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Förord 

Norra Åsbo härads dombok har länge funnits på Vetenskapssocietetens i Lund lis-
ta över skånska handskrifter som är angelägna att ge ut, till gagn för forskare och 
för en bredare allmänhet. Projektet hade sin början hos förre landsarkivarien Jan 
Dahlin som insåg potentialen och såg till att Birgitta Tuvestrand fick möjligheten 
att transkribera texten. Källan beskriver ett viktigt och omdiskuterat skede i Skånes 
historia: inledningen av ”försvenskningen” efter det skånska kriget. Detta krig drab-
bade norra Skåne särskilt hårt. Igenom Norra Åsbo härad tågade svenska arméer 
när de skulle söderut och norrut och danska på väg österut eller västerut. Dessutom 
fanns här mer eller mindre lokala motståndsenheter, friskyttar och snapphanar, 
primärt inriktade på att bekämpa svenskarna, men efterhand också ett allt större 
gissel för lokalbefolkningen.  

Tinget, så som vi möter det i den här utgivna domboken, har varit lokalbefolk-
ningens offentliga mötesplats där tvisteämnen har dryftats, intressekonflikter har 
kommit till uttryck, där brott har beivrats och där man genom förhandlingar och 
domslut på ett rudimentärt plan har upprätthållit sämja och gemenskap. Därutöver 
har häradstinget varit en kanal och ett verktyg för kronan för att informera, utdela 
förhållningsregler och ge order.  

I alla tider och samhällen är rättsgemenskaper både inkluderande och exklude-
rande. Den enes rätt är inte nödvändigtvis den andres, och att ha rätt är inte heller 
alltid detsamma som att få rätt. I Norra Åsbo härads dombok 1680 finns ett tydligt 
inslag av rättsutövning genom vilken den nya svenska överheten genomdriver och 
värnar sina intressen. Men samspelet med lokalsamhället, med dess ideal, traditio-
ner och värderingar är också påtagligt. De komplexa förhållandena mellan intres-
sen och intressenter bakom tingsförhandlingarna och dess olika aktörer tillhör de 
spännande frågor som källan inbjuder till fortsatt forskning i. 

Fil. dr Birgitta Tuvestrand har transkriberat skriften i sin helhet och kommenterat 
sin avskrift i fotnoter samt beskrivit principerna för återgivningen. Hon har också 
utarbetat ett personregister och ett ortnamnsregister. Släktforskaren och lokalhis-
torikern docent Guno Haskå har försett boken med dess omfattande sakregister, ett 
register över olika typer av rättsfall samt en ordlista. Fil. dr Ola Svensson har skrivit 
en inledning där källan, den historiska och rättsliga kontexten, några relevanta be-
grepp, språket, och några utvalda – typiska och illustrativa – rättsfall kommenteras. 
Sättningen har gjorts av Frederic Täckström på Stilbildarna i Mölle. Ett tack riktas 
till fil. mag. Gabi Limbach och arkivpraktikant Olof Larsson på Folklivsarkivet vid 
Lunds universitet för kopiering av handskriftens många bomärken. 

Lund i augusti 2016 
Redaktionskommittén för Skånsk Senmedeltid och Renässans
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Introduktion

Det är en sargad bygd som framträder i texten till Norra Åsbo härads dombok 
1680–81. Det senaste kriget har rasat i fem år och slitit sönder både synliga och 
osynliga samhällsband. Skåne, som sedan freden i Roskilde 1658 lydde under 
Sverige, blev från 1675 återbesatt av danska trupper. Efter inledande militära 
framgångar mötte dessa från och med 1676, då svenskarna segrade i det blodiga 
slaget vid Lund, allt hårdare motstånd. Efter en dramatisk reträtt tillbaks västan-
sunds lämnades landskapet åter i händerna på den svenska kronans representanter. 
Det har inte varit bekymmerslöst för den skånska befolkningen att förhålla sig 
till händelseutvecklingen. Vem skulle man betala skatt till? Vem var man skyldig 
att vara lojal? Vad skulle hända om man valde att stödja den ena eller andra si-
dan och den sedan gick förlorande ur kriget? Och framför allt: Hur skulle man 
klara brödfödan efter att, ibland flera gånger om, ha blivit brandskattad av både 
de svenska och de danska arméerna och dessutom av inhemska partisanförband, 
så kallade snapphanar. 

Domboken beskriver, på domböckers vis, mest tillvarons hårda och svåra sidor. 
Hälsan däremot tiger still och avsätter färre historiska avtryck. Men att tystnaden 
också rymmer mer än hälsa torde vara ovedersägligt. Det är svårt att tänka sig annat 
än att befolkningen i sin helhet i Norra Åsbo härad år 1680 visste alltför väl vilka 
umbäranden ett krig kunde innebära. Då 1680 års dombok öppnar sig för oss är de 
militära striderna över. Mycket få snapphanar syns till; de tycks ha dödats, flytt till 
Danmark eller lyckats förtiga sitt förflutna. En stor brist på arbetskraft kan utläsas ur 
en mängd rättsfall. Jordbruksmark ligger för fäfot och häradets invånare är ovilliga 
att bruka större arealer och fler enheter än de redan gör för att exempelvis kunna 
ta sitt ansvar som förmyndare för föräldralösa barn, eller för att kunna betala skatt 
som man är skyldig sin jordägare. En sådan ovilja ligger naturligtvis i de rättsliga 
tvisternas natur; oförmåga på grund av begränsad arbetskraft har varit en gångbar 
ursäkt för att slippa ekonomiska fordringar. Men intrycket är ändå att tillgången 
på arbetsföra människor har varit begränsad och att bristen åtminstone till någon 
del har berott på att befolkningen har decimerats till följd av kriget.1 

Under kriget har häradstinget, enligt vad som sägs i domboken, legat nere och då 
det återupptas när fred åter råder är det i mycket stor utsträckning händelser med 
anknytning till krigstiden som måste behandlas.2 De annars så vanliga rättsfallen 
om arvskiften, verbala förolämpningar, sex utanför äktenskapet, slagsmål, djur 
som betat på fel mark, skogshygge med mera förekommer visserligen här också, 
men står i någon mån i skuggan av den dramatik och de vedermödor som kriget 
har åsamkat. Jordägare vill ha in skatt som inte har erlagts under kriget. Utarmade 
bönder och landbor blir anklagade för att inte betala vad de är skyldiga, för att inte 
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återuppodla jordbruksmark som ligger öde, för att inte fullfölja sina åtaganden 
gentemot de ryttare som de är tvingade att försörja, och för mycket annat. Kriget 
verkar också ha splittrat byar, gårdar och familjer. Infekterade och komplicerade 
arvs- och ägotvister har uppstått i spåren av ställningstaganden, krigshandlingar, 
ödeläggelse, flykt, mord och avrättningar.

Häradsbegreppet
Häradsinstitutionens tidigaste historia förlorar sig i historiens dunkel. I Kung 
Valdemars jordebok, 1231, såg den danska häradsindelningen i stort sett ut som 
den senare kända. För skånskt vidkommande har endast Östra- och Västra Göinge 
härader tillkommit efter denna tidpunkt, genom delning av Göinge härad. Knut 
den heliges gåvobrev, från år 1085, innehåller omnämnanden av härader på Själ-
land, men inte i Skåne. Däremot nämns i samma brev, samt i en del andra tids-
mässigt näraliggande källor, skånska distrikt vilka senare under medeltiden är 
härader. Dessa omständigheter har tagits som intäkt för att häradsorganisationen 
var på väg att införas i Danmark under sent 1000-tal. Men dateringen har också 
ifrågasatts. Frågan om häradernas ålder och ursprung är komplex. Häradernas 
geografiska utsträckning, deras geografiska centra, deras funktion, deras namn, 
och härad, ordet för det begrepp häraderna har representerat, är omständigheter 
som måste betraktas både var för sig och tillsammans. Redan under senantik tid 
finns en folkgrupp nämnd hos Jordanes vars namn – Bergio – av allt att döma kor-
responderar med det tidigast 1231 belagda häradsnamnet Bjäre. Åtminstone en 
del av de distrikt vi känner som härader är alltså mycket gamla; detta talar också 
geografiska samband mellan medeltida tingsplatser och förhistoriska offerplatser 
för. Men samtidigt har dessa distrikt förändrats kontinuerligt, till funktion och 
innehåll, och väl inte osannolikt också till antal och utsträckning. Kanske har de 
distrikt för rättsskipning och kult som bör ha funnits i Skåne i förhistorisk tid i 
något sammanhang också kunnat kallas härader, det är inte alls omöjligt. Men vi 
vet det inte. Däremot känner vi till att en institution som har benämnts härad, 
med ett ord som redan då var gammalt, har spritts över Norden under medeltiden, 
utifrån ett centrum i nuvarande Danmark. 

Tidiga militära funktioner för häraderna har ofta föreslagits och ifråga om rätts-
utövningen i förkristen tid betonas ofta sambandet mellan religion och rätt. Funk-
tionen som distrikt inom vilket man söker gemensamt ting beskrivs emellertid ofta 
som häradernas ursprungliga och primära. Ordet härad är sammansatt av här och 
råd, men exakt vilka betydelser de i sammansättningen ingående orden har stått för, 
och vad sammansättningen som sådan ursprungligen har betytt, är svårare att uttala 
sig helt bestämt om. Ordet har en ganska bred semantisk potential från ”militärmakt” 
till ”folkstyre”. Vanligen har det emellertid hävdats att ordets förled snarast står för 
en folkskara i allmänhet, mer underförstått bestående av de vapenföra männen
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– de som hade rätt att delta vid tinget. Utöver detta har ordet härad i betydelsen 
”bygd” förekommit mycket tidigt på nordisk botten, vilket visar att ordet som så-
dant inte har varit begränsat till den från Danmark, i samband med administrativ 
utveckling, spridda betydelsen.3 

Oavsett ursprunget är häraderna vid tiden för domboken 1680 bygdebaserade 
rättskretsar kring ett eget ting. Som sådana är de också administrativa enheter 
som används av kronan i upprätthållandet av lag och ordning och administration 
av skatteuppbörden. 

Norra Åsbo har innanför häradets gränser också varit indelat i tre tredingar. 
Dessa är tidigast belagda i Helsingborgs läns jordebok från cirka 1530, den så kall-
ade Krabbes jordebok. Tredingarna är, så som de framstår i tillgängliga historiska 
källor – liksom Göinges åttingar, Bjäres fjärdingar, och så vidare – underavdelningar 
i häradet, använda vid skatteuppbörd och fiskal organisation. Under senmedel-
tiden har ett administrativt utskilt område funnits innanför häradet: Kronolänet. 
Möjligen har kronolänet under medeltiden utgjort omland och uppbördsområde 
till en kunglig borg i Örkelljunga, men 1680 är det före detta länet hur som helst 
administrativt och rättsligt integrerat i häradet.4 

Birk
I rättsligt hänseende fanns år 1680 också domäner som inte lydde under hära-
derna, gods vars underlydande inte kunde ställas inför rätta på häradstinget, utan 
istället på sitt eget så kallade birketing. Birk är ett särdanskt begrepp. Innehavarna 
av jordegendomar i Danmark kunde genom kungligt privilegium få betrakta sina 
gods som egna rättskretsar. I dessa gällde samma lagar och regler som i resten av 
riket, men den lokala domstolen sorterade under ett gods, inte under ett härad. Det 
finns gott om belägg på att inbyggare i birk ser det som en fördel att bara kunna 
dras inför rätta helt lokalt, men rimligtvis har systemet också kunnat missbrukas 
av enskilda birkerättsinnehavare och resulterat i en lägre grad av rättssäkerhet. De 
många danska birken uppträder som regel sent i de historiska källorna, sällan före 
1500-talet. Men begreppet som sådant är betydligt äldre. En strävan efter självstän-
dig domsrätt i anslutning till domäner och egendomar kan ses som ett tämligen 
universellt fenomen, och att en sådan strävan också många gånger rönt framgång 
vittnar exempelvis städer och kloster med egen jurisdiktion i det medeltida Europa 
om. Ytterst kan ordet birk härledas ur fornsvenskans bjärköarätter, ett ord som under 
medeltiden betydde ”stadsrätt”. Sammansättningens förled är Bjärkö (motsv. nuv. 
Björkö), namnet på den vikingatida handelsstaden (lat. Birca) i Mälaren. I en tid 
då städer har varit ovanliga har det varit naturligt att förknippa särskilda rättsliga 
förhållanden vid handelsplatser och mer eller mindre urbana bosättningar med den 
rättsliga särstatus som Björkö hade. I vilken grad man i mer konkret bemärkelse 
har antagit Björkös rättsordning i andra städer får ses som en öppen fråga, men 
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vid medeltidens början har i varje fall associationen till Björkö varit inaktuell för 
danskt vidkommande. 

I Norra Åsbo härad finns vid tiden för domboken 1680 tre birk: Riseberga, Skillinge 
och Våxtorp. Det sistnämnda har haft sitt centrum i Halland, men också innefattat 
gods innanför Norra Åsbos geografiska gränser. Riseberga birk har sitt ursprung i 
det medeltida cistercienserklostret Herrevad, men explicit omnämnande som birk 
finns inte förrän 1576.5 Birket omfattade Riseberga och Färingtofta socknar, samt 
delar av Vedby och Östra Sönnarslövs socknar.6 Även Skillinge birk kan associeras 
med en medeltida godsbildning med anknytning till den kyrkliga sfären, i det fallet 
ett ärkebiskopligt län.7 I 1680 års dombok nämns birken främst i samband med att 
folk som kallats till häradstinget protesterar mot detta; de hävdar sin rätt att istället 
svara inför sitt eget ”värneting”. Explicita svar på sådana protester förekommer inte 
i domboken. Man får intrycket av att birketingen har vållat ett visst bryderi och att 
fenomenet inte haft någon given plats inom den svenska statsmaktens syn på rätts-
utövning. Att åtminstone vissa birketing har fungerat fram till sextonhundratalets 
senare del och alltså åtskilliga årtionden in i den svenska eran står emellertid helt 
klart. Från exempelvis Riseberga birk finns svenska domböcker bevarade.8 

Procedurerna vid tinget 
År 1680 tillämpas fortfarande dansk rättsordning i Skåne enligt vad som beslutades 
vid Roskildefreden 1658. Men de danska lagarna kunde också kompletteras med 
svenska enligt vad som stadfästes i Malmö recess 1662. Förhållandena skulle dock 
ganska snart förändras. Den så kallade uniformiteten, som bland annat innebar 
att rättsordningen skulle överensstämma med den enhetligt svenska, gällde från 
1683.9 Även domsagornas utsträckning förändrades under det sena sextonhundra-
talet, genom sammanslagning av härader. Från 1683 kom Norra och Södra Åsbo 
att utgöra en gemensam domsaga, och till denna fogades 1691 också Bjäre härad.10 

Häradstinget i Norra Åsbo har, precis som i resten av Skåne, sammanträtt varan-
nan vecka under den danska tiden. Den vanligaste tingsdagen i Skåne har, liksom 
i stora delar av Nordeuropa, varit tisdagen, men i Norra Åsbo har man istället 
sammanträtt på onsdagar. Arrangemanget har förmodligen valts av praktiska skäl 
för att man i vissa fall, till exempel jävsituationer, ska kunna dela personal med 
omgivande härader. Att sådant samarbete har funnits med Södra Åsbo häradsting 
finns belagt i 1680 års dombok. 

Redan 1521 utgick ett kungligt påbud om att häraderna skulle bygga tingshus, 
men det har nog sällan hörsammats.11 I Skåne är det vanligen inte förrän under 
sent sextonhundratal man får tingslokaler under tak. Inte sällan är de då inrymda 
i gästgivaregårdar. I de fall de har varit egna separata byggnader har dessa varit 
mycket enkla och nödtorftiga. Först under sjuttonhundratalet byggdes mer hållbara 
och permanenta hus vars primära funktion var tingslokal. I de gamla medeltidsla-
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garna sägs att tinget ska sammanträda under bar himmel, och många gånger har 
man alltså behållit den ordningen upp i sextonhundratalet. På tingsplatsen fanns, 
då tinget ännu hölls utomhus, fyra stockar, utlagda som en kvadrat. På dessa satt 
”stockemännen”, alltså nämndemännen. I Norra Åsbo år 1680 var dessa åtta till 
antalet. Vid den aktuella tiden var nämndemännen inte längre meddomare utan 
endast övervakare och vittnen till tinget. De utsågs bland betrodda bönder. Enligt 
medeltidslagarna måste en nämndeman vara bonde, alltså ha ett eget bo, vilket 
egentligen diskvalificerar alla som inte är självägande bönder. Men denna regel syns 
tidigt ha anpassats till lokala förhållanden.12 Tingets viktigaste myndighetsperson var 
domaren, eller tingsfogden som han också kallades. Domaren dömde ensam, men 
följde som regel vad nämndemännen eller särskilda utsedda nämnder vittnade om. 
Domaren är vid den här tiden ännu inte en akademiker utan även han en bonde, 
men formellt utsedd av kungen. I Norra Åsbo härads dombok från 1680 är det en 
Håkan Jönsson Kråka, möjligtvis boende i Stidsvig, som innehar domarämbetet. 
Till sin hjälp hade domaren en tingsskrivare. Skrivaren förde anteckningar som han 
renskrev i en tingsbok. Inte sällan var skrivaren den mest skolade personen vid tinget.

En mycket viktig person vid tinget var kungens befallningsman. Han hade ett 
långtgående juridiskt ansvar att bevaka kronans intressen och upprätthålla lag och 
ordning. Även befallningsmannen, Lars Larsson hette han i Norra Åsbo år 1680, 
hade en skrivare – häradsskrivaren. För polisiära uppgifter kunde befallningsman-
nen använda sig av ridefogdar och hejderidare. Ofta är det befallningsmannen eller 
hans skrivare som genom kallsmän drar folk inför tinget.13 

Det fanns skillnader mellan den danska rättsordning som rådde 1680 och den 
svenska som infördes några år senare, men de ska inte överbetonas. Likheterna var 
stora mellan de nordiska ländernas lagar och rättssystem. En del av dessa likheter 
utgjorde också skillnader gentemot förhållandena på kontinenten och på de brit-
tiska öarna. I Norden var rättegångsförfarandet i första hand muntligt, civil- och 
brottmål behandlades i samma domstol, tortyr var ovanligt och rätten bestod av 
lekmän. I Danmark kunde man överklaga till landstinget och därefter till kungen. I 
Sverige fanns en lagmansrätt mellan häradsrätten och motsvarigheten till landstinget: 
hovrätten. Även i Sverige var den kungliga rätten högsta instans.  Sextonhundra-
talets slut var i både Sverige och Danmark en period då rättssystemet förändrades 
i riktning mot en högre grad av formalism och professionalism. Kronan och den 
framväxande staten stärkte sitt grepp över domstolarna, och utbildade jurister ersatte 
efterhand lekmännen. Detta innebar å ena sidan att rättssystemet blev mer robust 
och pålitligt genom enhetlighet och förutsägbarhet. Å andra sidan blev tinget också, 
som så ofta då en verksamhet genomgår vad som kallas professionalisering, mindre 
tillgängligt för och mer fjärmat från folk i gemen. Skiljelinjen mellan befolkning 
och överhet blev skarpare.

Några av de skillnader som ändå fanns mellan dansk och svensk rättsordning 
ska nämnas. Enligt den svenska sammanträdde häradstinget inte varannan vecka 
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utan endast tre gånger om året i lagtima ting, och vid särskilt behov i extra, urtima, 
ting. Detta är naturligtvis en stor skillnad, organisatoriskt och logistiskt. Den flytt 
av tingsplatser till gästgivaregårdar som kan iakttas under sextonhundratalet kan 
inte enbart förklaras av det förändrade antalet tingssammankomster. Men säkert 
har de färre men därför längre tingssammankomsterna, med behov av övernatt-
ning och kost, bidragit till förändringen. I Sverige kallades domaren häradshövding 
och var fram till 1680 oftast en adelsman som uppbar värdigheten formellt, som 
ett privilegium. Själva dömandet sköttes istället av en anställd lagläsare. Från 1680 
ställdes emellertid krav på att häradshövdingen skulle vara bosatt inom lagsagan 
och tjänstgöra personligen vid häradstingen. Till skillnad från de åtta stockemän-
nen, utsedda av domaren, som agerade nämnd vid Norra Åsbo häradsting 1680, 
fick man några år senare enligt svensk ordning istället tolv nämndemän. Nämnden 
var i Sverige sedan medeltiden en fast institution som vid behov förnyade sig själv 
genom att utse nya nämndemän. I praktiken har nämndemannasysslan både inom 
det danska och svenska rättssystemet varit hedersuppdrag med en klar överrepre-
sentation av välbeställda bönder boende i tingsplatsens närhet. Nämndemännen 
hade formellt en något starkare roll än de danska stockemännen i det att de dömde 
tillsammans med domaren. Denna roll har dock försvagats efter 1680, då lagläsarna 
ersattes av häradshövdingarna i den praktiska rättsutövningen. Slutligen ska också 
nämnas den viktiga roll särskilt utsedda nämnder spelade på häradstingen. I en 
mängd ärenden, nästan regelmässigt när ord stod mot ord eller när det fanns behov 
av en opartisk bedömning, utsågs uwildige män, alltså ’oväldiga’, ’opartiska’ män, i 
nämnder om fyra, sex, åtta, tolv eller sexton betrodda män. I praktiken har dessa 
nämnder spelat en avgörande roll för beslut och domar vid tinget. Ordningen med 
särskilda nämnder har bestått in i svensk tid.14

Tingsplatser
Häraderna och birken har varit väsentliga samhällsinstitutioner och deras samlings-
platser har uppfattats som viktiga. Genom tingsgemenskaperna har gruppidentitet 
och samhällsnormer tagit form och burits upp. Platsen för tinget är tillsammans 
med folket som uppträder där och tiden det hålls helt avgörande för dess legitimi-
tet.15 I dessa faktorer uttrycks skiljelinjen mellan maktmissbruk och rättsutövning, 
dråp och avrättning. Det är därför inte underligt att rättsplatserna har avsatt en stor 
mängd namn i landskapet, namn som har varit stabila och traderats över lång tid. 
En del av dessa uttrycker en lokal strävan att märkvärdiggöra sin egen närmiljö. 
Anslående fornlämningar har ansetts vittna om en bys eller bygds viktighet: här, 
på den här högen, hölls förr i tiden ting. Sådana myter gav upphov till namn som 
Tingshög, Tingbacken eller Domarringen, och de behöver alltså inte nödvändigtvis ha 
något med faktisk rättsutövning att göra. Men det har också visat sig att en mycket 
stor del av de många ägo- och naturnamn i Skåne som innehåller rättsindicerande 
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ord faktiskt kan knytas till platser som man på goda grunder kan anta har varit 
rättsliga samlingsplatser för härader och birk, framför allt från tiden innan tings-
hus byggdes. I synnerhet gäller detta om det finns kluster med ägor av namn som 
antyder såväl tingsplats som avrättningsplats inom birkens domäner och inom en 
radie på cirka två kilometer i häradernas mest tättbefolkade eller mest nåbara delar.

Vad vet vi då om de gamla rättsplatserna i Norra Åsbo härad? Liksom oftast 
är fallet i gamla danska rättshandlingar framgår inte platsen för tinget explicit 
i tingsvittnen och domböcker. Namnmaterialet med rättsindicerande ägo- och 
naturnamn är också mindre omfångsrikt och mer svårtolkat än i de flesta skånska 
härader. Detta förhållande kan tolkas i flera riktningar; en sådan är att se det som 
en följd av att tingets placering inte har varit helt stabil genom århundradena. Några 
små men ändå klara kluster av rättsnamn finns ändå innanför häradsgränserna. 
Till att börja med finns det inom både Riseberga och Skillinge birks domäner ägor 
med namn som relaterar till ting och avrättning. I Riseberga socken rör det sig om 
en höjd vid Smålanden med namnet Tingbjäret samt Galgabacken vid Brohuset 
1:26.16 17 I närheten av den sistnämnda finns på Perstorpssidan av sockengränsen 
en lokal med samma namn upptagen som fornlämning: RAÄ Perstorps socken 
52:1. Den är även belagd muntligt i DALs ortnamnsregister, där Galgabacken 
sägs vara belägen på Björstorp nr 1. Lokalerna ligger så nära varandra att någon 
sorts samband dem emellan verkar sannolikt.

Innanför Skillinge birks domäner finns ett flertal ägor med namn som tillsammans 
utgör en ålderdomlig, mycket intressant, namnmiljö med flera inslag som minner 
om myter och platser med särskild status. Mest intressant i det här sammanhanget 
är ett par namn på Ting- samt ett som innehåller galge. Gränsbäcken mot Össjö 
heter Tingbäcken (Tinbech 1513).18 Bäcknamnet är troligen sekundärt till Tingberg, 
äldst belagt 1593, och redan då namnet på en gård.19 I Paltebokens beskrivning av 
Skillinge län förekommer också ett Galievadz eng.20 Det skulle kräva en särskild 
utredning för att lokalisera namnbärarna till Paltebokens namn mer exakt, men 
Tingberg bör i alla fall motsvara en av kullarna alldeles i närheten av den nuvarande 
Stora Tingbergs gård.21

Även häradstinget har, i två olika områden, givit upphov till ägonamn. En ki-
lometer sydost om Össjö kyrka finns ett gravfält av järnålderskaraktär, med sten-
sättningar och resta stenar.22 I anslutning till detta finns i det tidiga 1800-talets 
lantmäteriakter två kullar med namnen Stora Tinghögen och Lilla Tinghögen.23 2,5 
kilometer därifrån, i Boarp, kan en avrättningsplats beläggas i lantmäterimateri-
alet genom en stor mängd namn innehållande galge, äldst Galjarna (1769).24 Det 
kan tilläggas att Tingshögarna och galgbacken i Össjö socken är relativt centralt 
belägna i häradet utifrån en förmodat större befolkning i de västra mindre skogiga 
delarna och med hänsyn tagen till att ett stort område runt Herrevads kloster inte 
tillhörde häradets jurisdiktion.

 Lokaler med namn som tillsammans ger bilden av en rättsutövningsmiljö finns 
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också i Östra Ljungby socken. Cirka 1,5 kilometer väster om Östra Ljungby kyrka, 
på gränsen mot Källna socken finns på en karta från 1759 en hög med namnet 
Tingshögen. Idag syns inget på platsen.25 Tinglyckan är ytterligare ett rättsindice-
rande namn på en äga i Östra Ljungby socken. Tinglyckan ligger drygt 500 meter 
sydväst om Bläsinge gård invid väg 13 på Östra Ljungbys gamla ängsvång, ungefär 
två kilometer sydsydost om Tingshögen.26 Drygt tre kilometer från Tinglyckan och 
på samma avstånd från Tingshögen finns, vid Mölletofta, en plats med tradition 
som galgbacke.27 En knapp halvmil från Tinglyckan, och ännu en bit längre från 
Tingshögen, finns en höjd med namnet Galgebärg, i Rösa södra vång, Gråmanstorps 
socken.28 I samma socken finns också en plats med namnet Galgabacken.29 Den sist-
nämnda lokalen har enligt lokal tradition fått sitt namn av att en snapphane här sköt 
ihjäl några svenska soldater, men dömdes och blev hängd på platsen för brottet.30

Det är inte helt lätt att peka ut en och endast en tings- respektive avrättningsplats 
för Norra Åsbo härad i äldre tid. Till ovanstående ska tilläggas att hembygdsgår-
den i Stidsvig, Östra Ljungby socken, enligt stark lokal tradition är häradets gamla 
tingsplats. Något egentligt belägg för detta finns inte, utöver att häradets domare 
ser ut att ha bott i Stidsvig under slutet av den danska tiden.31 Även i domboken 
1680 finns en koppling mellan häradsdomaren och en gård i Stidsvig: domaren 
har krävt skatt av en egen åbo där. Tidigare samma år, 1652, som det är belagt att 
domaren bodde i Stidsvig, beklagar sig bönder från Örkelljunga, Oderljunga och 
Fagerhults socknar inför länsherren över Helsingborgs län att de har för lång väg 
till tinget som de menar ligger ytterst i häradet, och som för övrigt också sägs ha 
ett tingshus som är öde.32 Över 30 år senare har häradet fortfarande inget tingshus 
och i ett protokoll från domboken 1686 framgår att tinget hålls i Brödåkra och att 
en av nämndemännen som bor där tar på sig att ordna kost och logi mot en särskild 
ersättning.33 Att tinget har hållits i Brödåkra korresponderar väl med Tingslyckan 
som nämns ovan samt med en avrättningsplats i Rösa. Och att tinget i viss mån har 
varit ambulerande under sextonhundratalets senare del är en bild som stämmer väl 
överens med förhållandena i många andra skånska härader vid samma tid. Kanske 
har man även tidigare, under den danska tiden, då och då förlagt tinget till en gård 
som innehades av någon av tingets funktionärer. I så fall kan det ju inte uteslutas 
att det ligger sanning i traditionen om gården i Stidsvig som tingsplats. 

