo ,,
lierat innan han Anno 1677 mz döden afgik, Så alt om effter lefwerskan icke hadhe nu
Sitt retirade hoos son Måg ofwanmälte Herr Aron  /: den doch fattig ärh :/
måst hon söka sin föda hoos andra miskun samma människor.

1683 den 24-26 aug

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olsson i Bärgerud

1684 den 10-11 mars

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olufsson i Bärgerudh

Erich Biörsson i Biörnestadh och Miskogh sochen fordrade ihgän
ett Stoo uthaf Måns Jönsson i Tömte och Kiöla sochen som Börie
Segulsson i Kullebeck warit tillhörigt. Måns Jonsson swarade
att Börie Seghulsson hafwer dräpet hans Legho Såldat Swen
Torstensson som han hafwer gifwit 20 Rdr men sedan warit
nödsakat en annan sigh såldat förskaffa och således stoor skada
och omkostnat för dätta manslagh lidit. Resol: Emedan bene:te
stodh lijtet förslår emot dän skada och omkostnat som Måns
Jonsson hafwer ledit igenom bene:te dråp, ty finner Rätten
skiäligt att han dät behåller.

Seghul Bryntesson i Torgessrudh och Jösehäradt fordrade vthaf Se ,,
ghul Torstensson i holmsserudh och Skillingmark sochen 20 Rdr
in specie, som hans Sal. fader länt hafwer. Dommarn
Börje Andersson i Lernäs bewittnade att enär han war kallat till arf ,,
skiffte millan Sal. Brynte i Torgessrudh, förnam han att 9 Rdr
woro på samme penninger erlagde. Seghul torstensson förmenar
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sigh hafwa 16 Rdr att prætendera till förbättring på arf skif ,,
tet emillan sin Sal. Moder af Morbroder Brynte i Torgess ,,
rudh: doch vthan ringaste bewijs. Dommaren Börje Andersson
wittnade att gamble Seghul Brynteson hafwer sielf delt sin
jordh emillan sina barn, så att hwar systeer hafwer åthniutit
så stor Jordelut som broder. Ty finner rätten skieligt att
Seghul Torstensson mädh sina syskon ähre plichtighe att ärläg ,,
gia och betahla Seghul Bryntesson och hans syskon dhe reste ,,
rade 11 Rdr Specie, men hwadt the 16 Rdr anlånger som
Seghul Torstnsson prætenderar, så ärkennes dhe af intet werde,
emedan därtill inga skiäl finnas.

1684 den 22-24 sept

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olsson i Bergerudh

(12 Bewilliades fasta för Anders Olufsson i Sundshaghen på halfpar ,,
ten af dätt tredingz hemmanet fångin som fölljer:  (1. Bytt sigh till
1/3 af 1/6 i Sunshaghen af Sahl. Jon Jonsson i Lofzbyn vthi Järnskogh sochn
och gifwet Jon ighän 1/8 af hela gården Fiell i Järnskogh sochen och fick
11 Rdr emillan.  (2. Kiöpt af Oluf Månsson i Slartegh och Erich Mån ,,
son ibidem deras 1/3 af 1/6 i Sundshaghen för 17 Rdr 24 öre Silfmt  (3. fått
medh sina syskons samtycke behållet sin moders 1/3 af 1/6 i Sunshaghen
och däremot afstådt till däm sin deel vthi 1/4 af hemmanet Wijka.
Summa halfparten af Sunshaghen.

1/3 i hangestadh 1 : Schillingmarkz sochen dels ärfft dels tillbytt
af gunar ibidem: och Jon i Olerudh 1.gn

1685 den 10 mars

(Nämndemän, bland annat:) Oluf Olsson i Bärgerud

Sed[an] Begierte Halwar i Böön och Skillingmark sochen på sin Swärfaders
Amundz i Nohlgården wägna, att få uthlösa sins systers Jngeborgz
i Brandrudh och Kiöla sochen barn uhr Åhrsta, lijkmatigt Kongel:
Maÿ:ttz placat, emedan han der störe deelen, Nämbl: 2 delar, men
dhe effter sin moder allenast ibidem 1/3 innehafwe. Jngeborgz barn
Matz och Brynte mente att kunna bewijsa det Åhrsta wara gifwit
till deras moder till förbättring på Tömte som förlijtet emot Nohl ,,
gården, hwilken Amund på sin deel bekommit i Lernääs wittnes ,,
skrifft här om: Men som Nembden sade sigh tå denna saaken ob:o
[16]69 d: 15 novemb: war före intet minnas så wara förafskiedat,
och eij heller protocollet det uthwijste; Altsså remitterades parter ,,
ne till förlijkning, hwilken dhe inginge på det sätt, att halfwar
på sin swärfaders wägnar emot qvittence dedato d: 12 Martij
af det tes ähr betahlte till dem 28 Rdr courant och 2 daler Silfwermynt
för deras deel i Åhrsta medh wijdare förordh der Per i knutzbohl
skulle fordra af dem alla 2 Rdr som arfskapetz skuld, tå låfwar
halfwar betahla 2 dalerne der af, war dhe andra treding.

1/3 i hängesta för Gunnar ibidem och Jon i Olerudh 2 gn
(den tredje gången saknas)
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1685 den 17 sept

(samma nämndemän som på föregående ting)

Dito Bewilliades Anders Jacobsson i Gunnarsrudh
stoor byte vthi halfwa hemmannet Clefwen, att
förrättas af dommaren, Hans i Bodha och Oluf i
Bergerudh i wederbörenndernes närwaro.

1686 den 12 mars

(inga nämndemän nämnda vid namn)

(nämnd:) Elisabeth Larsdotter i Sillerud (änka efter Erik Bjur)

SammaDag waldes Anders Jacobsson i Gunnarsrudh till
Nämbdeman uthi Olufz i Bergerudh ställe som
afskiedh taghit för sin ålderdoms skull, och blef
således till nämbden satt på förr åt giord en Eedh

1686 den 3-4 och 6-8 sept

(inga nämndemän nämnda vid namn)

(nämnd:) Elisabeth Larsdotter i Sillerud (änka efter Erik Bjur)

(nämnd:) Anders Jacobsson i Gunnarsrud (angående ett bråk)
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TEXTPROVER
Under 1600-talet hinner många olika skribenter gästa Nordmarks härad. Var och en av dem
har sin egen stil, där det alltid är vissa bokstäver som skiljer ut sig från hur andra skibenter
utformar sin skift. En del skribenter är kortvariga och renskriver bara protokollen under ett
enda eller något enskilt år, medan andra kan bli mer långlivade i sin tjänst. Nedan följer ett
urval prover på hur texterna kan se ut, hämtade från ArkivDigital på Internet.

1602 års dombok i Nordmarks härad.
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1621 års dombok i Nordmarks härad.
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1623 års dombok i Nordmarks härad.
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1629 års dombok i Nordmarks härad.
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1636 års dombok i Nordmarks härad.
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1649 års dombok i Nordmarks härad.
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1659 års dombok i Nordmarks härad.



182

1663 års dombok i Nordmarks härad.
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1668 års dombok i Nordmarks härad.
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1669 års dombok i Nordmarks härad.
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1671 års dombok i Nordmarks härad.
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1676 års dombok i Nordmarks härad.
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1678 års dombok i Nordmarks härad.
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1680 års dombok i Nordmarks härad.
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1682 års dombok i Nordmarks härad.
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1686 års dombok i Nordmarks härad.