I den här utgivna domboken talas i en passage om ”här i Ljungby” på ett sätt som 
låter oss förmoda att tinget då sammanträdde i Östra Ljungby, vilket förstås leder 
tankarna mot den ovannämnda Tingshögen vid Östra Ljungby och galgbacken vid 
Mölletofta. Östra Ljungby är mycket strategiskt beläget ur kommunikationssynpunkt, 
i häradets viktigaste ”vägkorsning”. En sådan placering av en tingsplats kan vara 
gammal, men riktigt typisk är den för lite yngre förhållanden: från sextonhundra-
talet och framåt.34 Mest ålderdomlig och mest lik flertalet andra rättsplatsmiljöer 
av de platser som genom namnmaterialet framstår som rättsplatsmiljöer i häradet 
är Stora och Lilla Tings högen samt Galgbacken i Össjö socken. Avståndet mellan 
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tings- och avrättningsplats är typiskt, liksom anknytningen till ett gravfält. Även 
placeringen i häradet är den förväntade i det att den är central om man bortser 
från Herrevadsklosters domäner och tar hänsyn till att slättbygden varit tätare och 
tidigare befolkad än skogsbygden. Närheten till Skillinge birks tingsplats påmin-
ner också om förhållandena i många andra härader; både de allmänna och de mer 
begränsade rättskretsarna har trängts med sina tingsplatser i vad som arkeologiskt 
och onomastiskt kan ses som gamla centralområden – dessutom ofta, precis som 
i Össjö, just där landskapet skiftar karaktär mellan låg- och höglänt, slättbygd och 
skogsbygd etc. 

Hur Tingshögarna i Östra Ljungby och i Össjö, Tingberg i Skillinge och Ting-
bjäret i Riseberga Tingbjäret ska förstås är en relevant men svårutredd fråga. I en 
medeltida eller tidigmodern kontext ska kullar och högar med namn innehållande 
ting antagligen först och främst förstås som väsentliga delar av tingens landskaps-
gestaltning, en mer eller mindre konventionsbunden scenografi som hörde tings-
platsen till. I vilken mån de verkligen någon gång har tjänat som säten för domare 
och nämnd är svårt att uttala sig om och kan säkert variera från plats till plats. I 
fråga om Norra Åsbo måste vi ju också, med tanke på att häradsnamnet kan vara 
bildat till tingsplatsen i Södra Åsbo härad, fråga oss om platser som Tingshögarna 
i Össjö ursprungligen har representerat ett häradsting, och om de, ifall så inte är 
fallet, istället har härbärgerat någon annan typ av bygdegemensam samlingsplats.

Källans språk
Källans språk kan till övervägande del beskrivas som äldre nysvenska, den term som 
man brukar använda för svenskan mellan utgivningen av Nya testamentet 1526 och 
1734 års lag. Men domboken innehåller också mycket påtagliga inslag av danskt 
skriftspråk. Dessutom förekommer frekvent ord och passager som bär prägel av talat 
språk. Två tingsskrivare har avsatt de tydligaste språkliga avtrycken i domboken – 
Carl Broddesson och, framför allt, Nicklas Jönsson Stike efter att den förstnämnde 
har pensionerats. Det är en angelägen uppgift för den som önskar fördjupa studiet 
av dombokens språk att försöka kartlägga dessa personers livshistoria. Utöver de 
text passager som kan hänföras direkt till skrivarna förekommer också en mängd 
avskrivna inlagor. Dessa uppvisar en så stor variation sinsemellan och i förhållande 
till skrivarnas egna textavsnitt att vi kan förmoda att de är relativt troget kopierade. 
De språkliga skillnaderna mellan olika inlagor och skrivarnas text kan iakttas på 
flera plan: i stil, stavning, grad av talspråk, danska/svenska och så vidare. Även här 
finns en uppgift för fortsatta undersökningar. 

En relevant fråga i sammanhanget är förstås i vilken grad de inblandade själ-
va har författat sina inlagor till tinget, samt vem som, ifall de inte har gjort det, 
har gjort det istället. Vanligen anses skrivkunnigheten ha varit mycket låg vid 
sextonhundratalets senare del. Det stämmer säkert, men frågan är egentligen 
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ganska svårundersökt och tål att problematiseras. Skriftkulturen var tillräckligt 
utbredd vid den aktuella tiden för att ett stort antal människor som hade särskilt 
intresse och särskild begåvning skulle kunna snappa upp det skrivna ordet via 
tryckta religiösa verk och via till exempel präster och militärer. Men det är skill-
nad på att läsa och att skriva. Skrivkunskap kräver övning och helst tillgång till 
bläck och papper. Förmodligen bör skillnaden mellan å ena sidan egenförfatta-
de inlagor och å andra sidan sådana som är författade av ett ombud nyanseras. 
Även formellt icke skrivkunniga personer kan nog i vissa fall ha varit tillräckligt 
bevandrade i skrivet språk för att göra språkligt avtryck i sina skrivelser, även 
om den slutliga inlagan har kommit till med hjälp av någon skrivkunnig person 
som anlitades för ändamålet. 

Många av källans skribenter lutar mycket tydligt åt danskt eller svenskt skrift-
språk. Men knappast någon är helt konsekvent i detta. ”Danismer” finns hos tings-
skrivarna och svenska drag finns även i de mest danskspråkiga inlagorna. Och rena 
talspråksdrag finns hos i princip alla de förekommande skribenterna, möjligen med 
undantag av skrivelser från miljön kring kungen och den översta administrationen. 

Endast några år senare förändrades situationen på så sätt att det då i olika sam-
manhang ställdes krav på enhetlighet efter svenskt mönster. Det gällde även språket, 
som över några årtionden i officiella skriftspråkliga sammanhang gled över till en 
mer konsekvent svenska. Detta skedde delvis i takt med ett allmänt större intresse 
för ”språkvård”, men naturligtvis också i linje med ett särskilt starkt intresse av Skå-
nes försvenskning. Den språkliga övergången till svenska har studerats inom olika 
skriftgenrer, inte minst kyrkliga.35 Sammanfattningsvis kan sägas att statsmaktens 
syn på språket som nationell symbol och intentionerna att skapa svenskspråkig 
enhetlighet har rimmat ganska illa med hur språk fungerar och utvecklas på ett 
allmänt plan. Man har sannolikt överskattat såväl betydelsen av som möjligheterna 
att snabbt åstadkomma djupgående språklig förändring på politisk väg, ett fenomen 
som för övrigt knappast är unikt för sextonhundratalet.

Även om texten innehåller många inkonsekvenser i stavningen finns ändå en rad 
mer eller mindre klara mönster som kan underlätta för en nutida läsare att känna till. 
Långa vokaler dubbeltecknas ibland, men kan även markeras av ett efterföljande h: 
”dee”, ”löhn”, ”ehn koo”, ”frijheet”, ”eek”. Vad gäller dubbel- eller enkeltecknade vokaler 
och konsonanter måste ändå källan beskrivas som modern i den äldre nysvenska 
kontexten. I stor utsträckning är det dagens normer, att dubbelteckna konsonant 
efter kort betonad vokal, etc., som råder. Också vad gäller så kallade prydnads-
bokstäver är texten av modern karaktär. Prydnadsbokstäver, alltså bokstäver som 
egentligen inte är vare sig språkhistoriskt eller funktionellt betingade – mest typiskt 
handlar det om ”onödiga” konsonanter: efftter istället för efter, – är ett typiskt drag 
för den äldre nysvenskan (och den äldre nydanskan), men här vetter texten framåt 
tidsmässigt, mot den yngre nysvenskan. V-ljud tecknas ofta hv, f, u, fv, fw eller w, 
där u och w får ses som ålderdomliga sätt att stava vid den här tiden, medan hv och 
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f som bekant levde kvar betydligt längre. Ålderdomligt vid sextonhundratalets slut 
är även de relativt frekventa z för [s].

Texten innehåller en mängd förkortningar. Ibland är dessa markerade med någon 
symbol, vanligen ett streck. Ibland är istället det förkortade ordets sista bokstäver 
skrivna i upphöjd stil, ofta efter ett kolon. Det förekommer också att kolon ensamt 
markerar en förkortning. I utgåvan har alla förkortningar, utom de som markerats 
med upphöjda bokstäver, upplösts genom att de överhoppade bokstäverna har lagts 
till i kursiv stil: bengt siynesson. Till de vanligaste förkortningarna hör den som i 
utgåvan återges ”for:ne”. Detta står för forschreffne ’förutnämnde’. Även förkortning-
ar i förbindelse med yrke och social status är mycket vanligt förekommande. En 
adelsman betraktades som välboren, en akademiker som vällärd, en nämndeman 
kunde vara exempelvis vältalig och en befallningsman välbetrodd. Man kunde vara 
välaktad, välbesutten och så vidare. Utifrån endast textens förkortningar: ”wäl:e” 
och dylikt, är det ofta svårt att avgöra vilket av dessa ord som avses.

Ordföljden känns många gånger obekant för en nutida läsare. Till viss del beror 
detta på en rad ålderdomliga drag i syntaxen, men det beror också på den stilistik 
som hör ihop med den aktuella genren, och på den tidstypiska interpunktionen. 
Interpunktionen måste beskrivas som otydlig och inkonsekvent. Ofta saknas skil-
jetecken som skulle ha förtydligat syftningen. Inte sällan markeras det som idag 
skulle varit en punkt istället med komma eller kolon. Stilistiskt knyter källan an 
till en kanslispråklig högstil. Det innebär bland annat att meningarna ofta är långa 
och framtunga (det vill säga med verbfrasernas huvudverb sent i meningarna): 
”[och] måtte iegh änten i hafwen om Sommaren eller utj Ammestugen om Win-
tren Studere” ’[därför] måste jag studera antingen i trädgården, om vintern, eller i 
barnkammaren, om sommaren’. Meningen ovan innehåller så kallad omfattning, 
alltså att objekt/predikativer och adverbial placeras före det infinita verbet. Omfatt-
ning, som förekommer både i huvud- och bisatser, är typiskt för fornsvenska (och 
forndanska) men är på tillbakagång vid den aktuella tiden. Stilistiskt kan ordföljd 
med verbet sent i satsen fungera som en markör för skriftspråk vid 1600-talets slut. 

Texten kännetecknas av många och långa adverbial och attribut. Sådana är vanliga 
och kanske i viss mån nödvändiga beståndsdelar i juridiska texter. Mycket utbyggda 
bisatser med långa, och många, adverbial och attribut bidrar till detaljrikedom och 
precision men gör också texten tung och syftningen mindre omedelbar. När sådana 
bisatser dessutom blir starkt betydelsebärande och innehåller information som man 
skulle väntat sig i huvudsatser kan texten ge ett förvirrande intryck, som i följan-
de mening: ”saken ehr til dennem for Tio stycken gietter som de sig i krigztiden 
 hafua bemegtigat om Effter hösten 76: då gietterne blefue tagne från hanss bönder 
i Boseholm om Natte tiden och körde til sPång huar af bem:te Pelle har bekient at 
hafua 2 stycker af samme gieter tilhanlat”. I modern språkdräkt blir detta ungefär: 
’Anklagelsen riktas mot dem för tio stycken getter som de har tagit under kriget 
efter hösten 76 då getterna blev tagna från hans (personen som väcker åtal) bönder 
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i Boseholm om natten och körda till Spång [och] av vilka den tilltalade Pelle har 
erkänt att han köpt två stycken av dessa getter.’ Meningen präglas av kanslispråklig 
högstil men också av en närmast associativ, spontan och lite hastig stil. Detta gäl-
ler även de många långa textsekvenser som på ett ganska osofistikerat sätt binds 
samman med upprepade konjunktioner, framför allt och och men: ”…och frågade 
om …”, ”…och blef honom …”, ”…och han war…”, ”…och imidler tidh…”, ”…och Er 
dom begierandes”. Även textens oftast mycket rudimentära temporala disposition 
bidrar till en spontan och oplanerad stil: ”…då suarade han…”, ”…då sedan möt-
tes…”, ”…och blef …”, ”då will han effterlade…”. Blandningen av kanslistil och en 
tämligen grovhuggen textbindning ger ett lätt besynnerligt intryck, på samma sätt 
som i många textsammanhang där en skribent siktar stilistiskt högt, men landar 
lägre. Just denna blandning av formellt kanslispråk och relativt oplanerade, långa, 
associativa meningar är typisk för bruksprosa från tidigmodern tid som har tillkom-
mit innanför myndigheters ramar men utanför de mest litterära skrivarmiljöerna. 
Vad gäller just domböcker kan stilen till stor del ses som en konsekvens av att här 
blandas å ena sidan text som kan härledas till fasta juridiska uttryck och lagspråk 
och å andra sidan text som har sitt ursprung i vad som har sagts och utspelats vid 
ett bestämt tillfälle, i en bestämd rättegång.

Omarkerade citat, liksom oklara gränser mellan referat och citat, är ytterligare 
drag som bidrar till en lätt paradoxal stil och som ger ett semiprofessionellt in-
tryck: ”… och då suarade han budet, at han intet kunde Och eij heller kan suare 
till noget wärgemåhl, for denne siuge frögter ieg blifuer Nock min död, som det 
och så nu kan förnimess, Effter som han har haft den siug dom på 5te åhr …”  
’…och då svarade han budet att han inte kunde och inte heller kan ansvara för något 
förmyndarskap för att den här sjukdomen, fruktar jag, blir säkert min död, vilket 
också kan förmodas eftersom han har haft sjukdomen i fem år…’. Till det typiska 
kanslispråket hör satser med omvänd ordföljd. Sådana ser ut som frågor, utan att 
vara det: ”Haffde Jegh inrymdt dän Sal. Jomfru mitt studere kammers”, vilket allt-
så betyder: ”Jag hade inrymt min studerkammare åt salig jungfrun”. I huvudsak 
böjs ord på samma sätt som i dagens språk, men några undantag finns. Verb böjs 
vanligen, men inte alltid, i plural: ”dhe kuna” ’de kunna’, ”bägge parter ere” ’bägge 
parter äro’, ”at dhe Jntte Wetta”, ’att de inte veta’. Den singulara personböjningen är 
försvunnen vid den här tiden men något enstaka ”thu äst” för ’du är’ förekommer 
och får betraktas som ålderdomligt.

Att med bestämdhet betrakta vissa språkdrag som svenska och andra som danska 
är inte helt enkelt och delvis också anakronistiskt, men på ett övergripande plan kan 
ändå sägas att den lokala dialekten liksom det svenska skriftspråket har haft beva-
rade a i svagtonsställning: ”kyrkia, ”betyghade”, ”stolpar”, ”granskat”, ”dommaren”, 
medan det danska skriftspråket här har haft e. Även i de ljud och skrifttecken som 
motsvarar fornnordiskt p, t, och k kan en skillnad ses mellan danska och svenska. 
Här har svenskan bevarat p, t och k under det att den lokala dialekten och ofta även 
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den skriftspråkliga danskan istället har b, d och g: ”udij/utij”, ”lijden/lijten”, ”siugdom/
siukdom”. Också i ordförrådet finns svenska respektive danska drag. Tydligt är hur 
en mängd gamla begrepp inom samhällssfären och juridiken behåller sin danska 
språkdräkt: ”quersted”, ’kvarstad’, ”körkewärge”, ’kyrkvärdar’, ”diegn”, ’djäken’ (här: 
klockare) och så vidare. Vissa frekventa småord kan fungera som tydliga signaler 
för dansk- respektive svenskpräglat språk, till exempel ”når” för ’när’ och ”ieg” för 
’iag’. ”Och” var däremot det mest normala även i danskan, och det i källan inte så 
sällan förekommande ”oh” för ”och” är snarast ett talspråksdrag.

Källans många personnamn förekommer huvudsakligen i former som kan för-
modas ligga nära de talspråkligt använda: ”Pelle”, ”Pher”, ”Olle”, ”Lars” med flera 
istället för de mer idealiserade i äldre danska jordeböcker dominerande ”Peder”, 
”Olluff ”, ”Lauritz” med flera. En viss anpassning till svensk skriftnorm kan dock 
anas: det ganska vanligt förekommande ”Åke” bör exempelvis ha uttalats [åge]. 
Ortnamnen visar en motsvarande bild med många uttalsnära former, men de har 
också ”snyggats till” ibland, alltså anpassats till skriftspråk. I dessa fall kan man se 
anpassning till såväl danska som svenska skrivarkonventioner: Rinderup istället för 
ett uttalsnära Ringarp (som också förekommer i skrift i domboken) är till exempel 
en tydlig anpassning till de former som förekom i äldre danska jordeböcker. Eeket 
har istället en form som påminner om svenskt skriftspråk. Det har uttalats [eged], 
en form som i det fallet ligger nära danskt skriftspråk. Östre Lyndby för Östra 
Ljungby får ses som en hyperkorrektion; man har uppfattat ng-ljudet som en ska-
nism av samma typ som i [hung] ’hund’. Att namnet innehåller lyng ’ljung’ har inte 
förståtts – antagligen har man istället förmodat att förleden är lund, kanske med 
nordvästskånskt spetsigt [u]-ljud. En sådan missuppfattning syns också i enstaka 
omnämnanden tidigare, under dansk tid.

Som mest levande blir kanske framställningen då den återger muntligt framförda 
argument eller då den hänvisar ordagrant till sådant som har sagts och som utgör 
rättsfallens bakgrund. Då Inger Månsdotters son blev sjuk fick hon av Gudmund i 
Bolets hustru rådet att bege sig till Röde Mölla och köpa lite färskt fläsk ”eftersom 
våra bymän har sålt sju stycken svin (förmodligen tagna från en hejderidaränka) 
till Sven Möllare”. Inger gick till möllan och frågade möllarhustrun om hon fick 
köpa ett stycke fläsk ”eftersom jag har hört att ni har slaktat så bra här”. Frågan är 
känslig. Svinen är kanske stulna och de antas, via en mellanhand, vara sålda vidare 
till danska armén. Hustrun förnekar att de skulle ha slaktat på sistone och ut ur 
sin kammare stiger plötsligt möllaren själv. Inger berättar vidare vid tinget (åter-
givet med nutida interpunktion): ”Och frågade han mig huar iag war hemma. Då 
suarade iag at iag er hemma i Tåstarp. Då sagde han ”Jag Tenker at du ehr hemma 
i sladrarp”. Då blef iag illa tilfredz, och gick uth igen.” 

En liknande råbarkad humor med anknytning till uppfattningar om heder och 
ära kan också utläsas ur ett rättsfall som rör en gammal fattig man vid namn Kol-
bärgs-Anders. Denne Anders stäms till tinget för att vid upprepade tillfällen ha 
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vägrat göra som hans husbonde, en svensk underofficer, beordrat honom, och is-
tället använt okvädingsord mot dem som husbonden skickat bud med. Vid festen 
efter ett barndop, ett barnsöl, uppstår en ordväxling mellan husbonden, korpral 
Pål Lövenberg, och Anders. Varför överöser Anders korpralens tjänstefolk med 
okvädingsord när de säger åt honom att köra ett lass ved, undrar Lövenberg. Vad 
menar Kolbärgs-Anders med att istället fara ut i anklagelser: (modern interpunk-
tion): ”Huad fannen kan iag nu uträtta? De hafua taget min son ifrån meg”. Löven-
berg replikerar anklagelsen: ”hafuer iag taget honum ifrån Eder? Er han icke bort 
Römbder som en skiälm? I Skollen hafua Lagat sålunda Medh Eders son såusom 
Månss Backke, Nils dune Och flere andre Erlige dannemän giordh, i dhet de skaf-
fade sina barn fort till sine tilskrefne gårder [… ] dher före hafua dhe et ähnligt 
Nampn Och Rychte, i det stället Eders son hafuer et skiälms Nampn.” Inför detta 
slag under bältet försöker den olycklige fadern rädda ansiktet med hotfull humor: 
”hå hå han tör Wähl komma igiän En gång Och göra både ehr och dhe Andra töya 
Nock (’tillräckligt medgörliga/blida’).” I rätten förklarar sig Anders inte känna igen 
orden, och tillägger att han vid tillfället nog var ”någet beskänkt”. Rätten skjuter upp 
ärendet till nästa ting ifall saken inte kan biläggas innan dess, vilket man ”dhem 
höyeligen til förmantte”. Saken tycks ha runnit ut i sanden och Lövenberg får snart 
annat att tänka på. Vid ett annat barnsöl har han nämligen kallat en löjtnantshustru 
”snapphanehora”. Detta kom att avsätta betydligt fler rader i häradets dombok än 
ordväxlingen med Kolbärgs-Anders.36

Ett typfall
Ett typiskt rättsfall ur domboken kan tjäna som pedagogiskt exempel. Närmast 
nedan följer själva texten, tagen från 215v, därefter följer några kommentarer om 
språk och innehåll.

Diegnen Well:te Nilss Phersson I Örkeliunga beViste med K:M: Jep Nilsson I 
åsslunga och Månss Phersson I Lärka, som hiemlade wed Eed Effter låugen at hafua 
hit Rätte stämbd, Nilss Olsson I högaholm, Bengt Phersson ibm: Nilss Essbörsson 
I harbäckz hult, Siyne I Limeshult, goertre olle I åssliunga och Suen Olsson ibm: 
samptl Ere stämbde til förste ting til dombs, Sagen Er till dem för Witterlig giäll, 
Nämbl hans Rättighet Och hälne skylld som de hadde bort för länge sedan til ho-
nom Erlagt, samptl de Jnsändade blef på Ropt mötte Jnte, förelagdes at Rätta för 
sig inan Näste ting Eller då at gå domb,

Klockaren vällärde/välbetrodde/välomtalte Nils Perssson i Örkelljunga var närva-
rande/påtalade sak genom kallsmännen Jep Nilsson i Åsljunga och Måns Persson 
i Lärka, vilka med ed enligt lagen bestyrkte att på rätt sätt hit ha stämt Nils Olsson 
i Höjaholm, Bengt Persson därstädes, Nils Esbjörnsson i Harbäckshult, Sjunne i 



– 23 –

Lemmeshult, Gertrud-Olle (?) i Åsljunga och Sven Olsson därstädes. Samtliga har 
stämts till första ting och till doms. Åtalet är riktat mot dem för uppenbar skuld, 
nämligen hans [klockarens] lagliga fordringar och helgonskyld som de [åtalade] 
hade bort betala honom för länge sedan. Samtliga de åtalade instämdes men in-
fann sig inte. [De] fick ett föreläggande att göra rätt för sig innan nästa ting, eller 
att då dömas. 

En rad ord som är obekanta eller ovanliga för en nutida läsare förekommer i texten: 
diegn (’klockare’), witerlig giäll (’uppenbar skuld’), hälne skylld (’helgonskyld’, en 
särskild skatt, av stor betydelse för klockarna). Dessa och andra ovanliga ord finns 
som regel att slå upp i utgåvans ordlista, i normerad uppslagsform, vilket innebär 
att stavningen i ordlistan har valts med hänsyn till vad som har varit vanligast i 
den aktuella källan. Ibland har också en lätt förenkling gjorts i valet mellan olika 
stavningssätt. Till skillnad från mer formella ordlistor blandas böjda och oböjda 
former i den här föreliggande. Den vägledande principen har varit vad som är van-
ligt förekommande i texten. Om alltså exempelvis en dåtidsform eller en pluralform 
av ett ord är den vanliga i källan är det denna form som förekommer i ordlistan. 
Detsamma gäller anpassningen till tänkta svenska eller danska riksspråksvarieteter 
av orden: det är istället själva källan som utgör normen. 

I de fall orden man behöver få sig förklarade inte finns i ordlistan hänvisas till 
”Svenska akademiens ordbok” (SAOB) (som finns tillgänglig på Internet), samt till 
de danska motsvarigheterna ”Ordbog over det danske sprog” (ODB), Otto Kalkars 
”Ordbog til det ældre danske sprog”, samt till ”Gammeldansk Ordbog”. Även dessa 
verk är sökbara på Internet. Ibland kan orden vara tydliga men betydelserna okla-
ra. I källan förekommer en mängd skattetekniska, kyrkliga, juridiska, med flera 
begrepp. Även dessa kan sökas i ordlistan där de ofta är markerade i fetstil. I övrigt 
hänvisas även här till ovanstående ordböcker. Man kan också söka sig vidare med 
hjälp av encyklopedier och historisk litteratur, exempelvis ”Kulturhistoriskt lexikon 
för nordisk medeltid”. 

Domboken innehåller en stor mängd fasta uttryck och fraser omkring juridis-
ka handlingar och begrepp. I exemplet ovan, liksom i de flesta av källans rättsfall, 
talas om att någon ”beviste med K:M:” någon annan som i sin tur ”hiemlade wed 
Eed Effter låugen at hafua hit Rätte stämbd” någon tredje. Innebörden är att någon 
som vill väcka åtal låter sig representeras av några andra, så kallade kallsmän, vilka 
är de som i praktiken väckte till åtal, något som de bestyrkte, ”hiemlede” med ed 
efter lagen att ha gjort på rätt sätt. Den till synes omständliga proceduren innebär 
att ansvar fördelas och att den utsatta position som den som vill stämma någon 
annan befinner sig i i någon mån neutraliseras.

Exempelfallets text illustrerar vad som har sagts ovan om otydlig interpunk-
tion: komma står här både för komma och punkt. Som framgår används stor och 
liten bokstav inte helt konsekvent, vilket delvis har att göra med förekomsten av 
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mellanstora bokstäver i originaltexten. Exemplet innehåller liksom de flesta texter 
från den här tiden några särskrivningar: ”På Ropt” ’instämda’ och ”hälne skyld”. 
Satsen i exempeltextens näst sista rad som börjar ”förelagdes” bör förmodligen ses 
som en egen mening, även om saken på grund av den otydliga interpunktionen 
är omöjlig att uttala sig helt säkert om. Ifall vi betraktar den som en egen mening, 
en huvudsats, bör det emellertid påpekas att den saknar subjekt. Överhoppade 
subjekt kännetecknar fornsvenska texter men förekommer även senare, då främst 
som stilmarkörer.

Några rättsfall
För att ge en bild av dombokens innehåll har en handfull rättsfall valts ut och 
sammanfattats. Dessa är sorterade i några teman som speglar vad som är vanligt, 
karaktäristiskt och typiskt i källan. Fler teman kunde ha valts; den kortfattade 
genomgången är inte menad att vara heltäckande. Syftet är att ändå ge läsaren en 
uppfattning om jordeboken i stort.

Att gå från gård och grund
En voluminös del av domboken består av några segdragna rättsfall där svenska 
officerare eller andra innehavare av officiella ämbeten, som flytt norrut med anled-
ning av kriget, eller deras änkor och arvingar, försöker få sin rätt gentemot grannar 
och underlydande som har förskingrat den egendom de lämnade efter sig på sina 
boställen. Vad som egentligen är sanningen bakom de försvunna kreaturen och bo-
hagen har varit svårt att reda ut för domare och nämndemän, och det är knappast 
lättare för dagens läsare av domboken. Oftast är det hur som helst danska soldater 
och snapphanar som sägs ha tvingat lokalbefolkningen till stölderna. Det behöver 
knappast påpekas att rättsfall där den danska armén eller snapphanarna utmålas 
som brottslingar bör ha haft klara retoriska fördelar i förhållande till de fall där 
istället svenska kronans representanter spelar motsvarande roll.

Annika Larsdotter, änka efter löjtnanten Håkan Eriksson Tideman, stämmer 
sålunda sex personer i Åkarp, av vilka de flesta verkar tillhöra samma familj, för 
14 kor, 4 oxar, 1 tjur, 4 ungnöt, 70 getter, 2 får och 20 svin som har försvunnit i 
samband med att hon förts i säkerhet i Sverige och som hon menar att åkarpsborna 
har att svara för. Har djuren verkligen bortfraktats av fienden? Det menar hon att 
de tilltalade i så fall måste ”medh skähl lagligen bewijsa eller och migh därföre 
at sware och tillfredz ställe”. De anklagade försvarar sig med att två främmande 
män har dykt upp och sagt att de varit utsända av danska armén för att hämta 
löjtnantskans djur och driva dem från gården, sånär som på ett fåtal som de fick 
behålla och som de nu säger sig ha tagit vara på åt löjtnantskan. De begär att få 
bevisa saken med vittnen till nästa ting. Vid nästa ting stämmer istället en av de 
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anklagade – en änka i Åkarp – löjtnantskan att, tillsammans med en rad andra 
personer, ”bestå sin sandheet”. En rad vittnen framträder för tinget och intygar 
att danska soldater tillsammans med ett par ortsbor har drivit bort boskapen. 
Snapphanarna och den ökände von Färsensten nämns, men ingen tycks veta helt 
klart vart boskapen slutligen har tagit vägen. Änkan och bönderna på Åkarps gård 
döms att ersätta Annika Larsdotter för de få djur som de behöll, men slipper att 
betala för de många som försvann.

Inte sällan handlar rättsfallen om att värdera skadan på gårdar som övergivits och 
plundrats. Bläsinge, en stor gård vid Östra Ljungby, fungerade som majorsboställe 
och hade ett utsatt läge nära viktiga vägstråk. Gården blev också särskilt hårt åtgången 
under kriget. På majoren välborne Ludvig Trells anmodan utser tinget besiktnings-
män som ska granska några delar av gården vad gäller förfallet på desamma: hus, 
åker, äng, gärden, dörrar, tak, väggar, trösklar, bjälkar, vindskivor, stolpar, bakugn, 
skorsten, lås, gångjärn, brunn, brunnskar, kålgård, humlegård m.m. Trell anklagar 
sin före detta åbo Jöns Nilsson i Gunnarp för att ha flytt Bläsinge utan tillstånd och 
på så sätt lämnat gården öde och ovaktad så att den har fördärvats. Majoren visar 
ett kontrakt där Jöns förbinder sig att stanna och återuppbygga gården, eller, om 
han vill flytta, skaffa sig en duglig ersättare. Jöns Nilsson försvarar sig med att han 
var den siste som stannade i gården efter att alla andra var döda eller förflyttade, 
och att han då själv tvingades flytta dit han kunde finna föda. 

I ett annat åtal hävdar samme Ludvig Trell att han också har blivit bestulen på en 
häst som man menar har sålts vidare av snapphanen Per Flink till en änka Gundela 
Boos i Bolestad. Försäljningen sägs ha ägt rum ”på krogen här i Östra Ljungby”, en 
formulering som visar att tinget hölls på denna ort, kanske i samma lokal där också 
krogen fanns. Änkan Gundela har uppenbarligen oroat sig över att köpa tjuvgods: 
skulle hästen tas ifrån henne igen, uppges det att hon har frågat säljaren. På detta 
svarar Flink, enligt vittnen: ”dät är Een Swänkingahäst”. Menade han detta som en 
moraliskt förmildrande omständighet, eller är budskapet att köpet är säkert efter-
som svenskarna skulle förlora kriget? Det kan vi inte säkert veta. 

I de många tingsförhandlingar om mark och egendom som har fördärvats eller 
lagts öde under kriget kan en progression följas genom domboken. I början av år 
1680 handlar dessa mål mest typiskt om att olika jordägare – adelns, kronans och 
kyrkans företrädare, men även bönder – kräver skatter och avgifter som de inte er-
håller eller har erhållit av sina landbor och underlydande. Efterhand präglas rätts-
fallen mer och mer av inventeringar av det faktiska läget – vad som verkligen är 
förstört och öde, vad som har brunnit upp, bortplundrats och så vidare. En kunglig 
resolution om att adeln inte har rätt att kräva retroaktiv skatt för krigsåren bör ha 
inneburit en påtaglig lättnad för många. De detaljrika, sockenvisa inventeringarna 
mot slutet av året och domboken utgör ett bebyggelsehistoriskt mycket värdefullt 
källmaterial.

I ett anmärkningsvärt utdraget mål försöker en bestulen kronobefallningsman-
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sänka Catarina Wätterman och hennes barn att få tillgång till sin egendom och få 
ut sitt rättmätiga arv – gods som till väsentlig del har förstörts och skingrats under 
kriget. Dombokens första mål rör detta ärende, då förmyndarna till Wättermans 
omyndiga barn begär att skyndsamt få sin fars gård inventerad och värderad av en 
opartisk nämnd, vilket också rätten beviljar. Vid nästa ting presenterar nämnden 
sin besiktning. Den är noggrann och ger därmed en rik och talande bild av hur en 
relativt välbeställd gård kunde te sig vid den aktuella tiden och platsen. Egendomen 
är hämningslöst plundrad. Golv är uppbrutna, fönster och dörrar bortplockade. 
På ägorna är gärdsgårdarna nedbrutna och i ett gården tillhörande alekärr står nu 
40 stubbar. 

Catarina Wätterman försöker också få ersättning för en stöld ur Källna kyrka. 
Inför de annalkande danska trupperna syns många i församlingen ha låst in sina 
till hörigheter – mat, husgeråd, kläder m.m. – i sockenkyrkan. Så gjorde också 
Catarina Wätterman. 24 sidor fläsk, fyra tunnor malt, en lång ny bänkdyna full 
av fjäder, en halvsliten dunbädd, en säck med kött, gåshalvor och svinhuvud, en 
säck med gamla gångkläder, ett nytt grönt flaskfoder med aldrig använda flaskor i, 
några hattar samt åtskilliga par stövlar och skor sattes in i kyrkan. Dagen efter gick 
Wättermans dotter Annika till kyrkan och flyttade åtta sidor fläsk och en dunbädd 
till vapenhuset. Därefter flydde familjen innan danskarna nådde trakten. 

Ytterligare en dag senare upptäckte en man som var i kyrkan för att hämta varor 
att allt utom 16 sidor fläsk, fyra tunnor malt och säcken med gamla kläder var borta 
av Wättermans gods. Eftersom detta skedde innan danskarna kom till orten och 
då ingen annans gods hade försvunnit från kyrkan menar nu Catarina Wätterman 
att den som har haft nyckel till kyrkan, en Bo Jönsson i Källna, bör svara för det 
som har kommit bort. Ett vittne framträder då och bedyrar på själs ed och med 
uppsträckt finger att vid den tid godset stals ur kyrkan red några danska ryttare 
in på Bo Jönssons gård där vittnet själv då befann sig. Ryttarna begärde att få tala 
med Bo, men eftersom han inte var hemma bad hans hustru vittnet, Per Jönsson i 
Skvatte, att istället han skulle gå ut och möta dem. Det gjorde Per och blev då be-
ordrad att ge ryttarna kyrknyckeln för att de skulle ta fogdens (Wättermans) gods. 
Per förklarade att han inte hade nyckeln, varpå ryttarna misshandlade honom med 
sina värjor och tvingade honom att löpa framför dem till kyrkan. 

När de kom dit var några kvinnor, bland dem Bo Jönssons hustru, samt ytterli-
gare några ryttare redan där. Det skreks och bannades och efter att ha blivit miss-
handlad av ryttarna tycks Bos hustru ha smusslat vapenhusnyckeln till Per Jönsson. 
Ryttarna försökte öppna vapenhusdörren med våld, men misslyckades och hotade 
då Per Jönsson att skjuta ihjäl honom om han inte överlämnade nyckeln. Inför 
hotet överlämnades nyckeln. Ryttarna låste upp vapenhusdörren och lade beslag 
på det av familjen Wättermans gods som förvarades där. Själva kyrkan, som hade 
en separat nyckel, kom de emellertid inte åt. Hur det kommer sig att även det av 
Wättermans gods som förvarades i kyrksalen försvann har inte Per Jönsson, eller 
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någon annan, svar på. En dyna med Catarina Wättermans namn på hittades senare 
av kronobefallningsmannen Lars Larsson, Wättermans efterträdare, i Bläsinge dit 
den förmodas ha tagits av snapphanarna.

Bo Jönsson förklarar för rätten att kyrknyckeln har funnits upphängd så att var 
och en av de många sockenbor som hade gods i kyrkan fritt har kunnat hämta och 
lämna varor, och att han således inte kan vara personligt ansvarig för det gods som 
förvarades i kyrkan. Då även Wättermans husfolk vittnar om att Bo Jönsson och 
hans underlydande ibland har varit närvarande, ibland inte, när saker hämtats och 
lämnats i kyrkan friar rätten Bo från Catarina Wättermans krav. Två månader se-
nare är det istället Catarinas styvson Johan Wätterman, mönsterskrivare i Malmö, 
som å sina systrar Annikas och Margaretas vägnar låter stämma systrarnas förmyn-
dare för lösöre som de har frånhållit sina skyddslingar. Förmyndarna presenterar 
en möjligen inte helt övertygande redogörelse som går ut på att Annikas arv först 
har blivit stående länge i en låst kista och att denna kista sedan har konfiskerats av 
svenska armén. 

Utöver försvunnen och fördärvad egendom, som familjen Wätterman försö-
ker spåra och få ersättning för, riktas också krav mot familjen: Ryttaren Johan 
Palm kräver arvingarna på två års utebliven sventjänarlön. På detta svarar Johan 
Wätterman att då han och hans systrar inte har fått ut sitt fadersarv kan de inte 
svara för detta krav.Ytterligare bekymmer läggs på de redan befintliga då en kvar-
termästare på häradstinget förklarar att ödegårdar som inte betalar skatt kom-
mer att konfiskeras av kronan. Kravet står inte oemotsagt utan leder till dispyt 
i rätten. Kan kronan lagligen ta ifrån omyndiga deras arv för att förmyndarna 
inte betalar skatt? Till saken hör också att det i flera fall inte är förmyndarna utan 
indelta ryttare som har sått och skördat på ödegårdarna. Är det då inte dessa 
ryttare som borde ansvara för skatten? Det sista domboken meddelar om den 
förre kronobefallningsmannen Wättermans gård Boarp är att det som är kvar av 
den styckas upp och delas mellan olika intressenter och arvtagare. En åttondel 
tillfaller en indelt ryttare.

Lena Gyllenstierna till Bjärsgård lämnade i motsats till Catarina Wätterman 
aldrig Skåne eller ens sin hemsocken under kriget, men väl sitt hem: herresätet 
Bjärsgård. Hon flydde inte särskilt långt, utan flyttade helt enkelt, tillsammans med 
sin betjäning, in hos kyrkoherden i Gråmanstorp – Nils Jacobsson Sandby. Herr 
Nils tycks ha fogat sig i arrangemanget, men med blandade känslor. Jungfru Lena 
överlever inte krigsåren och efter hennes död kräver arvingarna herr Nils på till-
gångar som de menar att han har behållit efter salig jungfrun. Fallet är intressant 
ur många aspekter, inte minst språkliga. I synnerhet Nils Jacobsson men även en 
av Lena Gyllenstiernas arvingar, Ernst Laxman van Raden till Snälleröd, tillhör 
dombokens mest drivna polemiker och skribenter. Herr Nils retorik och språkliga 
stil är ett fint exempel på hur en välutbildad och viljestark akademiker uttryckte sig 
under sextonhundratalets senare del. Kyrkoherdens skriftspråk närmar sig en tidig 
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form av riksdanska, vilket är typiskt för de skånska prästerna vid den här tiden. 
Efterhand kom den sortens språk att betraktas som en styggelse och motarbetas 
inom den svenska statsapparaten.

Krigstiderna har alltså inneburit att många gårdar har lämnats, av olika skäl. För 
överheten har det setts som ett allvarligt problem; man gick ju därigenom miste 
om skatt och arbetskraft. Att lämna sin gård, om man inte ägde den själv, ansågs 
vara ett brott. Möjligheterna att fly undan kriget såg alltså fundamentalt olika ut 
för olika människor. 

Pål Nilsson i Tockarp hette en åbo i Sjöalt. Pål och hans gård hörde i formellt 
juridiskt hänseende inte till häradet, utan till Våxtorps birk. Under kriget lämna-
de Pål gården och flyttade till Tockarp. För detta blev han stämd till Norra Åsbo 
häradsting av befallningsmannen på det gods som hans förra bostad tillhörde: 
Hinrich Jacobsson. Befallningsmannen anklagar Pål för att olagligen ha flytt och 
lämnat gården öde, ägarna till stor skada. Hinrich kräver ersättning för skatt och 
annat mellan 1676 och 1680 enligt ett protokoll som ska upprättas efter gransk-
ning av Våxtorps birketing. Till detta har Pål åtskilligt att invända. I fem punkter 
redovisar han sitt ”ödmiuka och korta suar”: ”1: först huad orsack skul at iag Måste 
qwiter min Laghstaddhe går Siöalt […] Nembl: i giönnom dhenne orsack at iagh 
boende mit utj Landzwäygen blef från Röfuat alt dhet iag Eijgde, och hade sedan 
intet igien, huar medh, Jag kunde hålla gardhen wedh lijka.” För det andra har Pål 
faktiskt anhållit hos länsmannen om att få säga upp och gå ifrån sin gård, låt vara 
att svaret var nekande. Men det visar ju ändå att Pål inte är någon ”Römbningzman”, 
tycker han. För det tredje har han ett intyg från en kronobefallningsman om att 
han talar sanning när han säger att han har förföljts av snapphanar. För det fjärde 
är det oomtvistligt att han har betalt sin skatt årligen och hållit sin gård i skick så 
länge han bodde där. Slutligen förklarar han att om befallningsmannen Hinrich 
har något ytterligare att tillägga bör det behandlas i annan rättslig instans eller åt-
minstone leda till en rättvis dom. 

En rad vittnesmål presenteras så. Det förklaras att Pål är en rättskaffens män-
niska men att hans styvdotter olyckligtvis har varit förlovad med en snapphane och 
att detta umgänge resulterat i att Pål har fått gömma sig, ibland veckovis, i skogen. 
Hans gård utplundrades dessutom fullständigt av en svensk arméavdelning som 
slog läger där, och inte långt efter den händelsen dog hans hustru. En granne vittnar 
om att Pål har kommit och tiggt mat hos honom. Grannen, kanske rädd att dras 
in i något olagligt, uppmanar Pål att trots det svåra läget bli vid sin gård ”Til dess 
gudh Wil oss snart fredh förlene”. Hur Pål Nilssons fall slutar vet vi inte, men det 
är i alla fall osannolikt att han har dömts att betala retroaktiv skatt; den kungliga 
förordning om förbud för sådan skatt som offentliggjordes vid de lokala tingen 
1680 bör ha skyddat honom.
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Den rättsliga vardagen – armod och administration
Åtskilliga rättsfall vittnar om lidande och armod. När man drabbades av olyckor 
och sjukdom blev följderna nog så tydliga: svält och undergång hotade. Ett sätt att 
försöka klara tillvaron kunde då vara att begära tingsvittne på sin olycka. Ett så-
dant intyg kunde användas för att ansöka om skattelindring eller annan hjälp. De 
korta raderna om Pål Olsson och hans dotter i Åkarp i Rya socken är ett exempel 
på detta. Pål ber rätten om några goda mäns vittnesmål angående sin dotters sjuk-
dom, för att därigenom underdånigt kunna söka någon assistans från överheten 
för hennes underhåll. I rätten vittnar då tre män om att flickan, som nu är fjorton 
år, för ungefär tre år sedan drabbades av att delar av kroppen – högra handen och 
nederarmen samt hela hennes vänstra sida – avruttnade och måste tas bort, varefter 
hon varken kunde gå eller stå. Och ”ike sielf Ehr mächtig at hielpa sig dhet Ring-
aste til Lifz oppehälle, wttan Ehr så äländig Och skröpelig som Nogen kan finass”. 

På tinget har också rättens interna förhållanden behandlats och offentliggjorts. 
Relativt stort utrymme ägnas åt bytet av tingsskrivare. Tingsskrivaren innehade en 
nyckelroll vid tinget och det var alltså viktigt att det gick rätt till när en gammal tings-
skrivare avtackades och en ny anlitades. Dessutom ligger det förstås i sakens natur 
att skrivarna inte har sparat på bläcket när de själva och deras tjänsteförhållanden 
har reglerats och stadfästs. Carl Broddesson, som tjänat svenska kronan som skepps-
skrivare och därefter blivit Norra Åsbo härads tingsskrivare, uppvisar – företrädd 
av Kronolänsmannen – ett brev från kungen i vilket Karl XI för skrivarens ålders 
skull och med hänvisning till lång och trogen tjänst beviljar löjtnants avsked och 
ett livslångt underhåll från krigsmanshuset i Vadstena. Då den gamle skrivaren är 
oförmögen att själv ta sig till Vadstena uppvisar han också ett intyg från krigsrådet 
i Stockholm om att de sex tunnor spannmål han har beviljats ska rekvireras direkt 
från Östgöta regemente till fots och levereras till Broddesson.

Det är lätt att föreställa sig att tingsskrivarsysslan har varit förenad med fara 
och att tingsskrivaren lätt har hamnat i skottlinjen mellan motstridiga intressen. 
Särskilt påtagligt har detta varit när laglöshet har brett ut sig under kriget och i 
dess efter dyningar. Snapphanekaptenen Tuve Månsson, och även hans arvingar, 
anklagas bland mycket annat för att ha brukat övervåld och röveri i tingsskrivarens 
hus i Stackarp, en omständighet som också antyds bland de besvär som beskrivs i 
samband med Carl Broddessons pension.

Snapphaneri
Möjligtvis har anklagelser om snapphaneri kunnat användas mot allmänt be-
svärliga personer. Kanske är processen mot Sjunne Månsson i Kärr ett exempel 
på detta. Under alla omständigheter visar målet att allvarliga anklagelser som 
snapphaneri måste bevisas och att falska anklagelser också betraktas som brott. 
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Sjunne Månsson i Kärr kallas ”fånge” vid det första rättegångstillfället då han står 
anklagad; han är alltså häktad. Vid rättegången tillfrågas ”een stoor deel af Tåstarp 
Sochn män som nu til städes är” om någon har sett eller hört Sjunne frivilligt 
vara i ”flock och följe” med snapphanarna eller under ofredsåren ha rövat, mördat 
eller utan orsak på något sätt gjort någon orätt. Sockenmännen nekar till detta. 
Istället bedyrar de att man endast förknippar den häktade med det som gott och 
kristligt är. Några orättfärdiga vägar har man aldrig sett den åtalade beträda. Detta 
kan förefalla märkligt mot bakgrund av att Sjunne tidigare har gjort sig känd för 
både våld och okvädingsord. 

Bilden som framträder är den av en man med förmåga att påverka sin omgiv-
ning, även som häktad. Den häktade tar själv till orda och frågar explicit Anders 
i Heagården om Anders har sett Sjunne hemma hos sig eller någon annanstans i 
färd med att kräva pengar tillsammans med snapphanarna. Svaret lyder att Sjun-
ne visserligen varit hos Anders men aldrig med snapphanar och aldrig görandes 
någon oförrätt. Sjunne begär att få kalla vittnen till nästa ting. Vid detta skjuts 
domen framåt ytterligare, men i mellantiden beviljas Sjunne slippa sitta häktad, 
ifall befallningsmannen hittar tre eller fyra män som går i god för honom. Vid den 
fjärde tingsförhandlingen  menar befallningsmannen sig inte ha något ytterligare 
att tillägga utan lämnar saken till rättens prövning. Sjunne tar till orda och begär 
att en av dem som står bakom anklagelserna mot honom – Sven Persson i Munka 
Ljungby – förklarar för rätten hur det kan komma sig att Sven har satt sitt bomärke 
under en falsk anklagelse. Anklagelsen som åsyftas är synnerligen allvarlig: Sven 
har anklagat Sjunne för att ha tänt eld på höet i hans hus och avtvingat honom fyra 
daler. I denna situation tar Sven tillbaka sitt tidigare vittnesmål och förklarar att han 
har vittnat mot sin vilja, av rädsla för kronans befallningsman. Precis som Tostarps-
borna menar nu Sven Persson att han aldrig har sett Sjunne i sällskap med några 
snapphanar. Då de som anklagat Sjunne nu backar från de allvarligaste delarna av 
sina klagomål kan inte rätten annat än frikänna Sjunne, i varje fall från just dessa 
anklagelser. Och då den våldsverkan som den tilltalade också anklagas för har ägt 
rum före och under kriget, och då de stridande parterna delvis är förlikade, frikänns 
den åtalade även för denna del av åtalet. 

Slutligen blir han dömd för ”en hoop otijdige ord”, för att ha misshandlat Per 
Tuesson i Gunnarp samt för åtskilliga mordhot. Bötesbeloppet fastställs till 40 
mark. Misshandeln av Per Tuesson har uppenbarligen varit mycket grov: Sjunne 
döms utöver de 40 marken att betala för sveda och värk samt för bardskärarlön 
och därmed förknippade omkostnader. Längre fram i domboken förekommer 
Sjunne som en av flera ”hederliga män” som utses att göra en opartisk besiktning. 
Hur det egentligen har förhållit sig med Sjunne Månssons påstådda samröre med 
snapphanar är svårt att veta. Kanske har hans status och personlighet spelat en roll 
både för anklagelserna och för hans i huvudsak framgångsrika ansträngningar att 
få upprättelse och slippa straff. 
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Annorlunda ter sig både förutsättningar och följder för den artonårige Jep-
pe Olsson från Svarvareboden i Riseberga socken. Då Jeppe åtalas är han redan 
häktad och har ”frijwilligt och otuongen” erkänt att han i ett års tid tjänade un-
der snapphanekaptenen Per Larsson. Av Per Larsson har han beväpnats med en 
bössa, men Jeppe bedyrar att han aldrig har skjutit ihjäl någon människa med 
den, utan endast skjutit ”platteskott i wädret”. Kanske är detta en förmildrande 
omständighet som räddar hans liv. Åklagarsidan, som sköts av häradsskrivaren 
på kronans befallningsmans vägnar, menar att Jeppe har ”fulgt dät ogudelige partj 
och brukt Snaphana wäsendet med Röfwande och Skatz uthpræssande af bonden 
sampt fördt Gewär och afwundh Skyldh Emot sin konong”. Bör han inte därför, 
frågar sig häradsskrivaren, ”plichta som Andra Missdedare som af samma Sälskap 
utstådt hafver”? Att Jeppe verkligen har varit med och brandskattat lokalbefolk-
ningen vittnar även en av nämndemännen om, och därmed tycks saken avgjord 
för tingsrättens del. Underrätten ser ingen annan möjlighet än att ”så framt höga 
öfwerheeten honom med Lindrigare straf ey benåda will” döma Jeppe till att arbeta 
i kronans fängelse i resten av sitt liv.

Originalmanuskriptet och utgåvans utgivningsprinciper
Den här föreliggande utgåvan är alltså en noggrann avskrift av Norra Åsbo 
 härads äldsta dombok. Originalet förvaras i Landsarkivet i Lund och har sig-
num A I a: 1. Volymen är illa medfaren och många blad har lossnat från ban-
det. I ryggen finns rester av pergamentremmar, med vilka boken har bundits. 
Pärmen är 19 cm bred och 31 cm hög. På framsidan av pärmen står 1679 och 
på ryggen 1680 jämte ett ord som nu är oläsligt. Handskriften är paginerad,  
uppenbarligen i samband med att den skrevs, eftersom utrymme har lämnats för 
 paginanummer. Den börjar oförmedlat med p. 7 recto. Blad 79–88 saknas. Bo ken 
är skriven av två händer. Hand 1 har skrivit p. 7 recto–78 verso, hand 2 har skrivit  
p. 89 recto–268 verso. Däremellan fattas 10 blad. Hand 1 uppvisar en endast obe-
tydlig skillnad mellan e, a och r. 

Inga normaliseringar har gjorts utom att avskriftens radslut ej följer originalets. 
Inte heller interpunktionen är normaliserad. Förkortningar som upplösts har återgi-
vits med kursiv. Originalets latinska stil för främmande ord har spärrats. Diakritiska 
tecken vid å, ä, ö saknas ofta, och texten har där rättats med angivande i notappa-
raten av originalets läsning. Där uppenbara fel föreligger, exempelvis skädare för 
skräd(d)are, har texten rättats, med angivande av förhållandet i notapparaten. M, n 
och ändelsen -en är ofta summariskt återgivna, men där har bokstäver som saknas 
skrivits ut utan att speciellt påpeka förhållandet. Så står det exempelvis ibland ibn 
i stället för ibm, vilket återgivits med ibm utan särskild kommentar. Skrivaren har 
ofta gjort ändringar genom att under- eller ompricka ord eller längre formuleringar 
och skriva rättelsen ovanför raden. I sådana fall har det ovanför skrivna ordet förts 
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in på raden och notis gjorts i apparaten. Bokstäver som inte har kunnat tolkas har 
ersatts med prickar. Halvstora bokstäver har återgivits med stora, men där har en 
viss godtycklighet inte kunnat undvikas. Bokstäver som har försetts med utsmyck-
ning eller på annat sätt avviker, har återgivits med versaler.

Noter
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7 r
ren at föra till nästa Tingh.

Giästgifwaren Wält. Per Nilsson i Eeket […]1 sin Sohn Hindrich i Rättalade Een 
skrifftlig fulmacht Vnderskrefwen af Stifftz Inspectoren Niclas  Creuger  så ly-
dendes som effterfolger, Wij Vnderteknade Formyndare till förrige Befallningzmanden 
Sahl. Anders Wättermandz barn här medh Fulmacht gifwe Wält: Per Nilsson i Eeket 
på wåre wägnar, wedh nästhållande Tingh af Rätten begära at måtte opnämbnas 8 
wuillige dannemändh som kunna straxt icke allenast grandske Bolestadh Gårdh och 
däss bröstfäldigheet som nu förefinnes och dät utj penningar at Taxeera , Vthen och 
Vnderliggande Skogar medh giärdzgårdar, Fiskewatten och Humblehager, intet Vnden-
tagande som gården tillhörigh är, och dät utj styckewijs låta wärdera, Hwadh dät utj 
Een s u m m a  belöpe kan, där efter Ett E x t r a d e r a t  Tingzwitne Emot betalning af 
Rätten begära, Datum Sillagra den 4 D e c e m b : 1679. På samptl förmyndarnes deres 
Eenhällige begäran, Vnderskrifwer Vnderteknadt N i c l a s  C r e u g e r  Som samma 
Fulmacht i sigh siälf innehålt ord efter Andet i dagh läst och påskrefwen, Hwar till 
blef opnämbdt förste Man Jöns Andersson i Sillagra, Nils Pålsson i Bolestadh, dafwidh 
Christensson i b i d e m , gunne Assarsson i Öya Kiäl Nilsson2 Siufne Assarsson och 
Brodde Nilsson i b i d e m , hans Andersson i Lundzgården. Hwilka föreskrefne Mändh 
af Rätten föreläggas at medh förste begifwa sigh på åstäderne, dänne deras Taxt att 
Effterkomma som före

7 v
[…]1 krefne Fullmacht innehåller, och sedan innan Tinge at, afsige deras förr[ä]3ttning 
som dee achter at förswara, Vnder derres faldzmåhl.

Per Olsson i örkelionga för Rätten framstodh och beklagade sigh, at han hafwer ledit 
skade af WådhEldh i sin och sin Hustrus från warelsse som Elden kom uthur hans 
Naboes gårdh eller Skorsteen och opbrände både all huusen, så wäl som alt hans godtz, 
så att intet dät ringaste blef däraf Räddet förmedelst dee icke war hemma, samma tijdh, 
nödgas fördänskuldh söka gudh och godt folk om någon hiälp sigh till oprättelse igen 
och war här om at witna så i sanningh ähr, twänne af sina Naboer i förhör begäran-
des, då för Rätten framstodh Anders Jngmenson i Lärka och Bengt Jngmandsson på 
Skogen bägge swor och Want på Siäls Eedh med Oprachte finger effter Lagen, at så 
i sandheet dy wärr p a s s e r a t  är som föreskrefwit står Hwar Effter Per Olsson war 
Tingzwittne begärandes på dät han kan söke höge öfwerheeten om någon skondzell 
på Skatten, och någon hiälp till sin gårdz och giärders Opbyggellsse igen.

Att sålledes innan Tinge gået och p a s s e r a t  är som föreskrefwit st[å]r3 a t t e s t e r e 
wij medh wåre Egene händer och s i g n e t e r  A c t u m  u t  s u p r a
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8 r

Ondzdagen den 14 Januarj A:o 1680.
Otte Ståkeman

Påfwel Andersson i östre Lyngby anders Jönsson haglekulla, Nils Jepsson i östra 
lyngby, Per Olsson i Öija, Bengt Persson i Bläsinge hans Nilsson i Lyngby Swän 

Swänsson i östra Lyngby Jöns Bengtzon i Mylletoffta 

Her Befalningzmandens Fulmächtige Wälb. N i c l a s  Jönsson i Rätta lade Effter-
skrefne hans högh E x c e l l : her Baron och G e n e r a l  G o u v e r n e u r e n s  her 
Johan Gyldenstiärnas R e s o l u t i o n e r  1) angående Mantalsskrifningen, at Weku-
dagzbönderne skola Vndergå Mantalsskrifningen så wäl som andra d a t : Lundh den 
19 D e c e m b  679. 2) angående alla D o n a t i o n s  godtz igenkallelser bestående af 
C a p i t e l s  A c a d e m i e n s , Bornholms wederlagz sampt alla andra D o n e r a d e 
och förlänta godtz skall gå till C r o n e n  igen D a t e r a t  We l l e t o r p  den 4 D e -
c e m b  679. 3) at alt Snaphanehöö skall wara i behåldh orördt in tills wijdare o r d e r 
D a t e r a t  M a l m ö  den 26 D e c e m b  1679. Vnderskrefwen af N i c l a s  Cronaker 
4) att alla Landewägar och broder skall medh första hoggas wärka till och förfärdigas 
D a t e r a t  M a l m ö  den 31 D e c e m b . 679. Vnderskrefwet af Rijkz Cammar Rådet 
N i c l a […]1 Cronaker 5) Hans E x c e l l :tz(?) o r d e r  att almågen måste hiälpa S o l -
d a t e r n e  hogga f o r t i f i c a t i o n s  wärke till LandzCrone d a t e r a t  Ma[…]1mö den 
31 Decemb 679. 6) Hans E x c e l l . o r d r ’e  at almogen skall framköra 120 Trä af 7) 
att Norrehärat skall4 förfärdiga 500 st Skufkiärror till5 LandzCrone f o r t i f i c a t i o n s 
D a t : Lundh den 17 D e c e m b  79. Vnder hans E x t z . hand. 8) hans E x c e l l :  o r d r e 
och förbudh at inga Stalloxar må tillåtas at skeppas Dat Malmö den 31 D e c e m b . 
679. Vnderskrefwen af C a m a r  Rådh N i c l a s  Cronager. Som samma o r d r e s  i 
sigh siälf innehålt i dagh läst och påskrefne.

Wält. Tufwe Pijl i Rätte lade hans E x c e l l  tz. G e n :l G o u v e r n e u r e n s  till6 Tufwe 
Assarsson i Mag[…]1hult gifne fulmacht på gästgifweriet och Påst 

8 v
förandet utj Blegemåse gård D a t e r a t  Lundh den 17 D e c e m b  679. i dagh l[ä]st3 och 
påskrefwet. Herr Befalningzmandens fulmächtige Wält N i c l a s  Jönsson tillförordnar 
fölgande Heratz män utj Norre assboo härat Nembligen försteman Assar Siufnesson 
i fastarp, Anders Nilsson i oderlionge, Tufwe Jngelsson i Wästra Rindrup, Anders 
Tufwesson i Liongaskogh, Per Siufnasson i Toarp i Tåstarp Sochn, gunnar knutzon i 
Åby. hwilka föreskrefne 6 heratzmän af Rätten alfwarligen förmahnes at dee med flijt 
förrätta hwadh dem på Cronones wägnar blifwer befallat och hwadh Annat häradet 
angående påkomme kan med all flijt och troskap söka C r o n a n s  och heradetz Nytte 
at allting må Richtigt och wälförswarligt tillgå så at ike försummelser skulle komma 
på någondera Eders answar hwilket hafwe at weeta till hörsam effterrättelse. Ware 
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sigh med brodar Wägar eller hwad hälst förefalla kan som till Kongl. Mayts: tiänst 
och häradetz Nytta wara kan.
L e u t e n a m p t 7 Sahl håkan Erichson Tijmans Effterlefwerska Enken Hustru Anika 
Larssdotter8 och framstälte twänne kaldzman Nembligen Jon Classon i Liongaskog 
bygge och Axel Ågeson på Wärön som hemblade efter Lagen at hafwa stembdt Swän 
och Pål Olsöner i ågerp, Tören och hännes Son Måns Pålson Enkorna Johana Påls-
dotter och Karina Olessdotter i ågarp dässe samptligen ära stämde till 1 och 2 Ting 
till dombs. Saaken är till dennem efter L e u t e n a m p t skans skrifftelige inlägz inne-
håldh i dag läst och påskrefwen Mälder som fölgar, Effterskrefne fänadt hafwer iag 
Vnderteknat lembnat efter migh qwar utj ågerup och Rya Sochn, som dee hafwer at 
swara mig till, Eller giöra förklaring hwarest dät är hänkommit, 14 st kiöer 4 par Oxar, 
1 Tiur, 4 st VngNöth, 70 st gietter, 2 st fåår, 20 st Swijn, som berättes af Per Jngelsson i 
ågerup at wara hämptadt ifrån häritzwad Closters Skough och drefna till ågarp hwar 
dee ära wijdara hänkombne. dätta öfwenskrefne begäres tiänstl af den låfl Rätten, at 
Wederbörande utj ågerup måtte pållägges at skaffa härom Richtigh Vnderrättelsse 
om dät af fianden är borttagit, och dät medh Skähl Lagligen bewijsa eller och migh 
därföre at sware och tillfredz ställe, D a t u m  Sillager den 13 J a n u a r j  1680. Annika 
Larssdotter Een hustru som iagh med min barn läth föra åth Swerige satte i florshult 
Een Wagn medh Selar och Etste

M[…]1 o r i a l . 1) förnimma om icke är behållit i Rafue

9 r
kiärs bygget, 2 st kiör, dät öfrige måste dee göra förklaring hwarest dee är hänkomit. 
2) Vthaf dee 6 som berättes dee blef aldeeles i ågerup hafwer Per Olufsson såldt i 
Lagret för 9 Daler som han bör at swara 9 fru L e u t e n a m p t skan till igen. 3) hwar 
dee hafwe giordt af kalfwarne som kiöerne dee hafwer pålagdt Som samma inläg 
innehålt i dag läst och påskrefwet

Rätten tilsporgde dee Jnstämbde och i synnerheet Enkan Johana Per Olsons i ågerp 
som boskapen blef inkiördh hoos, om däht war så mycket qweg som Angifwit är, hwar 
till hon swarade at hon såg fuller där war myket qwek män huru mång wiste hon 
intet och på tredie dagen där efter fördes boskapen dän igen, I t e m  i Rätte lade dee 
Jnst[ä]mbde3 sitt skrifftelige swar sålydandes, dät qwegh som L e u t e n a m p t skan 
hon skyllar ågarpe gårdz besidare, då nächtar dee at dee hafwa intet tagit Emot något 
qweg i förwahringh dän tijdh åt at hon kiörde dät dijt på Marken Män dät qwegh 
som hon kiörde dijt på marken dät war Om freddagen qwälle och om Måndagen om 
Möafftons tijdh, då kom där 2 främande Karle och sagde, at dee wore Vthsände af dee 
danske a r m e d , att dee skulle hämpte L e u t e n a m p t skans qwegh, och då toge dee 
dät samma qwegh och drefwe dät frå gården, så när som 6 Nöth som blefwe tillbage i 
marken, och dee togo wij Emot på L e u t e n a m p t skens bäste Ett par Stude 310 kiöer 
och Een kalf och så Een giedh som hafde 2 kij som Per olsens hustru i ågerup tigde 
af samma främmade karle, och dätte wele wij med gudz hiälp med witne förklare till 
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nästa Tingh och wijdare swar at inlägge till dombs. Som samma skrifftlige swar i sigh 
siälf innehålt Ordh effter Andet J dagh läst och påskrefwit.

W:t11 N i c l a s  Jönsson swarade på L e u t e n a m p t skans wägnar Emot dee Jnstäm-
des Jnlägg dät dee beropar sigh12 på, at för omtalde fänat skulle wara drifwen dijt på 
Marken drefwen, och intet i någon gård så kan Enken Johana Per Olsons som här för 
Rätten stående är, Ey benächta at fru L e u t n a n t skan Ju lät dijt kiöra samma fänat 
utj händes gård lefwera som hon då och till städes war, förmehner hon13 medh samptl 
åboer utj14 ågerup därföre bör skäligen

9 v
bewijsa hwarest bem:te fänat är hänkommen eller fru L e u t :n därföre at sware och 
till fredzställa, Enken wedgår Ennu som tilförende at samma qweg blef i hännes gård 
indrefwen L e u t .n tilfrågade Per Jngelson hwart Snaphanen Bengt Swänson kiörde 
hän dee Swijn han tog på Closters skog, där till16 Per Jngelson swarede at dee ginge och 
brutte dem in i Flinke Mark, Een tijdh lång där efter fik han spörga af Snaphanarne at 
dee sagde Swijnen skulle köras till Färsensten. I t e m  berättar Per Jngelson at Ågerpa 
höstefolk blef af Snaphanarne twingade till at drifwe Een deel af samma Swijn uth till 
Färsensten som der och så skulle dijt at hösta. Snaphane qwinnan Törin i Ågerp bekände 
at 4 getter ära ännu hoos hänne i behåldh. Johana Per Olsons bekende at kararna som 
h[ä]mpte17 Fänaden dee gåfwo hänne Een get och 2 kij. Måns Pålson i ågarp bek[ä]
nner3 att han weet wäl getterna fördes till gården Män Een deel der af fik Färsensten i 
Eeket wijdare weet han intet i dänne Sak, Ty han war intet hemma på dän tijdh uthan 
tiänte då till Troetz i Flinka. Noch Samma kaldzm[ä]n3 swor och want efter Lagen at 
dee hafwa stämt Jngmen Lasson i Jngborarp och Jöns Person i Jngborarp till 1 och 2 
Ting till do[m]s18 angående 2 stutar af bem:te fänadt Jngman Lasson sålde till bärta 
åges i helsingborg och19 tilika med Per Olson i ågarp uthkiörde, dommaren förelade 
dee Jnstämbde at föra till nästa Ting hwad dee weeta sigh till befrijelse.

Herr Befallningzmandens fulmächtige M o n s  N i c l a s  Jönsson lät framst[ä]lle3 för 
R[ä]tten 2ne kaldzmän Jon Classon på Liongaskog bygge och axel ågeson på Wärön 
som hemblade effter Lagen at hafwa st[ä]mt3 alla samptl Sal. Andersas folk i Rya Nem-
bligen Enken Elsa Nilsadotter, Anders Anderson Nils Andersson dässa äre stämbde 
till 1, 2 Ting till doms Saken är till dem för Några Cronones bref som utj krigztijden 
af dem skulle hafwa blefwit förhindrade med wijdar[e]1 som herr Befalningzman till 
andra Ting dem Som hafwa at tilltahla… … beropa sig på … till nästa Tingh.

10 r
L[ä]ndzman3 Tufwe Person i harholma på Cronans wägnar bewiste med kaldz män 
Nils Person i hagstadh och Jon Swänsson i hult som hemblede efter Lagen at hafwa 
st[ä]mt3 Per Eskilson i Bälinge till 1 Ting witnesbyrd att påhöra och till dombs Sam-
ma kaldz män hafwa ochså stemt hans Söner hindri[…]1 Persson och Per Persson i 
bälinge till 1 Ting Witnesbyrd at påhöra och till doms. Noch hafwa same K M stemt 
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Per Swänso[n]1 i Bälinge och Ole Månsson i b i d e m  till 1 Ting at bestå sin Sandheet. 
Saken till dee instämbde är till dennem effter sista Tingz Angifning. och begerer sina 
Witnen till förhör. då för Rätten framstodh Per Swänson i Bälinge och ole Månson 
i b i d e m  swor och want på siäls Eed med oprachte finger efter lag at Snaphanaqwin-
nan Sissa Månsdotter kom till wårt om qwällen och bad wij wille gå med henne20 
in till Per Eskilsons och21 höra på hännes ord och spörgzmåhl till Per Eskilsson och 
hans Söner dät wij och så giorde, då sporgde Sitza Per Eskilson och hans Söner åth 
hwarföre dee hade brutit hännes dörrar ned eller måste så mista 8 Daler 22 danska och 
6 Daler Swenska Sonen hindrich swarade han sågh intet mehr än 2 fyrke som war 
falna neder på gulfwet, och dem fik hon 23 Een lijten gräbbe som där war i Stugen, 
då swarade24 Hindrich at han will swärga på salt och bröd han tog där inga peningar. 
Per Eskilson swarar nu som för och hans Söner lijka så, att dät war deras Egne dörar 
dee förde hem ifrån deres Egit bygge och ike häller har dee tagit där några peningar. 
dänne Saak beror med dom till näste Ting efter befallningzman nu ike är till städes.

Cronones Ländzman Tufwe Person i Harholma på Bror Jönsons wägner i bladholma 
i Röge Sochn i Rättalade Een skrifftlig fulmacht Mälder som fölger.
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Fulmacht gifwer iagh Bror Jönsson till Wälacht Ländzman Tufwe Persson i harholma, 
at han på mine wägnar optager Mändh af Tinget, som Laugligen kan t a x e e r a  och 
Wurdera dän halfwe gårdz Egendom som är afbränd, som grels Tufwasson, hans 
hustru och barn påbodt hafwer och dät efter Een Laugligh prijs Till Witterligheet 
Vnder min Egen handh, och wänligen ombeder dässe twänne dannemändh med 
migh at Vnderskrifwe deres bomärker, Måns Nilsson i Lilla blaholm och Åge Pålson 
i Blaholm                           Som samma fullmacht innehålt i dagh läst och påskrefwen.

hwar efter bem.t L[ä]ndzman3 war 4 Mändh beg[ä]randes3,25 blef opnämbdt förste Man 
Anders Person i hälgalt, anders assarsson i b i d e m , Axel Jönsson i Sk[ä]ggestorp3, 
Hans Hindrichsson i Kiälstorp, hwilke föreskrefne Män härmedh af Rätten förelägges 
med forderligste26 begifwe sig på Åstäderne dänna deras Ta x t  at effterkoma syna 
och grandska all27 grels Tufwessons part som han påbodde och ifrån dödde i Ebberp 
Skattegård28 Ager Eng giärde Skog Mark med all däss tilliggelser och alt hwad dem 
blifwer förewist på åstäderne och däss bröstfäldigheet utj peninger Ta x c e r a  och 
seden deras förrettelse här innan Tinge at afsige som dee achtar at förswara

M a j o r e n  Wälborne Her L u d w i k  Tr e l l  lät inställa här för Rätten 2:ne kaldzmän 
Nembligen29 Bengt Person och Hans Nilson i bläsinge som hemblede efter Lagen at 
hafwa stämt Jöns Nilson i gunarp som tilförende har bodt i bläsinge till första Tingh 
8 Mändz opkräfwelse 2, 3 och 4 Ting till deela och dombs, angående 2:ne gårdeparter 
han hafwer åbodt i bläsinge och är nu i dag 8 owillige dannemän begärandes som 
kunna grandska bem:te gårdeparter däss bröstfäldigheet hwar till blef opmält förste 
Man Nils Jönson i Öfwarp Nils Anderson i brödagra, Bengt Person i haglekulla Per 
Matisson i Fastarp Per Bodelson i öija Anders Siufnesson i öija Jöran Jörensson i Bo-
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lestadh Per Andersson i Sillagra, hwilke föreskrefne Män här med af Rätten förel[ä]
ggas30 med forderligste at begifwe sigh på åstäderne at siufna och grandska alt hwad 
dem på bemt åstäder31 förewijses hwad bröstfall på bem:te gårdeparter kan finnas32 
ware sigh huus ager Eng giärder dörar Taak wäggar Footträ biälkar Windyfwer33 
stolpar bagarogn

11 r
34 Skorsten Låsar dörehängsler brund brundkar kålgår humblehage35 Jntet Vndenta-
gandes i hwad Nampn dät hafwa kan och dät utj penningar Ta x e e r a  i styckewijs36 
och seden deres förrätning inden Tinge at afsige som dee achtar at förswara.

Nils Swänsson i Swijnstorp bewiste med K M Swän Nilson i b i d : och åge Jepson 
i attarp som hemblade efter Lagen at hafwe stämt håkan Jönson i Santzeholm till 1 
Ting till 1 dombs förnyelse, 2 Ting till dombs, efter som giällen är större än domben 
innehåller 

Samma K M hafwa och så stämt Enken Kirstina Lars dotter på hansetorp med sin 
Rätta lagwärga till 1, 2 Ting till dombs, Saken är till hänne för 9 Daler 8 öre föruthan 
1 par stutar som37 Tufwe bengt[son] af Nils Swänson i Swijnstorp lånt hafwer och för 
bem:te Tufwe bengtzons Snaphanerij skuldh blefwe borttagne så goda som 8 slätta daler

Samma K: M: hafwa och så stämt bodel hågenson i Smedhult till 1, 2 Ting til doms 
för 22 Daler 2 marker och 5 åhrs Ränte. 

 Samme Kmän hafwa och så stämt Bengt Person i Långalt för 1 Daler Per Månson 
i attarp för 10 Daler och 3 åhrs Ränta till 1, 2, Ting till dombs. Samptl dee instämbde 
påroptes om dee eller någon på deras wägnar war till städes här till swara wille ingen 
mötte uthan allenast gunde gudmundson i Porkenhult framstodh och swarade på 
Tufwe Bengtzons i Snaphanarijs38 Enkas Kirstin Larsdotters wägnar och swarede at 
hon opbyder all sin Egendom i löst och fast at betala sin skuldh men domeren fö-
relade dee instämbde att Rätta för sigh inden näste Ting eller då at möta till dombs.

Fången Siufne Månson i Kiär som nu sista Ting anklagedes af Skiutzrättaren Tumme 
anderson39 i Tåstarp och någre Andre tillsporgdes40 Een stoor deel af Tåstarp Sochn41 
män som nu til städes är, om där war någon af dem där har anten hördt eller s…42 
honom frijwilligen warit med43 i flåk och fölge 

11 v
med Snaphanarne eller Emäden ofredzåhren har warit röfwat, Mördat eller giordt nå-
gon uthen Orsak Öfwerlast eller orätt i någon måtto hwar till Sochnemänden swarade, 
att dee weet intet annat med honom än dät som Erligt Christligt och godt är i någon 
måtto och dee intet har sedt honom warit med på sådana orättfärdiga wägar.44 Noch 
tilsporgde Siufne Månson Anders i heagården om han har sedt honom till sitt eller 
någon annorstädes warit med45 Snaphanerne at opbäre några peninger46 eller däss 
wär hwar till anders i heagården swarede att han kan wäl hafwe warit där män aldri 
med några Snaphanar och giordt någon något oförrätt. Siufne beropar sigh wijdere 
at Witna at föra till nästa Tingh.
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Ola Mårtensson i Smedhult bewiste medh kaldzmän kirsten Trulson i Trulsabyg-
get och Per Trulson i b i d  som hemblade efter lagen at hafwe stämt, Nils Tufwason 
i Smedhult, Per Stensson i b i d : ola Tufwesson i b i d  gunne Nilson i b i d : gunde 
gudmundson i Porkenhult bodel håkenson i Smedhult axel Bengtzon i b i d : dässe 
samptl ära stämbde till 1 Ting, at bestå sin sandheet a[n]gående47 Ett fiärdingzheman 
i Smedhult i Bodel Håkens gård som han för Silf och peninge köpt hafwer och förme-
delst wrång berättning för C o m m i s s a r i e r n e  som han förmehner wara angifwit 
dät bem:te gårdpart skulle hafwa legat öde som han nu will bewijsa aldrig ware skedt 
Män då Jordrefningz C o m i s s a r i e r n e  woro här i häradet då war Skedet komit 
honom frå handa hwilket han då omsidor bekom igen och wijste48 C o m i s s a r i e r -
n a  i höga, och där om begärte dee instämbde Witnesbyrdh till förhör, då för Rätten 
framstodh gunde gudmundson i Porkenhult Ola Tufwason i Smedhult axel Bengtzon 
i b i d , och gunde Nilson i b i d : swor..49h Want på si[ä]ls3 Eedh med Oprachte finger50 
efter lagen at på 40 åhrs tijdh har samma gårdepart aldrigh leget öde som dee kan 
Minnas51 ike häller52 har någon Rymt där ifrå, uthan altijdh har warit i bruk och häfd 
och Cronan richtigt
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har fått sin Skatt53 af Ola Mårtenson att dät dee kan minnas54 och yttermehra begär-
te dänne efterskrefne skrifftlige a t t e s t 55 inskrefwen sålydandes Kiändes iagh Nils 
Tufwesson i Smedhult, at iagh är hän wedh 80 åhr gamal56 och näste Naboo till Ola 
Mårtensson och iagh swärg och beplichtar migh på Siäls och Saligheetz Eedh på, at 
olla Mårtensons gårdafiärdingh hafwer ike legat öde i min tijdh och ike häller hafwer 
där warit någon Rymbningzmand på samma gårdafiärdingh. Per Stensson i b i d e m 
Witnar dee samme ordh Nils Jngelsson i Syndra yssiöö windnar, och dee samme ordh, 
och i lijge så witnar Jöns Trulsson i b i d e m  dee samme ordh I sandheet är som före-
skrefwit, Witnar wij medh wåris Nampn och bomärker här Vnder. Nils Tufwesson, 
Per Stensson, Nils Jngelsson Jöns Trulssons Egne händer 
D a t u m  Smedhult den
13 J a n u a r j  A:o 1680    

Och yttermehra om behof giöres will han bewijse dät samma med alle sine Sochne 
män. Hwar effter Ola Mårtenson i Smedhult är Tingz witne begärandes.

 Cronens L[ä]ndzman3 Tufwe Person i Harholma På Herr Befalningzmandens wägnar 
fram Eskade af Nils i grafwary i Torup Sochn at han effter sista Tingz föreläggelse nu 
i dagh i Rätten framlegger det Rätte o r i g i n a l  Skifftesbrefwet som är oprättet effter 
Snaphana C a p i t e n e n  Tufwe Månson i håkentorp. Då för Rätten framstodh bete57 
Nils Person i grafwary och i Rätta lade så dät påEskede siälfwe o r i g i n a l  Skifftes bref 
förseglat af Måns Swänson i Thorup och58 Lasse person i Skälsbärge begge swor och 
want på siäls Eedh med oprachte fingre effter lagen at dee hwarken sågh eller wiste 
af mehr godtz Tufwe i håkentorp tillkom än i Siälfwe Skifftes brefwet finnes wara in-
fördt wijdare fantz där intet däss lijkest framstodh Per Nilsson i håkentorp och59 Nils 
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Johanson i Spinkebygget som och så i lijka måtto swor och want på siäls Eedh med 
oprachte fingre efter Lagen samma ord, ord från ord som Måns och Lars omwitnat 
har hwilka woro öfwerwarande på Skifftet när dät höltz effter både Tufwe och hans 
hustru. Ländzman60 begärte at Wärg[en]
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Nils i grafwary må påläggas framskaffa om han weet någon wijdare wetenskap om 
samma Tufwe Månsons godtz at dee dät tilkänne gifwe till nästa Tingh dät honom 
och blef förelagt effterkomme och Nils i grafwary begärte bem:te Skifftesbref infördt 
i dätte Tingz witnet som i dag blef läst och påskrefwit d a t : den 4: 7 b e r . 7861

Matz Nilson i hylstoffte på Pål Kiälsons wägna i Thoerp bewiste medh K: M: Ola 
Pålson i Toarp och Nils hindrichsson i hult som hemblade effter lagen at hafwa stämt 
Lutza Jönsdotter i Örahult medh sin Rätta lagwärga Bengta Tufwasdotter i b i d  medh 
sin rätta lagwärga Pernilla Tufwasdotter i b i d  medh sin rätta lagwärga, Nils Tufwesson 
i Oderlionga Bengta Tufwasdotter i b i d : medh sin rätte Lagwärge Karina Tufwess-
dotter med sin Lagwärge samptl ära stämbda till 1, 2, 3 och 4 Ting till opbydelse och 
till dombs. Noch hafwa dee stämt Per Olson i örehult Kiäl och Jon Swäns[ö]ner80 i b i -
d e m  till 1, 2, 3 och 4 Ting till opbydning hwar om i Rätta l[ä]ggas3 een skriffteligh 
fulmacht d a t e r a t  den 10 J a n u a r j  i dag läst och påskrefwen som i siälfwa Tingz 
witnet skal införas62 Peningar ähr 80 Daler Sm.t. som Tufwe Person i örahult har lånt 
af Pål Kiälson i Thoarp och där före Pantsat sin gårdzpart i örahult63 och däss tillig-
gande Egendom som Tingzwitnet wijdere om för mälder med wijdere till 4 Tingh.

för Rätten framstodh Bengt Pålson i högsta Effter sista Tingz föreleggelse och för 
Rätten64 aflagde sin Siäl Sahligheetz Eedh på att han aldrigh war skyldig65 till Matis 
Kiälsons dödh i hagstad som blef ihälstuken Anden Pingz dag på oderlionge kyrke-
gård som han är berychtat före, dässlijkest framstodh effterskrefne 12 Män Nembligen 
Anders assarsson i hälgalt Ole Jngelson Mårten Person i b i d e m , Per Pålson i oder-
lionga, Ola broddsson66 Och Ola Törkelson i Hwarshult, Nils Persson i hagstadh,67 
Jon Swänson i örahult Per gudmundson i68 dalshult, Per Swänson och Ola Månson i 
B[ä]linge3, och Per
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Bengtzon i oderlionga dässa samptlige 12 Män swor och Want på siäls Eedh medh 
oprachte fingre efter lagen69 samma ord, ord från ord som dänna berychtede Bengt 
Pålson i hagstadh om sworit har at samma Bengt Pålson är gandske Oskyldigh och 
altzintet är eller har warit wållande eller orsak i 70 någon måtto till Matz Kiälsons dödh 
i hagstadh, så wijda dem witterligt är, hwar effter Bengt Pålson är dom begärandes, 
dommaren r e s o l v e r a d e  at effterdy Bengt Pålson i hagstadh har Lagligen p u r -
g e r a t  sigh ifrån dän beskyldning honom war tillagdt, Ty bör han ochså aldeeles för 
wijdere tiltal i dän Saak frij att wara.

Mårten Persson71 sampt 2ne Enkorne Elina Siufnassdotter och Karine Olesdotter 
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i b i d e m  som72 här för Rätten framställte Anders Assarsson på hellgelte gård73 Hin-
drich Trulsson i hagstedh Per gudmundson i dalshult Per Pålson i oderlionge dässe 
samptligen swor och Want på siäls Eedh med oprachte finger efter Lagen at j sidst-
förleden Tormånadt sedan74 bem:te Mårten Person och dässe ofwanskrefne75 2 Enkor 
wart af krigzfolket76 gandske afplundrede förmedelst dee bodde så när Landwägen77 
kom den WådhEldh lös och aldeeles opbrände deras boleker dee i hälgelt påbodde,78 
tillijka med alt dät dee ägde så at dee ike allenast ära huswilde uthan och så på sådant 
sätt sålledes för armade, som gud sigh där öfwer förbarme hwar79 före dee nu ähre 
förorsakede begära Tingzwittne at söka h[ö]ga80 öfwerheeten om någon hiälp och 
förlindring på Skatten och at få tillåtelse söka Christlidne Människor om någon hiälp 
till deras81 oprättelse igen

Per Olson i öija och anders Jönsson i haglekulla som ähra förmyndare för Ett barn 
wed nampn Per Larsson som ike kan tiäna sigh sin föde i dänne beswärlige tijden 
hwarföre de ära af Rätten 4 Män begärandes opnämbde som kunde påsige hwadh 
drängen skulle hafwa på 1 åhrs tijdh till kläder och föde hwar till blef opmält 4 Män 
förste Man Påfwel Anderson i Östra Lyngby Nils Jäpson i Tofften Törsten Knutzson 
i b i d e m  och Hans Nilson i b i d : hwilka föreskrefna Män Anbefalles 82 at påsige hwad 
bemte Påjke kan på Ett åhrs tijdh behöfwe till sitt Vnderhåld
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Cronones L[ä]ndzman3 på Tingskrifwarens Carl Broddesons wägnar i Rätta lade 
Een v i d i m e r a t  C o p i a  af hans Kongl. May:ts bref sålydandes som efterfölger 
Carl medh Gudz Nåde Sweriges götes och Wendes Konungh Storfurste till Finlandh, 
hertigh utj Skåne Estlandh, Lijflandh, Carelen Brehmen, Werden Stettin Pommern 
Cassuben och Wänden, Furste till Rugen herre öfwer Ingermaneland och Wissmar 
Så och Pfaltzgrefwe wedh Rhein i Beyen till gulich Cliwe och bergen hertigh. Wår 
ynnest och Nådiga benägenheet medh gudh alzmächtigh, Troo Män och krigz Rådh, 
Brefhafwande o f f i c e r a r e  Carl Broddesson hafwer tiänt wåra förfäder och oss i dätta 
kriget, och så som han sigh altijdh troligen och wäl förh[å]llit3 hafwer, och anhåller 
nu om någon hiälp och Vnderhåldh i sin lijfztijdh; altså hafwe wij honom sådant af 
krigzmandzhuuset i Nåder gifwit och tillsagdt, Befallandes Eder nådeligen at i honom 
efter wanligheeten något tilldeela och opbära låten, förrättandes där med dät oss till 
Nådigt behag länder och wij befalle Eder gudh alzmächtig Nådeligen a f  hufwudqwar-
teret Sijrek[ö]ping75 den 6 octob A:o 1679. C a r o l u s  L S Johan Renskyldh. Till oss 
Elskelige Edle och wälbyrdige w[å]ra83 trogne Män och krigz Råd J o n a s  Palmgren 
och Baltaser gyldenhof Nådligen. C u m  o r i g i n a l j  c o n c o r d a r e  v i d i  Mikel 
Arenbijhl Olof Nilssons Egen hand J[ö]ns80 Jacobssons Egen han, Som samma bref 
innehålt i dag läst och påskrefwet hwar efter L[ä]ndz3 man på84 Carl Broddsons w[ä]
gnar85 war Tingz witne begärandes

där näst i Rätta lades CantzliRådetz Wälborne Her Johan Hoohusens bref till her 
G e n e r a l  Profwiantmästaren Hilletan sålydandes, Min högtährade Her G e n e r a l 
Profwiantmästare tilförlåtne gode Wän. Effter wårt aftahl utj Wannebärga hafwer iagh 
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uthj krigz C o l l e g i o  p r e s e n t e r a t  Kongl. M:ts bref, angåande Carl Broddesson, 
om hiälp uthur krigzmandzhuuset, därjämpte wijsandes Min högtährade her G e -
n e r a l  ProfwiantM: r e l a t i o n  om Broddessons åtskillige tiänster han beklädt, och 
hwadh olyckor han uthstådt= och Enteligen R e s o l u t i o n  Erhållit, att han iämpte 
Een L e u t e n a m p t  skulle C o n s i d e r e r a s  och åhrlige Säx Tunnor Spannamåhl 
af östgöta Regemente till foot hafwa at åthniuta, hwilket Regementskrifwaren S w a r t 
som bor Een Mijhl ifrån Lindkiöpingh honom åhrligen betala skall, Ty utj Wastena 
dän at bekomma låter intet giöra sigh, Effter som dee fattiges föreståndare siälf åhr-
ligen ifrån andra orter måste Spannamåhl dijtföra låta, till dee fattigas Vnderhåldh,
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som ära i siälfwe H o s p i t a l e t , berächnas alts[å]3 Spannemåhlen som p r o  680. Män 
för dee 3 Månader som han efter Kongl. M:ts bref p r o  Jnnewarande åhr tillkommer87 
som sigh i penningar till 3 Daler 6 1/3 öre Silfwerm:t belöper, skall han bekomma här 
af Bookhållaren Trippelhuus, ähr altså dätta som iagh på dät högsta för Broddesson 
har kunnat komma tillwäga. Behagade altså min högt[ä]hrade3 herre migh berätta 
hwarest iagh siälfwa o r i g i n a l  A s s i g n a t : skicka skall, på dät dee samma i tijdh 
kunde Wederbörande p r æ s e n t e r a s .  dee Tree daler Sex och 1/3 öre anlangande 
behagade Min högtärade herre uthlägga, så will iagh dem här igen betala, Effter Trip-
pelhuus i Mitt C o n t o r  på Slåttet är etC. Härmedh gudj befallat förblifwandes Min 
h[ö]gt[ä]hrade88 80, 3 herr G e n  ProfwiantMästares Ti[ä]nstwilligste3 S t o c k h o l m 
den 31 D e c e m b : 679 J o h a n  H o g h u s e n 
A M o n s  M:r l e G e n: Profiantm H i l l e t a n  a  C h r i s t i a n s t a d

hwar oppå fölger twänne A s s i g n a t i o n e r  Mälder som efterfölger. C o p i o r  Såsom 
för dätta Skepz Skrifwaren Carl Broddesson både utj dät förra som dätta påstående 
kriget, hafwer warit brukader, så i Ett som annat utj Cronones tiänst, och nu mehra 
för sin ålder och oförmögenheet skull, uthur bem:te Tiänst Endtledigat blefwen, hwar 
öfwer han opwist Ett hans Kongl. Maij:ts honom i Nåder gifne bref d e  d a t o  S i j -
r e k i ö p i n g h  den 6 o c t o b e r  innewarande åhr, at niuta fördänskuldh här efter 
till dödedagh sitt Vnderhåldh af Wastena krigzmandzhuus I n t r a d e r ; Hwarföre 
blifwer Bookhållaren Erich Johansson Tr i p p e l h u s  härmedh anbefallat, dät han 
till berörde Carl Broddesson tillställer och lefwererar af öfwanbem:te krigzmandz-
huus E x t r a o r d i n a r i  medell för nästförleden 3 wekor af o c t o b e r  Månat, och 
dee andre N o v e m b e r  med D e c e m b e r  Tree daler Sex och Een Trediedeels öre 
Silfwer mynt, Emot wederbörligt q u i t t e n t z ,  D a t u m  S t o c k h o l m  den 23 D e -
c e m b r i s  1679. Vthj krigzRådetz herr Gyllenhofz frånwahru Vnderskrifwer allene
      J o n a s  P a l m e g r e n

Emädan för dätta Skepzskrifwaren Carl Broddesson hafwer både utj dät förra, som 
dätta påstående danska kriget warit brukader så i Ett, som annat utj Cronones tiänst, 
och nu mehra för sin ålder och oförmögenheet skuldh, uthur bem:te tiänst Endtledigat 



– 47 –

blefwen, hwaröfwer han opwijst Ett hans kongl. Maij:tz honom i Nåder gifne bref d e 
d a t o  S i j r e k i ö p i n g  den 6 o c t o b e r  innewarand[e…]1at niuta fördänskuldh här 
efter till döde dagh sitt Vnd[…]1af Wastena krigzmandzhuus I n t r a d e r ; Hwarföre 
befal[…]1 Regementskrifwaren M å n s  S v a r t ,  dät han, till ber:de C a […]1 B r o d -
d e s s o n  tilställer och lefwererar af öfwanbem:te krigzmandzhuus Medel Åhrligen 
och så länge han lefwer Sex Tunnor Spannemåhl, eller i brist af siälfwa Pertzelen, då 
penningar efter Cronones wärderingh á 9 marker Silfwermynt Tunnan, begynnandes 
nu förste Reesan tillkommande Nyåhr 1680 och så framgent
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tagandes öfwer hwarie lefwereringh behörligt q u i t e n t z  D a t u m  S t o c k h o l m 
den 23 D e c e m b r i s  1679.
Vthj krigz Rådets her gyllenhofz frånwaru, 
Vnderskrifwte allena
      J o n a s  P a l m g r e e n 

Som samma A s s i g n a t i o n e r  i sigh siälf innehålt i dagh läste och påskrefne hwar-
efter bem:te Cronones Ländzman89 Tufwe Persson i harholme på Tingskrifwaren Carl 
Broddessons wägnar war Tingzwitne beg[ä]randes3 Vnder heradetz Jnsegel

I dagh blef oplyst efter Tingbökerne som krigzfolket i ofredztijder då kriget begyn-
tes borttogo, om någon wiste eller kunde opspana hwar dee ära så skall densamma 
få betalning för sitt omak
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Ondzdagen den 28 J a n u a r j . 680.
Otta Ståkemän

Bengt Jönsson i Tåkarp, Nils Jönsson i Liongaskog, Ola Persson i grumestorp, Per 
Swänsson i Hwarshult, Swän Månsson i Smörmyr, Nils Persson i Thoarp, Ynnert 

Pålsson i Vglarp. 

Oluf Persson i gunarp i Tåsterp Sochn bewiste medh K Mändh Nils Ebbasson och 
Ola Persson i b i d e m  som hemblade efter Lagen, att hafwa stämt Per Turasson90 Nils 
Mårtensson i gunarp till 1, 2, 3 och 4 Tingh till opbiudelse och till dombs, dät han 
opbiuder dät pant som han har i deras Jord och Egendom som dee påbor i gunarp.

Tingskrifwaren utj Syndra assboo härat Wälacht hans Jönsson på Stakarp wedh sitt 
wisse budh bewiste medh Kaldzmän Måns Mårtensson i Forsby och Per hansson i 
Hör på hwars wägnar Christen Olson i b i d  hemblade kall,91 hwilka bägge hiemblade 
effter Lagen att […]1 stämt, Snaphana C a p i t e i n e n  Tufwe Månson i […]1entorp på 
hans bopäl tillijka medh hans arfwingar […]1ch desse Lagwärge, I t e m  Pål Persson 
i bratholma med sina twänne Söner Åge och Jöns, J b i d e m  Pål i hiälmsma medh 
sin Styfson Nils i Månstorp Jäppe, och92 Matis Swänsson i Bohus, samptlige äre St[ä]
mbda93 hijt till Norre assboo häratz Tingh till 1, 2, 3 och 4 Tingh Wittne at påhöre 
deres Sandheet at bestå till deela och dombs. Saken angående är94 till Tufwe Månson

15 r
eller hans arfwingar för dät grofwa öfwerwåld och Röfwerij som han med sina med 
fölgere hafwer öfwat och begådt i Tingskrifwarens huus i Stakerp medh wijdere till 2 
och 3 Ting skall blifwa framfört.

Per Thuresson i gunarp bewiste medh K M Tufwe Jönson och Per anderson i gu-
narp95 som hemblad[…]1 efter Lagen at hafwe stämt Jäpe Nilson i Kullen i Wäsby So-
chn och Lugude härat i hustoffta bemd med 14 dag[…]1 kall och wardzel till 1 Tingh 
Ett Tingzwitne at påhöre J t e m  Per Bengtzon i Brandzwijk96 at höre på Tingzwitnet 
med 8 dagars wardzel till första Ting, sampt Kirstin Swänsdotter och hennes börn97 
med sina Retta98 Lagwärgor, Nils Tummasons Barn medh sina Rätte Lagw[ä]rgor3, 
samptlige äre Stämbda till 1 Ting och 2, 3 och 4 Ting till opbydelse dät han opbiuder 
öfwanskrefne Jnstämbdas Jord i gunarp som han har inl[ö]st99 af dem, med wijdare 
till 4 Tingh.

Kiähl Nilson i öija bewijste medh K M: assar Person i öija, och100 Jöns Nilson j 
Starby som hemblade efter lagen at hafwe Stämt Per Person i gunarp, till 1 och andra 
Tingh Witnesbyrdh at påhöre om behof göres till deel och dombs, Saken är till ho-
nom för Ett lyffte iagh gik för honom för 5 Daler hos Een Man Nils Assarson i Starby 
han kiöpte Een hoppe af.

Cronones Befalningzmand, wedh Ländzmanden Åge Jngelson i Bolestadh bewiste 
med K: M Swän Larsson och Pål Persson i b i d : som hemblade efter Lagen at hafwe 
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stämt Ynnert Pålson i Vglarp101 sampt hans Styfdotter Else Tufwessdotter i b i d e m ,102 
till första Ting till dombs, Saaken är till Eline Tufwasdotter för Lägarsmåhl hon hafwer 
begångit, Elina af domaren blef påropt och mötte intet då begärte Befalningzmanden 
at Rätten wille pållägga hännes fader ynert at framskafwa bem:te Elin till nästa Ting, 
dät domaren, ynnert och så förelade at med forderligst gifwa tillkänna hwarest hon 
sigh oppehåller

Noch i Rätta lades hans E x c e l l : t z  G e n :  G o u v e r n e u r e n s  o r d r e  at Man-
talskrifningen och kopskatts penningerne med första skall skee och opbäras 

I t e m  Her G e n :  G o u v e r n e u r e n s  o r d e r  at Påstbönderne skole befrijas för 
Ryttarei n q u a r t e r i n g e n

Her Befalningzmanden i dagh hans andra Tingh till dee instämbde Sahl. Anderses 
Enka ock hännes Söner i Rya ang[å]ende3 d[…]1

15 v
skulle hafwe writ orsaken till at dee kommo i Fiandens händer, hwar om wijdare 
r e l a t i o n  finnes at Nils Nilson i bernalt, som ägde hustrun,103 herr hilton hade ut-
skikat Kongl. Maij:ts samma bref och befinnes Nilsas bekändelse sålledes, att sedan 
Snaphanarne hade sittat och druket till Anderses i Rye, då kommo dee Rijdandes efter 
Min hustru och hinde hänne på Skogen och togo hänne fast och förde hänne till Rye 
hwarest hans hustru blef illa medfahren och slagen sampt Ransakadt af Snaphanen 
Per Ryttare och dee andre i dät samma blef flikan hans hustru hade hoos sigh Rädd 
och kastade brefwen bakom ett bryggekar utj farstugun hwilket hans hustru bekände; 
ike allenast för honom uthan och för her Borgm[ä]staren3 och Påstförwaltaren her 
G a b r i e l  H i l l e t a n  utj Markary. J t e m  berättade han at hans hustru104 och flikan 
hade aldrig sluppet wäl ifrån Eeket därsom Pers hustru i Eeket ike hade warit, när Per 
Nilsons hustru förnam dee woro drukne då wiste hoon bort först hans hustru och 
sedan flickan, och därefter togo Snaphanarne tilbakars om104 till Rya igen, och då fant 
dee på brefwen utj Sahl anderses huus i Rya106 dätta har Nils Nilsons hustru i bernalt 
bekänt för sin Man m[å]nga107 gånger och på sitt yterste för än hon d[ö]dde108, här 
Emot mötte Sal. Anderses Enke i Rye och swarede att då dän tijdh Snaphanarne woro 
109 i hännes huus då foro Snaphanarne myket illa med Nils Nilsons hustru i bernalt, 
och slogo hänne, Och Ransakade h[ä]nne3 effter bref, Män Enkan intet sågh110, dee 
fant någon bref på Nilsas hustru i bernalt, uthan då Enkan badh för Nilsas hustru, at 
Snaphanarne ike wille så illa slå hänne, då b a s t i o n e r a d e  dee Andersas Enka medh. 
När dätta war skedt Reste dee till Eeket, och lijtet där efter kommo några Snaphanar 
tilbakas till mitt i Rya och då giömbde iag migh på ognen, J medler tijdh Rände dee 
och sökte uthur dät Eena huset och i dät andra, Män om dee fant några bref eller ike 
weet hon intet och bägge hännes Söner woro intet hemma, uthan woro borte och hölle 
på tämbia Ett par Stutar något lijtet efter Middag111 Bägga Enkans Söner112 Anders 
ock Nils andersöner här Emot ochså mötte och swarade at dee woro borte i Marken 
och höllo på at tämbia stutar och hämptade Een113 åås dän tijdh Snaphanarne woro 
till wårt och Ransakade Nilses hustru i bernalt, och inga bref sågo wij eller wiste af 
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at siga dän tijdh, hwilket114 wij till nästa Tingh skall föra bewijs på at115 wij intet woro 
hemma när dätte omtalte p a s s e r a d e . Befalningzmanden beropar sigh ochså på at 
före wijdare oplysning i dänne […]1 till näste Tingh.

16 r
[…]1u Ländzmanden Åge Jngelson i Bolestadh bewiste […]1h K M: Swän Larsson 
och Pål Person i bolestadh som hemblade efter Lagen at hafwa stämt Enkan Elene 
Troetz i Östra Lyngby till 1 Ting til dombs, Saken är till hänne för L[ä]gers116 Måhl 
hon föregifwer Per Pålson i östra Lyngby med hänne begångit hafwer och aflat barn 
samman117 Enken mötte och swarade, at där som Per Pålson i östra lyngby som är 
förrest åth Kiöpenhambn icke igen kommer och will wijges wed hänne då will hoon 
uthan dom betala böterne för sigh. blef altså dänne Sak sålänge opsat, och beror till 
wijdare oplysningh,

Ländzmanden Brodde Månsson i Wästra Ringarp för Rätten läth framföra Karine 
Jönsadotter i Örkelionga angående Lägersmåhl hoon bek[ä]nner3 Een Swänsk kutsk 
Vnder A r t o l l e r i e t  medh hänne hafwe begångit, och aflat barn samman som blef 
Sotdödt. Och eftersom ingen annan Öfwertygningh hänne kan öfwerbewijses uthen 
hoon ställer Anders Jönsson i Sionkamåse118 där C a v e r a r  för böterne altså beror 
dänne Saak uthen domb.

Noch blef för Rätten framstält Törin gudmundzdotter på Bärebögetz bygge som är 
instämd119 för begångit Lägersmål med Tufwe Jngelson i Wästra Rindrup dän tijdh 
hon hoos honom tiänt hafwer, Emädan han war Enkeman Ty tilfindes hon at betale 
Lägersmålsböterne efter C 4 R e c e s  med 6 RDaler Eller lijda Nam effter R e c e s -
s e n . Tufwe Jngelson bekänder L[ä]ndzmanden3, hafwe120 sig Erbudit at betala sina 
böter uthan dom.

Noch framstältes drängen Per Siufnesson i Törrabygget ochså för Lägersmåhl han 
har begångit medh Chirstin hindrikzdotter i örkelionga som är wedh döden afgången 
och intet lemte effter sigh at uthlägga böterna med för sigh. Per Siufnasson i Törrabyg-
get blef påropt, I hans ställe mötte Per Broddesson på Törrabygget och C a v e r a d e 
för Per Siufnasons böter Nemligen 12 RDaler

Kyrkiow[ä]rgen3 Ander Andersson i ysnelt begärte 4 Erlig[…]1 och owillige danne-
Män121 so[m]122 kunde syna och besichtiga Fagralts Kiyrkas och Kyrkiog[å]rdzmurs3 
samt klåkestabels123 bröstfäldigheet hwadh inutj så w[ä]l124 som uthan till125 på Kyrkan 
beh[ö]fwes126 r e p a r e r a s 127 och dät128 i styckewijs utj penningar Ta x e e r a , hwar 
till blef opmält förste Man, Nils olson i Krangelböget, hans Olson i högholma, Swän 
Nilson i Wämentorp och Per Swänsson i boalt, hwilke föreskrefne 4 Man af Rätten 
förelägges med första begifwe sigh på åstäderne dänne deras t a x t s  inneh[å]ldh129 
at effterkomma noga besichtige hwad som behöfwas at fly på bem:te Kyrka och intet 
uthelucka130 Ehwadh nampn dät helst hafwe kan och s p e c i f i c e r a t  utj peninger 
och sedan
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16 v
deras förRettning innan Tinge at afsige som d[…]1 at förswara

Örkelionga Kyrkiowärd Ländzman Brodde Månson i Wästre Rindrup och i lijka 
måtto på samma sätt som n[ä]st131 föreskrefwit står begärar 4 Man at grandska Ör-
kelionga Kyrkias br[ö]stfäldigheet132 hwar till blef opmält förste Man, Åge Tuesson i 
Bälinga, Per Olson i Örehult, Jöns Jepson i Skingredh Måns bengtzson j bälingabygge.

Her Befallningzmanden på Skiutzr[ä]ttarens133 Tumme Andersons wägnar i dagh 
hans 3 Ting till Siufne Månsson i Kiär wed gunarp begärte Saken måtte ophöra med 
dom in till flere witner blifwer fördha i dänne Saak, som till nästa Ting skee skall, 
och kan herr Befallningzman i medlertijdh få 4 eller 6134 Wederhäftige Män som will 
C a v e r a  för Siufne Månson kunde han wäl i medlertijdh Vndslippe a r r e s t e n  in 
till Saakens Enteliga Vthdragh hwilket Rätten eij kan ogilla. härEmot inkallades Si-
ufne Månson i Kiär och tilsporgdes om han har sigh wijdere till befrielse, då i Rätten 
framlade Siufne sitt skrifftlige inlägg sålydandes som dät i p r o c e s s e n  skall införes 
den 3 J a n u a r j

J dagh för Rätten framstodh förmanden Jöns Anderson i Sillagra och Nils Pålson i 
bolestadh på de samtl. 8 Mandz wegnar135 och i Rätta lade deres skrifftelige afsicht136 
dän dee med Eedh bekräfftade wara afsagdt dät Rättaste dee har wist och kunnat137 som 
i dagh blef läst och påskrefwen och M[ä]lder3 som fölger, War skickat Jöns Andersson 
i Sillagra på sine138 Egne och dee andre 8 Mändz wägne, at giöra deres Afsicht efter 
deres Ta x t z  innehåldh som här af Norre häratz Ting Vthstädt är, dän dagh Ting 
söktes som war den 15 D e c e m b e r  då församblades wij föreskrefne Otta Män och 
oss på åfstäderne begifwe at grandske och syne her Befalningzmandens WäterMandz 
gårdh i Bolestadh; wåres t a x t z  innehåldh som fölger först Stugulängen på dän östre 
Änden bröstfaldh footträ på bägge sijdor för................................... Daler     3:–  – öre
Twärföder och Taagh för ....................................................................Daler 1: —:—
fira Windyfwer .....................................................................................Daler  2: —:—
Jordkiällaren .........................................................................................Daler 1: —:—
Och Taget öfwer ...................................................................................Daler —: 1:4
Stugan i sigh siälfwer
fattas 6 Windyfwer ..............................................................................Daler 10: —:—
                                                                                       Tr a n s p o r t   Daler   17:     1: 4

17 r
                                                                                                                       Daler marker öre
Tr a n s p o r t e r a t  ........................................................................... 17: 1 4:
Kiöketz bröstfaldigheet .......................................................................Daler 6 —:—
I dät kammars Wästen Stugun fattas twå
dörar och 4 Windyfd för .....................................................................Daler 6: —:—
Bröstfaldh på Taget på Stugan ...........................................................Daler 1: —:—
footträ på samma länge .....................................................................Daler 1:  2:—
Porten på samma länge .....................................................................Daler 2:  —:—
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Een gafwel och Windskeer .................................................................Daler 1:  2:—
bröstfäldigt på låfftet öfwer samma huus .........................................Daler 3: —:—
bröstfaldh på Taget till  .......................................................................Daler 1:  —:—
dän Wästre länge at göre färdigh som för hafwer
warit med Windufd at giöre färdig bröst
faldh.......................................................................................................Daler 27:  —:—
Een gafwel för ......................................................................................Daler 1:  2:—
Låfft och dörrars bröstfaldh ...............................................................Daler 10:  —:—
Taak på samme länge ........................................................................Daler 8: —:—
Skorsten och fyrens bröstfaldh ..........................................................Daler 6:  —:—
dän Syndre l[ä]ngis3 bröstfaldh på Vinund som är .........................Daler 27: —:—
7 kammars dörre för ...........................................................................Daler 7: —:—
twänne fyrstär för ................................................................................Daler 4:  —:—
gulfwet som är opbrödet för ..............................................................Daler 2: —:—
Een Loffttrappa till Låfftet ..................................................................Daler 1:  2:—
Bröstfaldh på Taget öfwer 9 Wäggarum ...........................................Daler 4: —:—
Een half gafwel och Windskier ..........................................................Daler —:  3:—
Bröstfaldh på alla twistarne i gården för .................................................... 10: —:—
dän Wästre Laduns bröstfaldh för .....................................................Daler 10: —:—
dän östre Länge med footträ, dörre Wägge
och Tagh gaflen bröstfall för ..............................................................Daler 38: —:—
Noch dän Syndra Länga som mästedeelen
är nerfallen som är bröstfaldh till ......................................................Daler 80: —:—
Bryggelset och brunden bröstfald till ...............................................Daler 26: —:—-
Noch Bastugun som Wättermands=
hustru hafwer bortydt
Noch gärderne som ära aldeeles öde
lagde som är Ellofwehundrade fambne
belöper peningar ..................................................................................Daler 120: —:—
dee giärden som ära något wed macht
hållen, som är 340 fambne belöper sig
i Rede peningar ....................................................................................Daler 21: —:—
4 dambfaat som ligger aldeeles öde
och ära Vthslaene belöper i Rede pen
ningar ....................................................................................................Daler 8: —:—
                                                                                              S u m m a  Daler  451  —   :4

Bögeskofwen hafwer wij grandskat och synat, och wij funno där ingen Stubbar som 
war hogget på 4 åhrs tijdh.

Män Ett Allekiär framme wedh gården är där hogget fyretijo Trää i samma kiärr
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17 v
Pål Kiälson i Thoarp bewiste med kaldzmän Ola Pålson i Thoarp och Nils Pålson i b i d , 
som hemblede effter Lagen at hafwa stämt Oluf139 Nils efter Enken Ola Nilsdotter Måns 
Eskilsons Efterlefwerska hännes Söner Eskill Månson och Per Månsöner i bälinge Så 
och Enkans d[ö]ttrar80 Sitze Månsdotter på bälinge bygge, Lutze Månsdotter giertru 
Månsdotter, alla samptlige ära stämbde med deras Rätta Lagwärgar till 1140 2, 3, och 
4 Ting till opbiudning och till dombs dät han opbiuder hälfften af Vlfzbygget som 
Kiäl Tykeson påbodde och frå d[ö]dde141 på bälingagård som är honom pantsatt för 
30 Daler Sm.t och nu opbiudes at infrijs samt Rente där af sedan Skifftet holtz efter 
Måns Eskilsson i b[ä]linge3. Sama K M hafwa och så stämt till 1 2 3 4 Ting börnsens 
farbroder och Wärga142 Per Eskilsson i Bälinge.

Noch bewiste Pål Kiälson i Thoarp med same K M som hembl at hafwa st[ä]mt3 
Ola Månson på b[ä]linge143 bygge som kallas Per Tuesons bygge samt hans fader Måns 
Person i b i d  till 1, 2, 3 4 Ting till opbiudning och till doms144 för hwadh Pål K[ä]lson3 
har dem145 till at tala, Saken är till denem bägga för 40 Daler146 dee har honom pantsat 
Jord före147 som är hälfften148 Af bem.te bygge dee påbor och i bruk har. Noch Ränta 
där af som war om Mårtensmässe 4 åhr som olla Månson skulle uthlägga, Noch Ett 
åhrs, Ränta tilförende som dee siälfwa weta dem emillen hwilken där bör betala däm 
och i dag är första Tingz opbiudning med wijdare till 4 Tingh.

L e u t e n a m p t skan Sal149 håkan Erichson Timans, i dag hännas andra Ting till dee 
instäfnde och påstår at hon förmehner dee samme som har hafft hennes boskap150 i 
Wål i bör änten wijsa hänne hwem där nämst eller närmare är till at betala hänne än 
dee instämbde och där hoos i Rätta lade efterskrefne a t t e s t  sålydendes, Jagh Vn-
derteknadt bekänner på dän tijdh kriget begyntes, då iagh war151 i tiänst hoos Sahl. 
L e u t e n a m p t e n  håkan Erichssons Effterlåten Enka

18 r
Fru Anicka N då iagh kiörde effterfölgande fänat till Tranarpe Wadh, Ett par stora 
Stallstutar, Ett par Tambde Stutar Ett par Andra Stutar är tillsammans152 3 par 12 kiör 
gietter tilsammans 70 st, Ett fåår Een bagge. Säger och drängen Bengt hafwa kiört 
Vmtränt 20 st Swijn till härsta Closter, Män om där war något Vngnöt kan iag ike 
draga migh till minnes, Män war fänaten seden blef weet iagh intet af Biärnakulla 
den 27 J a n u a r j  Ao 1680
       Per Nilsson

Sålunda waret af honom bekändt a t t e s t e r e  Wij Vnderteknade. af Biörnekulla den 
27 J a n u a r j  A:o 1680
       Johan giper Nils Pofwelsson
Som samme a t t e s t  innehålt i dag läst och H påskrefwet

här Emot mötte samptl dee instäfnde ågarpe bymän153 då för Rätten framstodh En-
kan Johana Pålsdotter i ågarp och bewiste med K: M: Nils anderson i Rya och Swän 
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Person på håkenaslätt som hembl at hafwe stämpt L e u t e n a m p t skan Sahl. håkan 
Erichson Timandz hustru Anika medh sin Rätta Lagwärge utj Sillagra där hon har 
sitt tillhåldh till 1 Tingh Witnesbyrdh at påhöra 2, 3 och 4 Tingh om behof giöres, 
Samma K: M: hafwa ochså stämt Swän Pålson i Fastarpehuus, Anders Jönson på Ry, 
Lasse Jngmandson Jöns Person i Jngborarp Ola Jönson i Rya och Swän Person i Rya 
sampt Per Jngelson i Ågarp, och Per Nilson i b i d  samptl ära Stämbde till 1 Ting at 
bestå sin Sandheet då för Rätten framstodh Per Nilson i Ågarp swor och Want på Siäls 
Eedh med Oprachte finger efter lagen att dät war twänne danska krigzkledda karlar 
till Enkans Johane i ågarp Vngefär 3 ell 4 dagar sedan L e u t n a n skans boskap kom 
dijt, och dee togo boskapen och Pål Jönson i ågarp och Lauritz Jönson i Rafnekiärs 
bygge dee wart kiörda och twogna till at fölga med dässe 2 danska karlar och bortkiöra 
boskapen åth dem ifrån ågarp och åth Jngborarp, och af samma boskap lembnade 
dee 6 Nööth effter sigh. till Enkans i ågarp154 Rätten tilsporde Witnet Per Nilson om 
han weet huru långt boskapen kiördes uthföre eller om något155 blef till bakars, hwar 
till Witnet nu som för swarede at156 han sågh qweget kiördes till Jngeborarp och 6 
Nöth157 sampt 1 geet och 2 ky blef qwar

18 v
mehr weet han intet at witna, än för Rätten framstodh Ola Jönsson och Swän Person 
i Rya som swor och Want på siäls Eedh medh oprachte finger efter Lagen at158 wij 
sågh någen Fänat och gietter drifwas uth igenom wår Wång och utföre at Lyngby skog 
som kom ifrån ågarp och drefz fram om Jngeborarp män hwart qweget blef af seden 
weste wij intet. dee woro 4 karlar som dref Boskapen dee 2 woro Ryttareklädda och 
dee andre war Pål Jönson i ågarp och Lars Jönson på Rafnekiärsbygge. Men hwart 
dät kom seden hän weeta dee intet. Enken i Rafnekiärs bygge framkom och bekände 
at hoon såg 10 eller 12 gietter kiöras till Per Nilsons i Eeket. Swän Pålson159 i Fastar-
pahuus och Anders Jönsson på Ryet som äre instämbde till at bestå sin sandheet som 
ära obeslächtede blefwo af dommaren påropte om dee war till städes män mötte intet. 
L e u t e n a m p t skan är dom begärandes d Noch framäskades Per Jngelson i Ågarp som 
är obeslächtigat med dee inst[ä]mbde3 at han Will best[å]160 sin sandheet då för Rätten 
framstodh bem:te Per Jngelson swor och Want på Siäls Eedh medh oprachte finger 
efter lagen at han intet sågh når Fru L e u t n a m p t skans fänedt Änten drefs dijt eller 
dän till ågerp ike häller hörde han någonsin af at n[å]got161 af L e u t e n a m p t skans 
qweg eller fää blef qwar på Ågarpa gård mehr än dee 6 nöt. uthan Een hop af getter 
och fänat blef uthdrefwit åth Lyngby skog seden weet han intet hwart dät tog wägen. 
Gietterna kiördes Een deel af L e u t n a m p t skans getter till Rafnekiärs bygge och 
något där efter fik han sporga at Pål Jönson hade Een deel af dem och dän Eena geet 
och dee 2 ky blef qwar hoos Enken i Ågerp som hon siälf har bekänt. Swijnen be-
känder han nu som tilförende at dee gingo i deras Mark och bröte sig in i Flinka162 
Wångh, Män hwar dee sedan blef af weet han intet, uthen Snaphanerne sade at Een 
deel af dem skulle komit till Färsensteen fru L e u t e n a m p t sken Ennu som förr är 
Endeligh dom begärandes då är således för Rätten afsagdt Effter föregående skiähl 
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tilfindes dee Jnstäfnde bönder på Ågarpa gård och Enkan i Rafnekiärs bygge att betala 
L e u t e n a m p t skan dee Ett par oxar 3 kiör och Ett Vgnöt sampt så många getter 
som bewist är at blefwo qwar, Änten lijka så goda eller Reeda C o n t a n t  peningar 
därföre effter Markgången,

19 r
och dät medh all bewijsligh omkostningh inden 15 dager eller lijda Namb utj Een 
hwar deres boo och godtz hwar dät fins efter R e c e s s e n  och seden för wijdere tilltal 
för dän Påsten frij at wara intills annorledes bewijst blifwer.

För Rätten framkom Tyke Olson i Skingredh som beklagade sigh uthöfwer dät 
hans gårdh i ofredztijden163 med alt dät i hwsen war, blef i grund164 innebrändt och 
j aske lagdt hwar om at witna hanx165 framstälte 2:ne Erlige dannemän166 Nämbligen 
Per Eskilson i bälinge och Per Swänson i Hwarshult som nu här för Rätten framstod-
ho som167 swor och Want att så dy wär168 i Saning är som föreskrefwit står at hans 
gård så wäl som hans Naboo hans Persons gård ära aldeles opbrände både huus och 
all gröden som där utj war både höö och Säd169 hwilket skedde wed M a r t i n i  tijdh 
medh wijdere efter wanlig stijl

M a j o r e n  Wälb. Herr Ludwik Träl i dag hans Andra Tingh till Jöns Nilson som 
nu bor i gunarp efter första Tingz angifwande och lyser för sin deela till nästa Tingh.

Anders Person i dragabygget begära och i lijka måtto twänne Män170 at bestå sin 
Sandheet om at hans gårdh är ganska171 opbränd i fior om Missomars tijd hwar om 
at witna för Rätten framstodh Bengt Jönson i Tåkarp Swän Månson i Smörmyr som 
swor och Want at så dy wär i Saning är som föreskrefwit står. etc. såsom och blef op-
bränt hwad kl[ä]der172 och an han hade

Anders och ole173 Jönssöner i Årery bewiste med K M: Ture Matzon på Årery byg-
ge och Grels Matzon i hylstoffte som hemblade effter lagen at hafwa stämbdt174 sina 
bröder Nembligen Per och175 Bengt Jönsöner sampt alla åhrery gårdz åboar till 1, 2, 
3 och 4 Ting till Lagbiudning dät dee Lagbiuder all den låt och part dee Arfft hafwe 
efter sina Sahl. Fader och Moder i Åhrery gård, med widare till176 4 Ting

Nils Swänsson i Swinstorp i dagh hans andr…1 Ting till dee instefnde effter förste 
Tingz angifwende som hans Jnlägde Jnläg wijdare förmälder lydandes som fölger 
hälsan medh

19 v
gudh alzmächtigh högährade Rättens betiänare, ähr iegh Vnder skrefwen dom be-
gärande efter siste Tingz angifwande på hågen Jönsson i Santzeholm för 9 Daler 2 
marker - och så är iegh dom begärande på Tufwe Bengtzons hustru på hansatorp för 
17 Daler och 1 mark. och är dom begärande i godz eller178 Jordh hwar der finnes ochså 
på Peder Månsson j Attarp är dom begärandes för 10 Daler och 3 åhrs Ränte Will så 
här medh hafwe Eder samptligen Vnder den Högstes beskärmelse troligen befallat, 
af Swijnstorp i hast den 28 J a n u a r j  1680.

          Nils Swänssons Egen handh
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Som samme Jnläggh inneh[å]lt3 i dagh l[ä]st179 och påskrefwet
domaren påropte om dee instäfnde war till städes män ingen mötte, då blef för 

Rätten sålledes afsagdt, at Een hwar af dee instäfnde tillfindes at betala föreskrefne 
tilkraf med domarens omkostning180 inden 15 dagar eller lijda Nam en huer181 i deras 
boo och godtz182 löst och fast183 hwar det finnes effter r e c e s s e n

anders Bondesson184 i Penarp bewiste medh K: M: Jöns Olson och Kiäl Swänson 
i Rösa. som hemblade efter Lagen at hafwa stämt Ola Nilson185 i Penarp till 1 och 2 
Tingh at i Rätten framlägga Rätte Skifftesbrefwet 3 Ting för witterligh giäldh dee har 
samman 4 Ting till doms medh wijdere till näste Ting

För Rätten framstodh Lasse Pålson i Sånnestorp och tillstår at han gifwer och för-
ährar sin trolofwede Fästemö Sitza Nilsadotter i stora kiärr i Tåsige Sochn Ottetijo 
daler Silfwermynt utj Sånnestorpa Skattegårdh han nu åbor och i bruk hafwer, och 
Wijdare hon skall få seden när han får infritt gården hwar effter186 Fästemöens Fader 
Nils Tygason i Store kiär är187 på sin dotters wägnar Tingzwitne begärandes, hwilket 
Rätten honom ey wiste kunna benächta.

häratz dommaren ifrån Biärehäret Wälacht Nils Olson i Engelholm trädde i domma-
resäde då för Rätten opstodh häratz dommaren i Norre asbo härat188 Wälacht håkan 
Jönson kråka och bewiste med kaldzmän Jöns Månson i Sqwatte, och Ola Jönson i 
Mylletoffta som hemblade effter Lagen at hafwa stämt Per Pålson i Stidzwijk till för-
sta Ting till dombs Saken är till honom189 för 676 åhrs Rästerande Skatt han innestår 
medh både på o r d i n a r i  så wäl som E x t r a o r d i n a r i  Wthlagor

20 r
tillijka med förhögningen190 och sätter fördy i Rätte om bem.te Per Pålson ike iu bör 
betala förnäfnde tilkraf efter Effterskrefne s p e c i f i c a t i o n s  innehåldh som så ly-
der hälsan medh gudh alzmächtig befalningz man Wälbetrode Nils anderson, är till 
Eder min wänl begäran i wille wäl göre och betale dee r e s t e r a n d e  10 1/2 Daler för 
hästen, till min husbonde191 häratzdomaren Håken Jönson kråka, och anamar hans 
q u i t s  därpå, skal dät wara lige så godt och fulkombligt som i dät till mig lefwerte 
efter iag är bem:te Tingfogde mehr skyldig än dät på åhrs Räntorne, hwar medh iag 
befaller Eder gud alzmächtig af Stitzwik den 30 I u n j  676 Per       Pålson                        
Emädan såsom dänne orolige tijder ära före, kan iag ike betala dänne Zedel, för än 
iag seer om iag niuter hästen och så förwisa huru här med blifwa kan D a t u m  Bi-
ärnhult dän 26 Iulj 1676.
Nils anderson
Kiöpet giorde wij om 9 RDaler i mynt och i hafwe fått 4 Daler af min bror Bengt an-
derson och nu sätter i 10 1/2 Daler i dänne Zedel som är Een daler öfwer.

Per Pålson i Stidzwijk här Emot mötte oh swarede at han benächtar Een deel af dät-
ta tilkraf. dommaren håkan Jöns.192 tilsporde hwilket af Skatten han benächtar, Per 
Påhlson swarade at han är ike så myket skyldigh på Skatten Noch i Rätta lade bem:te 
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h[ä]ratz193 domare h[å]ken3 J[ö]nson194 fölgande Sedel sålydandes195 och är dennom196 
dom197 begärendes då blef för R[ä]tten198 således afsagdt att alt hwiss både o r d i n a -
r i  och E x t r a o r d i n a r i  Skatter som förfallen war för A:o 676- för S:te hans dagh 
tilfindes Peder Påfwelson at betala lijka wed hans Naboo Swän Jönson, och där som 
Peder Pålson hafwer något q u i t t a n t z  på något af samma förfallen Skatt då skall 
dee blifwe honom godtgiordt utj samma halfwa åhrs Ränta. och dät innen 15 dagar 
eller lijda Nam och wurderingh i hans boo och godtz hwar dät finnes efter recessen.

C a p i t e i n e n  Edle och Manhaftigh Bengt Nilson wedh sitt wissa budh lät i Rätten 
framlägga hans högh E x c e l l : t z  G e n : l  G o u v e r n e u r e n s  bref sålydandes. Kongl. 
Maij:ts sampt Sweriges Rijkes Rådh CantzliRådh och G e n e r a l  G o u v e r n e u r 
öfwer Skåne Halland och Blekingen, så och Lagman öfwer Norre Finne Lagsagu J o -
h a n  G y l l e n s t i ä r n a  Frijherre till Lundholmen herre till Stäket, birkesundh och 
hallerydh. Aldänstundh hans Kongl. Maij:t i anseande till den troo och oförtrutenheet 
Herr C a p i t e i n  Edele och Manhafftigh Bengt Nilson utj högstbe Kongl. Maij:ts ti-
änst Erwist, i Nåder hafwer skängt och förVndt honom SkatteRättigheeten af twänne 
hemman, Frosboholm i Wisse Sochn och Porkenhult i Fagrhult belägne, dem at niuta 
och behålla för sigh och sin hustru och barn, utan något hinder mehn eller förfång, 
som Kongl. Maij:ts allernådigste D o n a t i o n s  bref a f  d a t o  hufwudhq u a r t e r e t 
Bälteberga den 23 D e c e m b : 1676, dät medh mehra innehåller, ansökandes han nu 
at blifwa däruthinnan wederbörligen i m m i t t e r a t ; Altså befalles härmed Cronones 
Befalningzman Wälbetrodde Lars Larsson, at han a d i u n g e r a n d e s  sigh Tingfoug-
den där i häradet i m i t t e r a r  honom på sedwanligt sätt utj

20 v
bem:te 2:ne hemman, dem effter Kongl. Maij.ts D o n a t i o n s  bref at niuta och behålla 
uthan något intrångh eller förfångh, doch at han199 p r æ s t e r a r  därföre Laghgildh 
Rustningh,
D a t u m  M a l m ö  den 19 J a n u a r j  A:o 1680.

J o h a n n e s  G y l l e n s t i e r n a
J  D  S c h a n t z

thär näst i Rätte lades bemte herr C a p i t e i n s  Skrifwelse Mälder som fölger Efftersom 
iagh Vnderteknat har Erhållit hans Kongl. Maij:tz Allernådigste bref och Skattarättig-
heet på Porkenhult gård i Fagrhalt Sochn; altså är iegh af den ährede Rätten utj Norre 
assboo härat 8 o p a r t i t ske dannemän begärandes som kunna besichtiga gården med 
alt dät där till ligger, och medh forderligste giöra deres afsicht som dee kunna förswara 
Vnder deras faldz måhl. den låfl Rättens willige tiänare igen. D a t u m  Östra lyngby 
den 24 J a n u a r j  A:o 1680 dän högährade TingzRättens

Wälwillige wän
Bengt Nilsson Scheed

Som samma brefwer innehålt i dag läst och påskrefne hwar Effter bem.te her C a p i -
t e i n s  Vthskickade war 8 Erlige och owillige dannemän begärandes till at grandske 
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som föreskrefwit står då200 blef opmält förste Man, Anders Pålson i Kåsshäsle, anders 
Person i hälgalt ola Jngelson i b i d e m , Måns Nilsson i Töstaboholm Per Persson 
i Skäggestorp, Jäppe Nilson i Månstorp Nils Ågesson i dalshult Per Månsson i b i -
d e m  och Ole Månsson på bällinge bygge, hwilka föreskrefne 8 Män här medh af 
Rätten förelägges och anbefalles at201 medh första begifwa sigh på åstäderna när dem 
tillsiges och dänne Ta x t  dem framwijses och Noga syna och grandska alt hwadh 
dem på Åstäderne förewises både huus Taak Fönster Skorsten dörrar, dörehängzler 
Wäggar brundh ager Engh giärdzgårdar Mylle och Myllefall i n  s u m m a alt hwadh 
som bem:te Porkenhult gård tilhörer och dät utj styckewijs S p e c i f i c e r a  och utj 
penninger sättia och nampngifwa202 däss bröstfaldigheet och intet utheluka Ehwadh 
Nampn dät hälst hafwa kan och seden deras förrättningh här innan Tinge till nästa 
Ting at afsige som dee achter at förswara, hwilket wederböranderne hafwa sigh h[ö]
rsambligen203 at efterrätta.204
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Ondzdagen den 11 F e b r u a r j  A:o 1680.
Otta Ståkemän

Bengt Jönsson j Tåkarp
Nils Persson j Thoarp 
Swän Jepsson i Killhult sitter för Tyke Persson i killhult
Nils Andersson i Brödagra sitter för ola Persson i Grumestorp
21 r
Bengt Persson i Bläsinge sitter för Jäppe Nilsson i Hönsholma
Swän Månsson i Smörmyr
Per Swänsson i Hwarsshult
Nils Jäpsson i Östra lyngby sitter för

Per Swänsson i hwarshult bewiste medh K: M: Swän Jönson och Jöns Swänsson i b i -
d e m  som hemblade at hafwa stämbt Jöns Broddsson i b i d e m  till 1, 2, 3 och 4 Ting 
Witnesbyrdh at påhöra till deela och dombs, Saken är till honom för Een grå häst 
Jöns Broddsson af Per Suänson länt hafwer till at föra giengiär på till oderlionge till 
Swänske a r m e e n  som Per Swänsson ännu intet igen bekommit har, och han ike 
häller godwilligen will betale för än dom händes öfwer honom I t e m  är Saken till Jöns 
Broddsson för Ett Får han ihälslagit hafwer i hans Wång Iöns Broddsson här Emot 
mötte och swarede at han ike nächtar till han iu lånte hästen af Per Swänsson Män Per 
Swänssons Bror Törkel Swänsson han fölgde med honom fram Emot oderlionga och 
han bant hästen i Een bake, där205 kom hästen lös och krigzfolket fick fatt på honom 
och togo bort samma häst. Fåret Nächtar Jöns Brodson ike häller till at han hissade 
hundar på dät förmedelst fåren lupo altidh in på hans Sädh och giorde honom skade, 
Män Per Swänsson fladdet och fick siälf gagn af dät.

Ola Broddsson i hwarshult wed sitt wissa budh bewiste med samma K M som hembl 
at hafwa stämt Jöns Brodson i hwarshult till 1, 2, 3 och 4 Tingh Witnesbyrdh at påhöra 
till deela och dombs, Saken är till honom för börnegodz som är 8 st Pundbyttor och 
Siööbyttor med wijdare till näste Tingh.

Anders Bondasson i Peenerp i dagh hans andra ting till Ola Nilsson i b i d e m  för 
hemgifft och arfwegodtz han ännu står inne medh. så wäl som och så 6 Daler 8 öre 
Sm.t länta peningar, ola Nilson blef.1, 2, 3. 4, gång påropt om han eller någen på hans 
wägnar tillstädes war här till swara wille, och206 ingen mötte, dänna Saak beror och 
opsättes till nästa Tingh.

207 Cronones Befallningzman Wälbetrodde Lars Larson lät pålysa at hwar Person som 
står i Rote skall taga 6 öre Sm:t med sigh och uthlegga till Vthskrifningz208 peningar 
I t e m  at almogen tager med sigh sina både Ny och gambla Städzmåls bref.

   P a s t o r e n  Her Salomon Casparson Bunthen SognePräst till Östra lyngby och 
Kiälna Sochner bewiste med K M Per Eskelson i209 Kiärret och Pål Broddsson i östra 



– 60 –

Lyngby som hembl efter Lagen at hafwe stämt Boo Jönsson i Kiälna till 1 Tingh Wit-
nesbyrdh at påh[ö]ra210 och till dombs 2, 3 och 4 om behof göres, Saken ähr till Boo 
Jönson i Kiälna efter hans skrifftel

21 v
Jnläggz innehåldh sålydendes dän högtährade Rättens betiänte ähre tiänstligen S a -
l u t e r a s - Emädan iagh Vnderteknat har warit förorsagat at i n C i t e r e  min Präste-
bonde Boo Jönsson i Kiälna, till Norre assboo häratz Ting, för hwiss iegh kunde hafwa 
hanem till at tahle, då är dänne min p r æ t e n t i o n  på honom som fölger 1 hafwer 
ieg migh för dän ährade Rätten öfwer förbem:te Boo Jönsson at beswäre öfwer hans 
Motwilligheet och Wlydigheet Emot migh, af gudh och kongen hans förordnade211 
husbonde i dät han hafwer brukt min gårdh utj trende åhrs tijdh, nödt däns gröde, 
och hafwer nächtat migh min Rättigheet medh Landgille och Eckepeningar, och ey 
Vtj ringaste måde hafwer ladit sija den ringaste kiändelse, dät doch Een Bonde är sin 
hussbonde skyldigh och plichtig, Män mehre stutzigheet och stifwe ord, Sätter förd-
änskyldh utj Rätte för dän ährade Rättens betiänte om icke förbemte Boo Jönson bör 
at betala migh alt hwiss som för dee 3 förflutna åhren till migh kunde ware förfaldet, 
medh pågåendes omkostning och ellers för samma sin Wlydigheet och öfwerhörelses 
siddende: /: at han ey utj Rätte tijdh hafwer ydt si[t]t212 Landgille:/ bör at hafwe sitt 
städie förbrut 2 ähr min p r æ t e n t i o n  till Boo Jöns af hwadh orsage han ike som 
andre Cronones adlens och gestligheetens bönder har ydt till migh sitt oldenswijn 
effter Jordebogen, Når olden hafwer warit, om iag ike hafwer den samma Rättig-
heet som Een Adelsman hafwer öfwer sin bonde hwilket doch ike är stort Vden 
Een gårdh i 10 åhrs tijdh, och aldrigh gifwit Tijondefläsk, Endoch där hafwer warit 
Olden A:o 1670 671, 675 och 678 J hwilke åhren iegh hafwer fået Tijonde fläsk af 
bönderne, som bewijsligt kan giöres medh min Tijondeboog och han dogh aligewäl 
hafwer offta slachtit Swijn, dät mogsan alle är witterligt, och han wälle icke siälf kan 
nächte. Sätter därföre i Rättens gode betänkande, om icke Boo Jönsson j så måde 
hafwer besnillat och förstulit mig min Rättigheet, och billigen därföre bör at plichte 
effter Lagen som wedbör 3 Hafwer iegh för dän ährede Rätten at inlägge hworle-
des min Prästebonde hafwer j förleden åhr hafft 22 styken Swijn på wår Skough, 
10 grijser och 12 stora Swijn, som alla hafde hans Märke, dät bewijsligh kan giöris, 
föruden dee som dem Wachtade på Skougen, och doch ickun drefwit 6 grijse 3 Sör 
och Een galt i Min gård, at hade migh see, hwilket iegh förmehnar Ware Ett Snil-
lerij och Tyfwerij lijga som d[ä]t213 förrige och därföre bör at plichte som tilförende 
effter Laugen och R e c e s s e n - 4 ähr mitt angifwande att Boo Jönsson i Kiälna icke 
hafwer welat fram wijst för migh /: effter begäring:/ dän C o n t r a c t  som han med 
min Sahlige förmandh oprättat hafwer, Män föregifwer att wara bortkommen j kri-
gen, Mygligt är så mugligens icke, då förmehner ieg förbemälte C o n t r a c t  att wara 
dödt och Machteslöst, och förbe
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mälte Boo Jönson Een Anden C o n t r a c t  medh migh at oprätte, såsom ieg Och 
förmehnar ingen dommare214 kan Skiäligh kiände migh till at lefwe wedh dät min 
förmandh hafwer giordt, Mäns Een hwar därutj at hafwe sin frije wilge. 

dätte ställandes dän ährade Rättens betiänte till Rättwijsans kiändelse, och är altså af 
dommaren här utj Een Rättmässigh domb begärandes. Och Ellers att dätte mit Jn-
läggh måtte läsis påskrifwes, Jnföres och migh sedan igen lefweris. Östrelyngby den 
11 F e b r u a r j  1680

S a l o m o n  C a s p e r s s o n
B u n t e n i u s

Och därhoos bewiste Herr P a s t o r e n  medh sin Tijondebook at Boo åhrligen 
har dyrket Jorden och lefwerat både Rogh och korn några Trafwar hwart åhr stun-
nom 2?215, 3, och mehr och mindre efter p r o p o r t i o n  af hwar Pertzel i synnerheet 
med wijdare däss innehålt i dag läst och påskrefwen. Boo Jönsson Emot 1 Ponktens 
angifwande swarade at krigzfolket har bortagit dät han skulle Skatta medh. Till dän 
andre Ponkten om ållon swijns uthläggande, då swarar Boo Jönson at inga ållon åhr 
på Eeken har warit på lång tijdh. och her S a l o m o n  bewisar med sin book at han af 
alla dee andre har fått ollon swijn i bägga Sochnerna, dässlikest bewiste Herr P a s t o -
r e n  medh ett E x t r a c t  uthur gamble Landeboken Vnder för dätta Herr Biskoppens 
Nampn där med bewises at b o n a  C u r i  p a s t o r a l i s  komer P a s t o r e n  till af 
Kiälna a n e x e  gård både Landgille och Städzmål i t t e m  Ett fett Swijn när ollon är 
med wijdare däss innehåldh. Herr Pastoren tilsporde Boo Jönson om han ike hade 
22 Swijn på Skogen i åhr hwar till Boo Jönson216 swarade Jaa, Män föregifwer hans 
Son Egde som där af- C o n t r a c t e t  som217 Boo Jönsons fader har giort utj Boo 
Jönsons Nampn med, her Salmons förman Sal Probsten dät säger Boo Jönson Ney 
till at han intet har dät ey häller wet han hwar dät är, Her S a l m o n  spörg ännu om 
intet C o n t r a c t  wart slutat dem Emillan Boo swarar ney. däss lijkest hafwa bemäl-
te kaldzmän stämbt Jöns Bengtzon i Mylletoffta, Bengt Nilson i öfwarp till 1 Ting at 
bestå sin Sandheet och begärte Herr Pastoren sina wittnen till förhör, då för Rätten 
framstodh Jöns Bengtzon i Mylletoffta som
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swor och Want på Siäls Eedh med oprachte finger efter Lagen att Kiällna Swijnen som 
kiördes på Skogen dee war tillsammans 22 st stora och små Nembligen 10 grisa och 
12 stora Swijn och alla hade Ett märke. wijdere weet han intet at witna. Bengt Nilson 
i öfwerp swor och Want på siäls Eedh med oprachte finger effter lagen, at han ochså 
sågh Een stor hoop af Kiälna Swijnen kiördes på Skogen män han talde dem intet. 
Här Emot i Rättalade Boo Jönsson i Kiälna sitt skrifftelige Jnlägg så lydandes Emädan 
såsom iegh Vnderteknat ähr C i t e r a t  af min Ehrewyrdige218 kyrkioherre her S a l o -
m o n  C a s p e r s s o n  Sochneherre till Östra Lyngby och Kiälna Sochner, anlangan-
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de Eekepeningar för någle åhr sampt och Landgille, då Emedan såsom Jegh hafwer 
Skattat och Vthlagdt till wåris A r m e  så wähl som till dee danske s[ä]dan3 Vfreden 
begyntis I t e m  är och af Snaphanarne Vthplundrat och till öfwanbem:te hafwer måstit 
Skatte Jag så wäl som Cronebönder, Så iagh är ike godh för at Vthlägge dät som migh 
nu fordris medh mindre iegh där öfwer skall blifwe gandska r u i n e r a t , till medh 
förmehner iegh at den höga öfrigheetz o r d r e  är för almogen förkyndet at dee ike för 
dässe ofredz åhringer Något Landgille eller Vthlägg skulle för bemte åhringer Vthlägge, 
Till medh hafwer iegh icke Ennu hördt at någon Cronebonde hafwer Vthlagdt något 
Landgille eller Eckepeningar för dässe förflutne Vfredzåhringer, och förskuder migh 
till den höga öfrigheet G e n e r a l  G o u v e r n e u r e n  honom min nödh och trång 
at angifwe, förmehnar at ieg icke med Rätten bör at öfwerihlas, och skyder migh till 
219 Windesbyrdh till nästa eller fiärde Tingh, och begärar Tingzwindne på hwiss här 
i dagh för Rätten p a s s e r a r . Begäris at dätta mitt Jnlägh måtte läsis påskrifwis och 
i p r o t o c o l l e n  införis, och migh igen tillhandestilles. D a t u m  Kälna den 9 F e -
b r u a r j  A n n o  1680.  Boo Jönsson

Som samma Jnläggh innehålt i dagh läst och påskrefwit Här S a l m o n  P r o t e s t e -
r a r  dät Boo i sitt Jnläg föregiefit sigh ey willia betala Landgillet då förmehner han dät 
han mehr än andra af geistligheeten ike bör mista sin Rättigheet, där han tillijka med 
dee andre har måst Vthlägga Cronones Skatter i ofredz åhren och dee andre har fått 
sitt landgille af deres Prästebönder.220 Her S a l m o n  begärar dom domaren förelade 
parterne at före till i dagh 14 dager hwiss dee kan hafwa at föra sigh till befrijelsse 
och då seden at gå dom.

Cronans Befallningzman Wälbetrodde Lars

23 r
Larsson l[ä]t221 p u b l i c e r a  Effterskrefne hans högh E x c e l l : t z  G e n :  G o u v e r -
n e u r e n s  o r d e r  Nembligen 1. at mynte skall gå och gälla Nu som tillförende för 
krigen begyntes d e  d a t o  Malmö den 24 J a n u a r j  680. 2 at inge oxar eller hästar 
skall föras uth[a]f222 landet hwarken till siös eller op åth Swerge d a t  Malmö den 31 
J a n : 680. 3 ang[å]ende223 at dee som ike har betalt kyrkiotijonden i n  n a t u r a  skall 
få dän betala med 18 marker Tunnen Rog och korn och224 Een Tunna hafre 9 marker. 
d e  d a t o  Malmö den 3 F e b  680.

M a i o r e n  Wälborne Herr Ludwik Träl bewiste medh kaldzmän Hans Person i Blä-
singe och ands Jönsson i b i d .  som hemblade effter lagen at hafwa stämt Jöns Bengt-
zon i Mylletoffte Jngbor Mårtensdotter i östre Lyngby 225 till förste Tingh at bestå sin 
sandheet, angående Een hest som Wälb her Trällen Wedkiändz som Snaphanerne har 
tagit på hans gård i bläsinge och sedan sålt till Enkan Gundela Persdotter i Bolestadh. 
då för Rätten framstodh Jöns Bengtzon i Mylletoffte swor och Want på Siäls Eedh 
med oprachte finger efter Lagen, at han sågh när Snaphanen Per Flink war kommen 
till krogen här i östra Lyngby med samma häst som Herr M a j o r e n  har wedkäntz 
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och då sålde dän till Enkan gundela Boos i Bolestadh för Een daler Sm:t och hon 
skulle siälf h[ä]mpta226 dän om Morgonen därefter i boarp och Enken befruchtade 
sigh, at hästen därefter skulle blifwa hänne ifrån tagen, där till Snaphanen swarade 
dät är Een Swänskingahäst, Jag will bestå dät Jngbor Mårtenssdotter Witnar på Eedh 
at hon hörde at Enkan låfte Flinken 1 Daler för bem:t häst. Boo Jönsson i Kiälna här 
till swarade at Emäden såsom bem:te häst är honom i bornagodtz tilsatt och hästen 
honom nu sålledes blifwer afhändt dy begäre han här effter Tingzwittne, sigh fram-
deeles till befrijelse.

Per Jönsson i Kampholma på sina Egne och227 samptlige med arfwingars wägnar 
bewiste med kaldzmän Håkan Persson i Swänstorp och Bengt Pålson i Tåkarp i To-
rup Sochn som hemblade kall i stället för Swän Jönson i Swänstorp, som hemblade 
effter lagen at hafwe stämt Nils Swänson i Lillarp till 1, 2, 3 och 4 Ting till opbydelse

23 v
dät dee opbiuder Nils Swänsson i Lillerp till om han, som är nämbst Ellelötz Rätt, 
will infrij den halfwe part af Lillarp som Enken K Sahl Kirstina Jönsas påbodde och 
ifrån dödde på Hakantorpe gårdh i Thorup Sochn.

Nils Satzarsson i atterp wedh Per Jönson i Campholma bewiste med samma K M 
som hemblade at hafwa Stämt Per Nilson i håkentorp Satzer Troetzon i håkentorpa 
Mylla Pål Pehrson i bratholmen till228 1, 2, 3 och 4 Ting till doms om behof g[ö]rs229 
Saken är till dem för witterlig gäldh230 med wijdere till nästa Ting
  Befallningzmanden Sal. and Person Wättermans Effterlåtne Enka hustru, C a t r i -
n a  Wätterman bewiste med K: M: Nils gunnarsson i Bläsinge och Lars Jöranson i 
bolestadh som hembl. at hafwa stämt Boo Jönson i Källna till 1 Ting Witnesbyrd at 
påhöre andra Ting till dombs Saken är till honom för hännes godtz som för hänne 
är förkommit och borttagit uthur Kälna Kyrka och Wabenhus, dässlijkest äre efter-
skrefne instemde at bestå sin Sandheet Per Jönson i Sqwatta som231 är o p a r t i t sk,232 
Straxt när den danske a r m e e n  war kommen i land lät han föra 24 Sijdor fläsk 4 
Tunnor Malt 1 Lång Ny Benkdyna233 full af fiär, Een halfsletin dunbädd, Een Säk 
medh kött gåshalfwor och Swijnhufwud, Een Säk medh gambla gångkläder, Ett Nytt 
grönt flaskafor medh flasker utj som aldrig war brukt, några stycken hattar 3 och 
tu par st[ö]flar234 gambla och 2 par skor gambla, hwilket blef insat i Källna Kyrka, 
några dager där Effter war hännes dotter Annika j kyrken och togh uthur kyrken 
och lade i Wapnhuset Nembligen 8 sijdor fläsk och Een dunbädd dät öfriga blef 
qwart j kyrken. Män för dee fiäntlige p a r t i  måste hon Rym[m]a235 frå sin gård 
och Pertzelerna blefwe qwar både i kyrkan och Wapnhuset, dagen Effter som fläsket 
och dunbädden wart uthlagt i Wapnhuuset då kom iag neder och skulle hämpta236 
godtz då fik hon igen 16 sijdor fläsk och 8 war borte 4 Tunnor Malt, och Säken 
med dee gamle kläder fik hon igen mehr intet, dät öffriga Nembligen 8 sijdor fläsk 
dunbädden Een Säk med Rökt
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kött och fläsk Bänkdynen och hattar skor och styflar sampt flaskfodret blef alt borte,237 
för hänne allena och ingen af alle dee andre där hade sitt godtz i kyrken miste ike 
dät ringeste dän gången uthen hoon allena, hwar om hon tilsporgde Jöran Jöranson 
i bolestad om han miste där något i kyrkan hwar till han swarade han wiste intet att 
någon miste något dän gången uthan hon, för han war238 ike tillstädz. Sätter förd-
änskul hustru C a t r i n a  Wätterman i Rätta, at Emädan såsom ingen plundringh då 
war begynt och ike någon annan miste dät ringaste dän gången om ike Boo Jönsson 
i Kälna som hade Nykelen till kyrkan Och Wapnhuset så wäl för mitt godtz som för 
dät dee239 andre tilhörde iu bör swara migh till dät som bortkommit är, och Effterdy 
inga o p a r t i t ske witne woro där tillstädes när godtzet borttogz Ty begärar hoon 
Witnet till förhör då för Rätten framstodh, Per Jönson i Sqwatte swor och Want på 
Siäls Eedh med oprachte finger efter Lagen, at dähn tijdh godtzet blef uthtagit uhr 
Wapnhuset då kom240 några danska Ryttere Rijdandes och Redo alla in i boos gård i 
kälna, dän han och så war dijtkomen Nembligen witnet och begärte Bos hustru at han 
wille gå uth till dem effter Boo war intet hemma, så gik iag uth till dem och sade iag 
skall fly dem Nyklen till kyrkan, dee skall hafwa uth fogdens godtz där war inne, och 
dee bannades och sade at dän onde skulle fara i241 mig om ieg ike flyr dem nyklen, 
och iag sade iag kan ike fly242 dem nykelen för iagh är intet hemma här, så sade dee 
iag skall gå med dem omkring till Kyrkeporten, så slogh han mig 2 tag med Wärgen 
wed ieg lup för honom, och så lät iag op kyrkeporten så war qwinfolken och 2 andra 
Ryttare för dem på kyrkegården och dee Skreko och Rytterne bannades, så fik Bos 
qwinna mig nyklen seden Rytterne hade slagit hänne, så rände Ryttaren 2 gångar på 
Wapnhusdören och hoon gik intet op, så sade han du skall skaffe mig nykelen eller243 
iag skall skiute ihäl dig Och då måtte iag få honom Nykelen och dee läste siälf op244 
Wapnhusdören

24 v
Män kyrkenykelen fik dee intet, då togo dee uth, hwadh godtz i Wapnhuset war Nem-
bligen fläsk, Een Sängdyna och Een full Säk mehr weet han intet at wittne och dee 
sporgde hwar ieg war hemma och Jeg sade iag war till hems i Bolestadh, så sade dee 
där som du ike skaffar oss godtzet till i mogen tiliga då skall wij skiuta dijgh ihäl och 
tända Eldh på gården. Seden dän dagen gik ieg intet i syne wed dem och då war Boo 
intet hemma. wijdere weet ieg intet at witna i denne Saak, Boo swarede at seden han 
kom hem och Ryttarne hade warit där och tagit gotzet uthur Wapnhuset War Een 
hoop Män och qwinnor dijtkombna ifrån Bolestadh då läste han op kyrkedören för 
dem då sågo dee alla at W[ä]ttermandzkans godz l[å]g245 qwar Nembligen både fläsk 
och Malt, och hwadh godtz för hänne bortkomit är kan han intet sware till ty han 
ficket intet och ike häller wet han hwar dät är wägen tagit

M a j o r e n  Wälb: her L u d v i k  Träl till Bl[ä]singe246 i dag hans 3 Ting till Jöns 
Nilson i gunarp247 angående dät han nu i krigztijden hafwer flytt ifrån sin städde 
gårdh uthan förlåf och lembnat gården öde hwarigenom gården är blefwen r u i n e -
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r a t  och j Rättalade Ett skrifftligt C o n t r a c t 248 hwarutinnan han för o b l i g e r a r 
sigh at han skall opbygga gården så han skall stå Een laglig grandskning Emot heelt 
Landgille och 1/2 hofweri och där han wille249 flytta där ifrån skulle han skaffa Een 
duktig Karl medh wijdere däss innehåldh d e  d a t o  Bläsinge den 24 M a r t j  1675 
Vnder Jöns Nilsons hand och bomärke som i p r o c e s s e n  skall införes och wijdere 
begärte herr M a j o r e n  at250 dee 8 Män som har grandskat wille framkomma och 
giöra deras afsicht då för Rätten framstodh förmanen Nils Jönson i öfwerp och Jören 
Jörens i Bolestedh på sine Egne och samptlige de 8 Mändz wägner och i Rätte lade 
deras skriffteliga afsicht251dän dee med Eedh bekräftade sanferdeligen wara afsagdt 
dät rättaste dee har wist252 Mälder som fölger Effter som wij hafwer at grandskat och 
öfwersedt hwadh Bröstfäldigheet där findes på de twände gårdeparter i Bläsinge, då 
hafwer iegh Nils Jönsson i öfwarp tillijge med dee andre 8 Mänd på åstäderne begifwit 
at grandske och syne efter t a x t e n s  innehåldh som blef uthstädt på Norrehäratz 
Tingh den 14 J a n u a r j . Först den fiärdingh på Biörnhögh som wij blef förewijst, 1) 
förstugens bröstfall med Vgn och Skorsteen, Windyfd och Andre behöringh bröstfall 
- 6 Daler. Try Wäggerumbs herbergz huus wästen stugen 5 Daler. Een Bygges plass 
som är till 9 wäggerum huus till den Wästre Längen för 9 Daler Noch den Syndre 
Länges Bröstfall 3 Daler Noch Een font för samme Länge 1 Daler.

25 r
Portens bygge Platz 2 Daler 1 mark, Brundh och Brundkar 1 Daler 1 mark, 20. fagnar 
stegagiärde om kålhagen på dän Eene sijden 10 marker Rijsgiärde 72 fafne penge 6 
Daler 1 mark 8 skilling, Stegegiärde halffemsens tiufwe och too 11 Daler 2 marker Noch 
2 fafne stengiärde-- 1 mark. Noch den anden gårdepart som Smeden bodde stuen 
med sin behöringz bröstfäldigheet 5 Daler. Bolehuset östan för stugan för 2 Daler, 3 
wäggarumb herbergzhuus för 4 Daler, byggesplatz där näst till 3 wäggerum 3 Daler 
Noch byggeplatz wästen till at op bygge för 10 Daler. dän Syndre Länges bröstfall för 
14 Daler, dän östre länges byggeplats wäggerumb huus - 6 Daler Noch 4 Wäggerum-
bs herbergzhuus påå samma länge för 6 Daler, Noch Steehuus plass 5 Daler Brundh 
och Brundkar 5 mark. kålhafwegiärde tie och tiufwe fafne 3 Daler 3 marker, humble 
Jord Wistes wij, Män där syntes ingen at hafwe warit, Noch Stegagiärde ottetijo Och 
Siu fafne för 10 Daler 3 marker 8 skilling- Steengiärde fyretijo fafne för 5 marker. 
Rijsgiärde Trehundrade och Trettijo fafne belöber i peninge Ellofwa och tiufwe daler

 Nils Jönsson i Öfwarp.    Jören 
     Jörensson i Bolestadh.
  

Som samma afsicht i sigh siälf innehålt ordh effter andet i dagh läst och påskrefwet.

Jöns Nilsson här Emot mötte och swarede at han war den siste som flytte ifrån 
Bläsinge seden alla woro döde och Een deel dän tagne, då tiäntex253 han förpachter-
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sken tils han intet längre kunde Nära sigh, då flytte han därifrån och dijt han kunde 
få födan, medh wijdere swar till näste Ting domaren förelade parterne före hwadh 
dee har sigh till befrijelse.

Nils Jepsson i östra lyngby bewiste medh kaldzmen hans Persson i bläsinge och 
Jöns Månson i Sqwatte som hemblade effter lagen at hafwa stämt Jöns Bengtzson i 
Mylletoffte och hans hustru gundel Pålsdotter till 1, 2, ting till doms 3 och 4 Witnes-
byrdh at påhöre till deela och dombs, Saken är till Jöns Bengtzson i Mylletoffte och 
hans hustru för Ett filtaskyrt Nils Jäpson har funnit hoes honom och Nils Jepson wed 
kändz och Nils ike wet huru han är Rätt åthet kommit, I t e m  hwars låf Jönsas hustru 
på 9254 åhrs tijdh har hafft at255 sletit op Nils Jäpsons hustrus Skyrt honom owitterligt 
efter som ieg war min hustrus wärga 

25 v
Jöns Bengtzon i Mylletoffte här Emot mötte och bewijste med kaldzmän Per Swänsson 
och Per andersson i Östra Lyngby i Norregåre som hemblade effter lagen at hafwa 
stämt Nils Jäpsson till första Ting Witnesbyrdh at påhöra 2 Ting till dombs 3 och 4 
om behof göres,256 dässlijkest stämt effterskrefne at bestå sin sandheet,257 Nembligen 
Elina Troetz i Norregård och Nils i Brödagra till 2 Ting at bestå sin sandheet Saken är 
till Nils Jäpson för 1 Daler258 Tiänstelön Jönses hustru fordrer 1 RDaler länta peninger 
som gik för 6 1/2 marker Jönsas hustru länte till259 Nils Jäpsons hustru och satte Jönsas 
hustru Ett kåpeSpänne i pant före och Een tijdh där effter h[ä]mptade260 Nilsas hus-
tru kåpespännet och satte dät blå filtaskyrtet i pant i stället, dän samme gångh länte 
Nils Jäpsons hustru åter igen på samme blå filtaskyrt 3 marker som hon bekände hon 
skulle köpa ost och smör före till sin brors bryllop Pers i Mattarp, Nils Jäpson swarade 
dän Eene daler betalte han hännes far Pål Olson med halm och Ett par handska och 
Nils Jepson weet261 sig intet wara Jönsas hustru skyldig, Jönsas hustru swarede at hon 
aldrig har fått för dän daller där som hännes far har fått någon halm då gio[r]de262 
han wäl skäl för dän innan han fiken, och intet tiänte hon Nils Jepson för hännes far 
skulle opbära hännes tiänstlön. handskarna fik263 Nilses hustru 1 Tiug Egg264 för hon 
sydde dem åth Jönsas hustru Silfket släpte Jönses hustru siälf till. då för Rätten fram-
stodh Nils Andersson i Brödagra swor och Want på siäls Eedh med oprachte finger 
efter lagen at dän tijden som Elina Nils Jäpsons i Tofften kom och tillbödh migh, dätta 
om tujstede blå filtaskyrt och wille länt Penninger på dät då swarade265 Jag sätt mig 
annat i pant då sette hon migh Ett kåpespänne i pant för 2 Daler Sm:t och bekände at 
hon hade fått Jönsas hustru gundel Pålsdotter samma blå filteskyrt i pant i stället för 
kåpespännet. Elina Troetz j Norregår swor och want

26 r
på siäls Eedh medh oprachte finger effter lagen at Nils Jäpsons hustru hade bekänt för 
Elina Troetz at hon hade satt Jönsas hustru gundel Pålsdotter266 dätta om twistade blå 
filtaskyrt i pant och bek[ä]nde267 än då så myket mehr att wij bägga äre Jönses hus-
tru något skyldigh Män Nils Jäpson weet intet af iag har sat Mitt skyrt Jönses hustru 
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i pant. Mehr weet268 dätta witnet intet at witne hwar efter Jöns sätter i Rätta om ike 
Nils Jepson bör betala tillkrafwet inan han får sitt skört igen Och är till nästa Ting 
dom begärandes

ole Persson i Ebbarp på sine Egne wägner bewiste med K M Nils Person i hälgalt 
bygge och Troet assarsson i b i d e m  som hemblade effter Lagen at hafwe stämpt Thoe 
Ågason i hälgalt, Mårten Person Enken Elina Bengtz Enken Karina Olas, och269 Ole 
Jngalson i b i d e m  Tyke Olson i Skingred hans Person i b i d : ola Person på Amun-
dabygget samptelige ära stämde till 1, 2, 3 och 4 Tingh till Lagbudh och opbiudelse270 
Och är nu sina witnesbyrdh begärandes till förhör, då för Rätten framstodh Jöns 
Bengtzon i Ebberp som swor och want på Siäls Eedh med oprachte finger efter lagen 
at dät Tingz witnet som Oluf Person j Ebbarp hade på samma Jordh i hälgaltegård, 
som Per Nilson i hälgalt hade satt honom i pant för 60 Daler Sm:t dän halfwe part 
af dän Egendom gård och grund som Per Nilson hade i bruk271 på helgalte gård. är i 
krigztijden bortkommit272 Anders Person i hälgalt swor och Want på Siäls Eedh med 
oprachte finger samma ord, ord från ord som Jöns273 Bengtzon i Ebberp om wunde 
hafwer hwar effter Ola Person är Tingzwitne begerende efter som dät gambla [?]274 
Trumpeteren Påfwel Assersson i Perstorp wed sitt wisse budh bewiste med samma K 
M som hemblade at hafwe stämt giärka Person på giärkabygge för 1 Daler Smt: Mårten

26 v
Person i hälgalt, Bengt Pålson i hagstadh, Nils Person i hagstadh Ola Swänson i hwars-
hult, Nils Ågeson i dalshult samptl ära stämbde till första och Andra Ting till dombs 
Saken är till dem för witterlig gäldh.

275Anders Assarson i hälgalt wed sitt wissa budh bewiste medh sama276 K M som 
hembl. at hafwa stämt Ola Månson i Bälinge med sina gårdboer till 1, 2 Ting till dombs 
saken till honom är för kyrkioSädh han skyldig är till oderlionga kyrka. I t e m  hafwa 
dee j lijka måtto stämt hindrich giärkäson j Månstorp till 1 och 2 Ting till dombs för 
kyrkio Sädh han till oderlionga kyrka skyldig är. 

Anders Andersson i Rya277 Erbyder sigh at föra Witner Emot278 herr Befalningz-
manden Angifwen Sak, och bewiste medh kaldzmän Per Swänsson i Östra Lyngby 
och Per Andersson i b i d  som hemblade effter Lagen at hafwa stämt Lauritz Månson 
i Rya Swän Lauritzon som tiänar i Eeket samptlige ära stämbde till första Ting at be-
stå sin sandheet och begärte sina Witner till förhör då för Rätten framstodh Lauritz 
Månson i Rya swor och Want på siäls Eedh med oprachte finger effter Lagen at, dän 
samme dagen så War279 iag i Skogen och hyggh till hän wed Midaftens280 tijd och 
min dräng med som tiäner i Eget och nu är med och skall witna, så ginge wij hemåth 
och när wij kom[m]o281 ner af skogen, där kommo wij till Anderses dränga282 i Rya 
Nils Anderson och Anders Anderson, där hölle dee med Ett p[a]r283 Tambstuta som 
dee war kiörda hän i Marken med och wille tämbia och där hygge dee Een Åås och 
bunde wed stuterna och läth dem draga, då fölgde wij åth fram mot Rya, och när wij 
kommo fram så när wij sågo Rya
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gårder då Redh där några Snaphaner ifrån Anderses gård i Rye då gingo wij hem 
mot wår gård och drengerne körde hem till deres gård med stuterne. Suän Larsson 
i284 som nu tiäner i Eeket suoer och Want på siäls Eedh medh oprachte finger effter 
lagen samma ord ord från ord som hans fader Lauritz Månson om witnet hafwer. 
Cronans Befalningz man lät inställe285 Skiutz Rätterens Nils Nilsons dotter i Bernalt 
som war med sin Moder dän tijdh hännes Moder blef af Snaphanerne Cronones bref 
ifrånröfwat till Anderses i Rya, då Effter Eedens Opläsende Wthur Lagboken och 
dommarens hårde förmahning at hon skulle bekänna saningen Såå är bem:te Pijgas 
som är 16 åhr gammal hännes bekendelse som efterfölger att dän tijdh iag och min 
Mor om Een torstag skulle gå med Cronans bref neder åth och som wij kommo på 
Lyngby286 Skogen hinde Snaphanarne oss och då måste wij fölga dem tilbakas287 till 
anderses i Rya igen och wed iag förnam min mor fik hoggh lade iag brefwen från mig 
utj bohuset Emillan Ett ölkar och Wäggen, och sedan togo dee oss medh sigh till Eeket 
och wij hade icke sluppet Snaphanarne med lijfwet hade ike Pers hustru i Eeket warit 
som frälste oss ifrån dem och så toge dee tilbakas åth Rye igen och först wij kommo 
till anderses så288 sågo wij Een bondadräng i farstugun Män om dät war Anderses 
Söner weet hon intet Ty iagh war så förskräkt at ieg wiste aldrigh hwadh änten iegh290 
tänkte eller sågh Rätten tilsporgde Pijgen Johanna Nilsdotter i bernalt om anten hon 
eller Modren wederfors någon förtreet änten af Enken Sönerna eller dötrarna

27 v
i Rya hwar till Pijgan swarade Ney, at hon och hännas moder wederfors intet ondt 
uthan af siälfwa Snaphanarne till Andersas i Rya. mehr weet hon intet at bekänna 
eller berätta

Förmanden Påfwel Anderson i östra Lyngby på sina Egne och samptl. dee 4 Mendz 
wegnar291 giorde deres afsicht efter deres Ta x t i s  innehåldh sålledes at dee tillsiger 
honom hafwe 12 skilling om Vgan som belöper sigh 9 Daler 3 marker om åhret och 
5 marker i kläder. hwar effter Per Olson i Öije och Anders Jönson i Haglekulla ära 
Tingzwitne begärandes

Per Tuesson i gunarp292 i dagh hans Andre Ting Effter sista Tingz opsättelse j 
Rättalade Ett Tingzwitne Wthstädt här af Norre häratz Ting Torssdagen den 27 F e -
b r u a r j  1662. däss lijkest Ett annat Tingzwitne Wthstet här af bem.te Tingh den 17 
I u n j  Ao. 1668. som han begärrer293 Tingzwitne efter, efftersom dee ära gambla och 
opsletna och opskrefterna ära294skrefwen där på, Nu i krigztijden295 då Jntet Ting höltz 
begäres fördenskyld296 nu Tingzwitne där efftersom297 i dagh bägga blefwe298 leste och 
påskrefne. här Till swara Nils Mårtenson i gunarp at han förmehnar Per Turasson 
i b i d e m  må wäl niuta och behålla panten så mycket hanom wedkommer in till han 
får sina peningar, Män icke wijdare handa Tingzwindne eller skiöde för än han får299 
arfwingernes samptyke därpå. Per Tueson swarede at dee 35 Daler som at han hade 
infrit af sin Egen Medel för än han kom i Echtenskap med sin hustru så wäl ochså 
dee 60 Daler300 dee will Per Tueson hafwe sigh siälf förbehållen in till han får sina 
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peninger och war Tingz witne begärandes effter dee gamble Pantebrefwen medh däss 
påskrifters innehåldh301 dät Rätten wiste Per Tuesson i gunarp ey302 kunna benächte 
uthan honoms samptykte, Män dee Omyndige som Jorden wedkommer303 deres Rät

28 r
förbeh[å]llen304, 305 om dee wele påtalat i sinom tijdh. och Mälder samma 2:ne Tingzwit-
ne som306 dät i Tingzwitnet insk…

Måns Bengtzon på Wlfzbygget på samptl. dee 4 Mändz wägner i Rätta lade deres 
skrifftelige afsicht307 angående örkelionga kyrkas bröstfäldigheet sålydandes Efter wåris 
t a x t i s  innehåldh hafwer wij warit på åstäderne och grandskit och synit hwad som 
där fatis på örkelionga kyrka sampt Muren och klåkehuset, först Spåhn till kyrkan 
och Wapenhuset till bägge sijdorne 30 000 och hwart 1 000 kostar 7 1/2 Daler både 
at hogge och lägge op är i Een s u m m a  peninge 225 Daler, Spånspijk 30 000 hwart 
1 000 - 10 marker är i Een summa penga 75 Daler. furu dähler till klåkehuuset och till 
porten och Lugorne at färdigt giöre 20 Tolffter hwar tolft koster 3 marker 8 skilling är 
i Een s u m m a  peninge 17 Daler 2 marker Noch 1 000 Söm till samma fiöhl koster 3 
Daler 8 skilling, arbetz lön där till kostar 17 Daler 2 marker. Noch något Järnwahru till 
Wapn huusdörren och till Lugorne och till porten kostar penge 5 marker. Taaktegel 
till Muren 1 300 hwart 100 kostar 5 Daler både at kiöbe och at Eeke teglet fram är i 
Een s u m m a  penge 65 Daler Kalk till Muren 20 Tunnor, hwar Tunna kostar 4 1/2 
marker ähr i Een s u m m a  penge 22 Daler 2 marker arbetzlön därtill som koster 24 
Daler. Kalk till at kalkslå kyrkan medh 16 Tunnor hwar Tunna koster 4 1/2 marker är 
peninge 18 Daler arbetzlön därtill 25 Daler, förutom i kyrkan at färdigh giöre koster 
Een daler, Till Wapnhuslåfftet 4 Tolffter fiähle hwar Tolfft kostar 3 marker 8 skilling 
Een biälke 2 marker är peninge 4 Daler, arbetzlön därtill kostar 3 Daler 4 Ståke at 
sätte Järnspolerne i Lugen kostar 3 marker Silfwermyndt.

Som samma afsicht i sigh siälf innehåldt Ordh effter Andet i dagh läst och påskrefwen 
Att sålledes innan Tinge p a s s e r a t  är som före skrefwit står a t t e s t e r e  wij med 
wåra Egna händer och s i g n e t e r  A c t u m  u t  s u p r a .

Kyrkiowergen i Rya Lars Månson och Ture Person ibid war 4 owilliga dannemän be-
gärendes som kunde grandska och syna Rya kyrkias bröstfäldigheet, bådee innen och 
uthan, tillijka med klåkestablen och kyrkiemuren läger intet Vndentagandes Ehwad 
Nampn dät hälst hafwa kan och dät utj stykewis308 Ta x e e r a  och i penningar s p e -
c i f i c e r a  hwar till blef opmält förste Man Trot i flinka309 kiäl andersson i Eekholm

28 v
Måns Jäpson i Eekholm Johan Swänson i flinke hwilke föreskrefne M[ä]n3 här med af 
Rätten förälägges begifwa sigh på åstäderne när dem tillsiges noga syna och grandska 
som föreskrefwit står och seden deres310 förrättning här innan Tinge at afsige med 
forderligste som dee achtar at forswara.
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Cronans Befallningzman Wälbe:de Lars Larson311 begärte 8 Män J hwar Siättingh till 
at grandska alla312 Cronones Enskylte313 Skougar här i h[ä]radet3 hwad som kan finnas 
wara hogget pro 76, 77, 78 och, 679,x314 och Noga s p e c i f i c e r a  hwad som kan ware 
hogget till Cronans behof Eller deras315 Eget behof eller till Potaskebränningh, eller till 
bygningz Wärke af Eek och book, hwar till blef opmält som efterfölger. att grandska 
utj L: M Brodde Månsons Siätting Nils kirstensson i harholma, ola Satzarson i Tro-
etzberga, Per Bengtzon ibidem, Per Månson i hagsta, Tufwe Person i Spissred Swän 
Månson i hönsholma, Nils Nilson i kiälstorp och Swän Pålson i Spissred.

Noch at grandska utj L M Tufwe Persons Siätting förste Man Jöns Trulson i Syn-
derysiöö, Nils Gudmunds i biäringetorp, axel Bengtzon i Smedhult, Eskel Swänson 
i Karsatorpet, Kiäl Knutzon i Östra Ringarp, Nils hälgeson i Lärka, Swän Månsson 
i b i d  och axel Jönsson i åslionga-

J t e m  at grandska i L[ä]ndz3 M Åge Jngelsons 6: g F. Man Jngel Bengtzon i harbex-
hult knut Stenson i b i d e m  Oluf kiälson i b i d : Jöns Jönson i Fasalt And. swänson på 
Skattegården i Liongaskog, Nils Bondasson i SionkaMåse, Tufwe Jönson i Troetztorp 
och Per Jönson i Årered316 hwilka föreskrefne Män härmed af Rätten alfwarligen förel[ä]
gges3 och anbefalles, at dee med forderligst begifwe sigh på åstäderne noge grandske 
och Syna alla Cronones Enskylte Skogar som föreskrefwit står och sedan deras för-
rättning med första317 at afsiga som dee achter at försware, Vnder deres faldz måhl 

Måns kiälson i Perstorp318 i Rätta lade Effter skrefne a t t e s t 319 angående sin fattig-
dom Mälder som dät i Tingzwitnet skall införes d a t e r a t  Perstorp den 12 D e c e m b : 
1679 Vnder skrefwen af V i c e  P a s t o r  C l a u d i u s  B r u n i u s  Jacobj Thor Person 
i Perstorp L o c i  D i a c o n u s  Swän Kiälson j Perstorp Tufwe Person i harholma 

                             Nils                     Tuesson 
           i oderlionga

Som J dagh blef läst och påskrefwen ord Effter andet hwar efter Måns kälson
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Tingzwitne begärendes på dät han kan söka h[ö]ga320 öfrigheeten om någon hiälp och 
a d s i s t a n t c e  till sitt och dee sines Vnderhåldh. och321 Een deel af Tingz almogen 
betyga så i saning wara som322 a t t e s t e n  om förmälder wiste Rätten honom sådant 
Tingzwitne ey kunna benächta 

Nils Persson i Thoerp i Rätta lade Ett gamalt försletit och opnödt Q u i t t e n t z 323 
Mälder som fölger Kiändes wij oss efterskrefne Peder Nilsson j Rebelberga, och Jöns 
Pedersson i Thoerup, att Vij hafwer opburit och annammat af Nils Persson j324 Thoe-
rup huiss som wåre hustruer hafwer arfwit325 Vdj Thoerup gårde, som Nils Pedersson 
påbor, Först Peder Nilsson Sex daler 2 marker och Jöns Pedersson Fyretyfwe daler, för 
hwiss arfwelåt, som wåre hustruer är Arfweligen tilfaldne, efter deras Sahl. föräldre 
utj Thoerup gårdh som Nils Pederson påbor effter Skifte brefwetz förmälding, Så wij 
eller wåris hustruer eller arfwinge skall hafwe någon kraf eller till tahle at hafwe till 
Nils Person eller hans hustru Bengta Swänssdotter eller deres Arfwinger utj någen 
Måder, Mäns härmedh gifwer dänno[m]326 Ett laugligt q u i t t e n t z  och afkaldh, Till 
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windnesbyrdh och bädre förwahringh, hafwer wij wåris s i g n e t e r  här Vndertryckt, 
och ombedit dässe effterskrefne dannemän till witterligheet med oss att försegle, Nem-
bl. Mågens Persson i Thoerup Jöns Swänsson i b i d e m  och Per Nilsson j Stubberup 
D a t u m  Thoerup den 4 M a i j  A n n o  1674

L: S: L: S: L: S: L: S: L: S: 

Som samma q u i t t e n t z  innehålt i dag läst och på skrefwen hwar Effter Nils Person i 
Thoarp war Tingzwitne begärandes, och Stod Jöns Person i Thoarp till wedermähle327 
och tillstodh sig hafwe bekommit richtig betalning och fyllest Wärd för sin hustrus 
arfwepart i Toarp328 som Nils Person påbor, och samma tijdh fik dee andre

29 v
sin betalning efter q u i t t e n t z e t z  innehåldh, och fördänskuldh honom Tingzwitne 
samptykte

Befallningzmanden Wälbetrodde Lars Larson329 i dag hans 4 Ting till Siufne Månson 
i Kiär i gunarpa by Eskar och begärer dem efter förrige förde klagomåhl och förde 
p r o c e s z  och föregaf sigh intet wijdere hafwe at föra i dänne Saak Vthan lembnar dät 
till Rättens bepröfwelse Siufne Månson mötte och föregaf Effter som han är anklagat at 
Swän Person i Monkelyngby skulle hafwa berättat utj dän Vnderskrefne klageskrifften 
at Siufne skulle hafwa tänt Ell i höee330 i hans huus,331 och twingat 4 Daler af honom. 
altså framstälte bem:te Siufne bem:te Swän Person här in för Rätten, at Rätt bekänna 
huru tilgik och huru dät wiste medan han satte sitt kare märke Vnder Ett såd[a]nt332 
Wrångt klagemål då swarede Swän Person at han tordes intet annat Emot sin willge 
för Cronans befalningzman, och Swän Person bekände och så, at han sågh f Siufne 
aldrig fölga med några Snaphanar333 någonst[a]ns334 då är sålledes för Rätten afsagdt
Effterdy Siufne Månsson intet är öfwerbewist att hafwe warit medh Snaphanarne i flåk 
och fölge, hwarken utj Röfwande eller Morderij, uthan allena dee som honom hafwa 
anklagit för her Befallningzmanden, tillstå Een deel deras klagan för Rätten, deels 
Angåande Slagzmåhl som är p a s s e r a t  både före och i Kriget medh hwilke han till 
Een deel är förlijkt, hwar före dänne Rätt Ey Vnderstår sigh at belägga honom med 
något a r b i t r a l t  straff, Vthan bör för Befallningzmandens tilltal i dänne Påsten frij 
at wara, in till annorledes bewist blifwer, doch för Een hoop otijdige ord som Siufne 
Månsson har fält bör han ställe borgen eller borge siälf efter C h r i s t i a n j  Te r t i 
R e c e s s  45 

30 r
A r t i c e l .  Angåande Slagzmåhl som bem:te Siufne Månson på Per Tuesson i gunarp 
har begådt, därföre bör han plichta till Wederbörande herskap effter Jutske Laugz Tre-
die Bookz 32 C a p i t e l , Sampt för Mordwärgen han åthskillige gånger brukt hafwer 
at plichta 40 marker, Sampt betale till Per Thuesson Baskärarelöhn, Swede, skade och 
försummelse effter goda Mändz sigelse, och dät medh all förorsakadh om kostning 
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Eller lijda Nam i hans godz hwar dät fins effter R e c e s s e n . Tingskrifwaren i Syndra 
härat låter lysa för sin deel till nästa Tingh335

Anders Jönsson i Årery i dagh hans andra Tingz Lagbiudning.
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Ondzdagen den 3 M a r t j  680.
Otta Ståkemän

Jäppe Nilson i hönsholma Påfwel Andersson i östralyng
Nils Persson i Thoarp siter för Nils Jönson i Lionge
Tyke Persson i killhult skough.
Per Jönsson j Sqwatte sitter  Ola Persson i grumestorp, 
för Swän Månson i Smörmyr Per Swänsson i Hwarshult
Nils Anderson i Brödagre sitter
för Bengt i Tåkerp

Tingskrifwaren i Syndre härat Wäl:t Hans Jönsson på Stackarp låter i dagh inskrifwa 
sitt tredie Ting Emot dee instäfnde och låter lysa för sin deela till näste Tingh.

Per Månsson i Starby i Syndre härat bewiste medh kaldzmän Jöns Nilsson i Vgle-
rup och Pål Assarsson i b i d e m  som hiemblede effter Lagen at hafwe stämt Tufwe 
Bengtzon i Wästrarp till 1, 2 3 til doms och witne at påh[ö]re336 och 4 Tingh till337 
dombs och witne at påhöra om behof göres, Saken är till honom för Een brun häst han 
Vngefär på338 fiärde åhr sedan i krigztijden,339 har länt af honom och då Per Månson 
förste gången nächtede Tufwe Bengtzon hästen at få till läns efftersom hästen war 
Nyss hemkommen utur Skiutzning, då Trugade340 Tufwe migh till at få sigh hästen 
och sade at han skall gå efter Per Rör så skulle fuller Per Månson släppe hästen till 
och Tufwe Rächte341 Per Månson hand på at Per Månson skulle få hästen igen, hwil-
ket Ennu intet skedt är, uthan nu benächter at han ingen häst har bekommit, och342 

Vndskyllar sigh med
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at han säger där som så hade warit han hade fått någon häst af Per Månson i krigztij-
den då war dät intet så nodt, Ty öfrigheetens o r d r e  war Vthgången att man måtte 
taga öök dee tijder hwar343 Man344 wille. är för dän skuldh af Rätten begärandes ieg 
kunde få mitt häst igen eller betalning därföre och begärar sina witne till förhör, då 
för Rätten framstodh Åge Christenson i hwaralle swor och Want på siäls Eedh med 
oprachte finger effter lagen345 at på samma tijdh som omskrefwit är nu j Julahälgeda-
gerne, är 3 åhr seden då war iegh till346 Ländzman åge Jngelsons när Tufwe Bengtzon 
i Wästrarp och Snaphanen i b i d e m  Per Rör kommo dijt, och347 då twingades iagh af 
Per Rör till at folga honom och Tufwe348 till Per Månsons som då bodde i Bolestedh, 
och då sade349 Tufwe till Per Månson at han skulle läne honom Een god häst till häl-
singborgh då swarede Per Månson at han hade ingen god häst ty han hade warit i 
Eeken då swarede Tufwe at där han intet wille med godo då skulle Tufwe gå effter Per 
Rör, så låfwede Tufwe Per Månson med hand och Mun, at han skulle skaffa honom 
hästen lijka godh igen, och då fik Tufwe Een brun350 häst på 5 åhr som kunde då på 
dee tijder ware så godh som 10 Rdr. I t e m  fremstodh Måns Person i Starby oc som 
swor och want på siäls Eedh medh oprachte [?] finger effter lagen samma ordh som 
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Åge Christenson om wundit har at lijka så tilgik som föreskrefwit351 står. sedan dee 
kommo till Per Månsons. Medh wijder Per Månson beropar sigh på at före till näste 
Ting Tufwe i Wästrarp blef 1 2 och352 3 gång påropt om han eller någon på hans wäg-
nar mötte eller här till swara wille och ingen mötte. 

Förmanden Anders Person i hälgalt353 på sine Egne och samptl dee 4 Mändz wägnar 
och i Retta lade deres skrifftlig afsicht Mälder som fölge A:o 1680 den 18 F e b r u a r j 
war wij effterskrefne 4 Mändh Nembl. anders Person i hälgalt Anders assarsson i 
hälgalt, Axel Jönsson i Skäggestorp och hans hindrichson i Kiälstorp i Ebbarp för-
samblade på åstäderne efter wår t a x t i s  innehåldh. D a t e r a t  Norre häratz Tingh, 
Jnnewarande Åhr den 14 I a n u a r j  at öfwersee och t a x e e r a  den halfwe gård i 
förnäfnde Ebbarp, som grels Tufwasson för dätta på bodde och ifrå dödde. då hafwer 
wij t a x e e r a t  och Worderat däss tilliggande Jordh och Egendomb för Sextijo daler 
Silfwermyndt, effter Laga Worderingh
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dätta till witterligheet Vnder wåris Nampn och Bomärker D a t u m  u t  s u p r a . Hans 
        hindrichsson i Kiälstorp, Anders Persson i      hälgalt Anders       Asserson på 
hälgalte gård. axel         Jönsson i Skäggestorp.

Sahl. Wättermandz Effterlefwerske i dag hännes andre Tingh till Boo Jönson i Ki-
älna efter sista Tingz angifwande är ännu354 flera witne beg[ä]rendes355 till förhör, då 
för Rätten framstodh bem:te Wättermandz gamble Tiännare Swän Larsson i bolestadh 
swor och Want på siäls Eedh medh oprachte finger effter Lagen at han356 bar Een stor 
bänkadyna flaskefor hatter Styfler och Skor med månge andre flere saker bars in i 
Källna357 kyrka358 och lades in där, män hwem där bar uth samme godtz igen dät weet 
han intet. åge Jönson i öfwarp på Boo Jönsons wägnar i kälna begärte Saken måtte 
opestå till näste Ting at han kommer tillstädes siälf

För Rätten framstodh Påhl Kiälson i Thoarp359 och är360 i dagh hans fiärde Ting till 
Lutze Jöns dotter i örahult S Tufwe Persons effterlefwerske och Bengta Tufwassdotter 
i b i d e m  och Pernilla Tuesdotter i b i d  och361 Bengta Tufwassdotter362 i oderlionga och 
Karina Tufwassdotter i b i d e m , samptlige till dom och deras Rätte Lagwärgor. Noch 
i dagh hans fiärde Ting till Nils Tufwesson i oderlionga, oluf Vngesson i b i d e m , om 
någon af disse framstäfnde will på Peder Tuessons wägne sware till den giäldh som 
iegh hafwer at fordre och den Jord iegh hafwer i pant Samptlige disse fremstäfnde 
S: Tufwe Pedersons arfwingar och hans hustru, Sagen till dännem för 80 Daler Smt 
som iegh hafwer lånt Tufwe Persson, och för samme penninger hafwer han i pant satt 
migh den Jordh och Egendomb som Tufwe Person påbor, så widt som Tingzwindnet 
om förmälder, och är i dagh mitt 4 Tingh at iegh opbiuder till disse framstäfnde den 
gårdz part så widt iegh hafwer i pant efter Tingzwindnetz liudelse, och sätter iegh Pål 
Kiälson i all Rätte om dee ike bör at inlöse pantet frå migh,och betala migh mine 80 
Daler Smt:363 Eller panteJorden bör at ware min efter R e c e s s e n , dässligeste betale 
migh påstående Ränte för 3 Åhr, sampt deelens bekostning, om dät icke bör at364 be-
talis migh när pantet skall inlösis hwar effter Jegh Pofwel Kiälson i Thoarp är i dagh 
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domb begärendes. 
Som samma skriftelige inläggh i sigh siälf innehålt ordh efter andet i dagh läst och 
påskrefwit.

därnäst i Rätta lade Pål Kiälson för omrörde Tingzwitne Vthstädt här af Tinget den 
29 A p r i l  A:o 1663.365 lydandes på 80 Daler Smt. med billig Ränta, därföre har Tufwe 
Person i örahult Pantsat till Pål kiälson all sin Jordh och Egendom som i dagh
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blef läst och påskrefwit och i processen skall införes hwar effter Pål Kiälson ähr dom 
begärandes, då är sålledes för Rätten afsagdt, Effterdy i Rätte lägges Richtigt Tingzwitne 
där i366 Tufwe Persson i örahult för o b l i g e r a t  sigh at betala dee p r æ t e n d e r a n d e 
ottetijo daler Silfwer mynt och i n t e r e s s e  som där på falla kunde effter R e c e s s e n , 
hwarföre tilfindes afgångne Tufwe Persons arfwinger at betala öfwanskrefne tilkraf 
medh förfallen Ränte och omkostning effter r e c e s s e n  eller lijda Nam utj pantet. 
och där arfwingerne innan dän tijden som r e c e s s e n  D i c t e r a r  Ey inlösa samma 
Jordh hus och Egendom som i pantsatt äre, då pantet att höra Pål Kiälson till.

Pål Kiälson i Thoarp i dagh hans 3 Tingz opbiudelse dät han opbiuder h[ä]lfften af367 
Vlfzbygget som till368 Pål Kiälson i pant sat är för 30 Daler med där på fölgande Ränta 
effter Tingz witnetz lydelse. Per Eskilson i Bälinge som är farbroder till Måns Eskilsons 
barn369 som deres Fader har370 j Pantsat till Pål Kiälson h[ä]lfften3 af Vlfzbygget här 
Emot mötte och swarade at Pål Kiälson må wähl beh[å]lle3 pantet in tils han får sina 
peningar, och ingen wijdare beskedh kan gifwas där på för än Måns Eskilsons börn 
blifwe sina Egne wärgor. Pål Kiälsson swarade att Per Eskilson som är Rätt farbror 
Och Wärge till barnen bör swara och infrij Jorden, eller dom gå effter R e c e s s e n . 

Pål Kiälsons 3 Ting till Måns Person på371 Per Tuessons bygge så wäl som och till 
hans Son Ola Månson i B[ä]llinge3, Mälder om op biudning på Mit pant så wäl som 
Ränta - Måns Person på Per Tuesons bygge mötte och swarede at han äger Pål Kälson 
alz intet, uthen hwadh giäldh han tilförende war Pål Kiälson skyldig har han sedan 
opdragit till sin Son och dee sin Emillen oprättat nytt C o n t r a c t  Och ola Månson 
satt Pål Kiälson samma372 Jordh i pant som han tilförende samptycht hafwer,- Pål 
Kiälson skiuter sigh till 4 Ting och då at swara hwadh behöfes

Ola Person i Ebbarp i dagh hans andra Ting373 efter instämbningen374

Anders Bonde i Penarp i dagh hans 3 Ting till Ola Nilson i b i d e m  lyser för sin 
deela till 4 Tingh. Ola Nilson mötte och begärte Saken måtte opstå till näste Tingh.

Ola Brodzon i hwarshult i dag hans 2 Ting till Jöns Broddsson i b i d : lyser för sin 
deela till näste Ting

Per Swänson j375 hwarshult låter inskrifwa i dag hans andre Ting till Jöns Brodds-
son för Een häst
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32 r
Nils Jäpson i östra lyngby376 i dagh hans andra Ting till Jöns Bengtzon i Mylletoffta 
begärte sitt witne till förhör då för Rätten framstodh Kirstin Jepsdotter i östre lyngby 
swor och want på siäls Eedh med oprachte finger effter Lagen, at hon hörde Sahl Nils 
Jepsons hustru Sal Elina andersdotter bekände för hänne, att Elina hade låfft Jönses 
hustru i Mylletoffte 3 marker Tiänstelön som hännes Man Nils Jäpson intet afwiste, 
och för dät har hon satt Jönsas hustru Skortet377 i pant och berättede at han378 med 
första wille lösa inet. Nils Jäpson är dom begärendes medh därpå, fölgande Omkost-
ningh. hwad379 Jönsas och hans hustrus tilkraf wedkommer så benächtar Nils Jäpson 
gandska till at han dem alz intet skyldig är. Jöns Bengtzons hans hustru gundel Påls-
dotter mötte och swarede at dee 3 marker som Bol Jäpas har omwitnat har hon intet 
för welet talt om, män dee war föruthen den Rdrm. och beropar sigh på wijdare witne 
därom till nästa Ting at före. Anders Jönson i Årery i dag hans 3 Tingz lagbiudningh.
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Ondzdagen den 24 M a r t j  A n n o  1680.
Otta Ståckemän

Jäppe Nilsson i hönsholma
Per Swänsson i hwarshult 
Bengt Persson380 i Bläsinga sitter i stället för Nils Jönson i Liongeskogh
Bengt Persson i grummestorp sitter i stället för sin broder oluf Persson i b i d e m
Nils Persson i Thoarp
Ola Törkelson i hwarshult sitter i stället för Swän Månsson j Smörmyr
Nils Jepsson i Östra lyngby i stället för Tyke Persson j Killhult 
Swän381 Swänson Toffter i öst lyngby382 för Bengt Jönson i Tåkarp

Cronones Befalningzman Wälbetrodde Lars Larsson j Rätta lade krigz C o m m i s -
s a r i e n s  Wälborne her S v e n  E r l a n d z o n  E r e n f l y c t z  till honom uthgifne 
O r d r e  angående att Befalningzmänden skall tillhålla almogen at hwar och Een 
uthan försummelse inställer sigh på sina gårdar som dee på Vthskrifningen af Vth-
skrifningz C o m m i s s a r i e r n e  ära inskrefna före hwilket skall skee med först wed 
h[ö]gste383 straf tilgörandes

32 v
och optaga [ö]deshemmanen80 i bruk som i dagh blef läst och påskrefwen.

Wäl:t Per Nilsson i Eeket wedh sitt wissa budh bewiste medh K M hune Olson j 
Tåkerp och Swän Jonson i Boalt, som hemblade efter Lagen at hafwe stämt Trane Per 
i Tranetorp ti Fagralte Sochn till 1 och 2 Ting Witnesbyrdh at påhöre 3 och 4 Ting 
till dombs, för hwadh han kan hafwa TranePeren till at tala - Nembl. för 1 par Stutar 
Trane Per her togh ifrån gudmundh Nilsson i boalt.

För Rätten p r æ s e n t e r a d e  sigh384 förrige Cronones Befallningzmanens S Anders 
Person Wättermandz Enka hustru C a t h a r i n e  Wättermandz och först siälf wedh sin 
högste Eedh sedan385 Johana Jönsdotter i Bolestedh bewiste sigh till Een blå386 Rannit 
dunbädd med Wlmerd utj Wahr på som Cronones Befalningzman Lars Larsson har 
befunit i Bläsinge som Snaphanerne skall hafwa dijt fördt hwilken Vngefär kan wara 
wärd387 10 Daler Smt: dän hon388 här för Rätten till sigh anammade. Pijgan som har 
witnat här om har tilförende tiänt Sal. Wätterman och befantz Wättermandz Nampn 
på samma dundyna hwar om Enken framwijste her Krigz Cammarådz bref till herr 
Befalningzmanden om, at han efter Laglig med färt låter389 Enken få sin dundyna igen.
För Rätten war skikat på samptlige dee 4 Mändz wägnar Johan Swänsson i Flinka och 
i Rättalade deras skriffteliga afsicht på Rye Kyrkies bröstfäldighet Mälder som fölger 
V i d e  f o l : 37.390

Anders Sörensson som för bodde i Ebbarp och nu bor i hägnaden på sin hustrus 
wägnar Swänbor Jönsadotter wägna391 bewiste med K M: Per Jönsson i harholma och 
Swän Persson i b i d : som hembl Effter Lagen at hafwa stämbdt Hans hustrus Swän-
bor J[ö]nssa392 dotters barn Nembl. Tufwe grelson och Birta grelsdotter i hegnaden393 
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med deres Rätta lagwergor, I t e m  Kirstin Tufwasson i blegemåsa, Tufwe Tufwesson 
på Torpet. Samptl. äre stämde till 1. 2. 3 och 4 Ting till opbiudelse

33 r
Lagbiudning och till dombs.

394 Effter ÖfwerC o m m i s s a r i e n s 395 Herr Erenflychtz o r d r e  till Cronans Be-
fallningzmanden Lars Larsson för Rätten wart skikat Ländzmanden Åge Jngelsson 
i bolestedh och bewiste med K: Män Swän Persson på Håkenaslätt och Per Jönson i 
Kohagzhuuset som hemblade effter Lagen at hafwa Stämt samptl Grumestorpa So-
chne män till 1 och 2 Tingh till dombs, Saken är till dem för någon fänat som Swän 
Person på Skogen måste uthlägga till Månatzskatt nu i förleden höst på hela Sochnens 
wägnar396 medh wijdere till nästa Ting häratzdommaren397 påropte och tilsporgde om 
någon af dee instämbde war tillstädes här till sware wille, ingen af dee so[m]398 skyldig 
war wille swara her till blef opsatt till nästa Ting 

Enken399 C a t h r i n a  Sal Wättermandz 3 Ting i dagh till Boo Jönsson i Kiälna effter 
förrige angifwande Eskar och begärar dom och förmehnar han bör swara till hännes 
godtz som wart fört i Kälna Kyrka och är förkommit i ofredztijden Efftersom han och 
hans folk altijdh hade Nyckelen. och såsom Boo Jönson föregifwer at kan skee dynan 
kom utj i Wappenhuset, och kom uth när dät andra godzet kom bort, då Erbiuder 
Enkan sig at hon skall bewijsa dynan intet kom uth den gången här Emot m[ö]tte400 
och swarede Boo Jönson i Kiälna med sitt skrifftlige Jnläg sålydandes, Emädan såsom 
iagh är C i t e r a t  af Sal. Befallningzmanden Anders Person Wättermandz hustru och 
migh Saak gifwer för något godtz som hon i Kiälna Kyrkia och Wapenhuus skulle 
hafwa insatt, skulle wara bortkommit, och iagh dät igen till hinde at betala skulle, 
hwar till swaris och kan Erfahris af hindes Egne Windner, som hafwer Wondit at dee 
danske krigzfolck, slogh min hustru och hinde ilde t r a c t e r i t , förmedelst hon icke 
wille lefwere dännem Nögelen och hafde mehre Omsorgh401 at godtzet kunde blefwit 
bewarit, än borttagit. Nykelen till kyrk[an]

33 v
hängde här i Kiälna som af Arildz tijdh sedwanligt hafwer warit och i dänne Vfredz 
tijdh hafwer Sochnefolket, mästepart af dännem hafft godtz i kyrkan, och når som 
hälst dee wille hafwa Nöglen, togo dee dän och inlagde där hwadh dee wilde, och 
når dee wille hänte något igen, togo dee Nöglen och Vthänte hwadh dee wilde, och 
intet iegh weet hwadh dee inlagde, icke häller hwadh dee Vthtogo, för medelst iegh 
hwarken deres eller Sahl. Befalningzmans hustrus gotz j antwaringh eller förwaring 
hafwer annammat, kunde iegh ike förware mitt Egit, långt mindre deris, ike häller skall 
migh öfwerbewijsas at iegh händes godtz hafwer tagit i antwarningh och förwaringh 
långt mindre at sware därtill, eller dät till hände igen bör at betale och förmehner 
at hon för sådane Vnödwändige trätte som hon migh påfördt hafwer bör at Erstatta 
migh omkostningh och iegh för hindes tilltal frij at ware, begäris dätta mitt inläggh 
måtte läsis och påskrifwis och införis, hwiss som för402 Rätten p a s s e r a r . dän låf-
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lige ährade Rättens tiänstwilliga tiänare altijdh. D a t u m  Kiälne den 23 F e b r u a r j 
A n n o  1680.     Boo Jönsson
Som samma Jnläggh i sigh siälf innehålt ord efter andet i dag läst och påskrefwit.

Parterna förelades at föra till nästa Ting hwad dee kan hafwa sigh till befrielse

Nils Bengtzon i Starby bewiste medh K: M Troet hindrichsson i Gunarp och Per 
Bengtzon i b i d e m  som hemblade effter Lagen at hafwe stämt Siufne Persson i gu-
nert till första Ting till dombs, Saken är till honom för något Börnagodtz hoos honom 
innestår som, är 5 Daler 10 1/2 öre och403 effter Ett Skifftesbrefz innehåldh D a t e -
r a t : Monkalyngby Myllor 1676 den 24 N o v e m b e r .404 Effter Sal Per Bengtzon och 
hans hustru Jngär Månsadotter som i dag blef läst och påskrefwet här Emot mötte 
på Siufne Persons wägnar Jöns Bengtzon i Mylletoffta och swarade at Siufne beropar 
sigh på Witnebyrdh at föra till nästa Ting och beg[ä]rar3 Saken må opstå med dom 
till nästa Ting, domaren förelade Siufne möta siälf till nästa Ting j medler tijdh beror 
Saken med dom

Bengt Pålson i hagstadh på sin broders wägner Eskil Pålsons wägner bewiste med 
K M Swän Jönson i Hwarshult och Jngel Andersson i b i d  som hemblede effter Lagen 
at hafwe stämt Per Jepsson i örahult, Per Månsson i hagstadh Nils Persson j hagstadh 
Per Swänsson i hwarshult och Enken Karine Matisas i hagstadh. samptlige

34 r
ära stämbda till 1 och 2 Ting till dombs Saken är till dem för witterlig gäldh som skall 
angifwas till näste Tingh.

Bengt Pålson hindrich Trulson Per Månson och Nils Persson i hagstadh bewiste 
medh K M Johan Bengtzon och Jöns Trulsson i i b i d e m  som hemblede effter Lagen 
at hafwa stämt405 Måns Bengtzon och ola Månsson på bälingabygga Per Mårtenso[n] 
Ture Ågeson ola406 Nilson i b i d . I t e m  Hindrich ågeson i dalshult hindrich Andersson 
i Karshult Ola Person i Månstorp och Tufwe Jngwarson i b i d e m  Hindrich giärkeson 
i Månstorp och Jäppe Olson i b i d e m , ola Törkelson i hwarshult Per Swänson och407 
Anders Törkelson i b i d  Samtl. ära stämde till förste 1 Ting till doms 2, 3 och 4 om 
behof görs, Saken är till dem för höö till d u r c m a r s e n  dee har uthlagdt för heele 
Sochnen medh wijdere till näste Ting

Swän Swänsson i Tofften i östra Lyngby bewiste medh K M: Knut Tufwasson i össi-
öö och Per Persson i b i d e m  som hemblade efter Lagen at hafwa stämt Swän Han-
son i Ebberp till första Ting at fram wijsa hwad D o c u m e n t e r  och bref han har at 
framwijsa at förswara sigh med Emot408 dät förbudh han har giordt på min Jord och 
Egendom. här Emot mötte Swän Hansson i Ebberp och i Rätte lade Ett Tingzwitne 
Vthstädt här af Tinget den 19 J a n u a r j  Ao 676. Vthgifwit af afledne anders Jönson 
i Tofften till sin fästmö409 Cirstina Jäpasdotter som nu är410 Swän hansons hustru i 
Ebberp, lydandes på dän halfwa parten som S anders hade i bruk och Swän hanson 
sade sigh intet wijdare förbudh hafwa giordt på någon Jord än som så widt som Tingz 
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witnet omförmälder, I t e m  Swän Swänsson Erbiuder sigh willia byta med Swän 
Hanson på sin hustrus wägnar, at han

34 v
tager dän p[a]rten411 som hans hustru och däss med arfwinge har utj Nils Jäpsons hal-
fwe gård som han har i bruk, Så will Swän Swänson på sin hustrus wägner byta lijkt, 
och han behålla dät han har inne hos sigh, Swän hanson Erbiuder sigh at wilia Erbyta 
effter dannemändz sigelse. Swän Swänson här Emot i Rätta lade Ett annat Tingzwitne 
Vthstädt här af Tinget den 30 N o v e m b e r  A:o 1653, lydandes, at Anders Jönson i 
östra Lyngby hafwer gifwit sin första qwinna Karina andersdotter halfparten af dän 
Jord som han hade i Tofften både arfwit inlöst eller köpt som blefwe läste och påskrefne

Swän Swänsson j östra Lyngby bewiste medh K M412 Knut Tufwesson och Per Per-
son i ösio som hemblade effter lagen at hafwa stämt Per Olson Öya och Per Anderson 
i Sillagra till 1 Ting och 4 Mändz opkräfwelse och till Jordzens Vthlägh som kunde 
Vthlegga ifrån Swän Swänson och till dee instäfnde all dän Jordh hus och Egendom413 
som till Sal. Andersas barn i Toften tilkommer och414 dee bägga ära wärgar före, och 
sedan för hwadh som Swän Swänson kan hafwe Per Anderson på sin hustrus wägnar 
till at tala och 2415 3 och 4 Ting till doms om behof göres. Saken är till416 Per anderson 
för några klippor höö och Sädh och Een Wäf handqwarn som Skifftesbrefwet intet 
om förmälder I t e m  Lächter som låg till Rän åsa Ofwer 11 wäggarum huus, och 
förmehnar Per Anderson därföre bör at Swara417 som Lag för mår och däss uthan 
betala Ränte för Swän Swänsons hustrus Morbror. at han må bewisa418 Medh Richtigt 
Skiftesbref effter hwad godtz som hänne kan ware arffallen.

35 r
hwar till blef opmält förste Man Pafwel andersson i östra Lyngby Bengt Person i 
Kiärret Åge Jönson i Öfwarp Jöns Bengtzon i Mylletoffta. hwilke föreskrefne 4 Män 
härmed af Rätten förelägges med forderligste begifwa sig på åstäderne när dem tilsiges 
at Vthlägga bem:te Jordh som för om förmält är, och seden her innan Tinge at af sige 
deras förrättning som dee achtar at försware 

419 Måns Person på Bälinge bygge på sin Son Ola Månson och samptl. dee 8 Mändz 
wägnar i Rätte lade deres skriftelige afsicht på Pårkenhult gårdz bröstfald sålydandes. 
dänna Afsicht blef af Rätten hemwijst tils Mänden komma siälf 2 af den och420 Edligen 
afsiger deres afsicht siälfwe

Jören Christenson i bolestadh bewiste medh K M som hembl. at hafwa stäfndt 
gästgifaren Per Nilson i Eeket till 1 Ting Witnesbyrd at påhöra 2 Ting till doms; Sa-
ken är till honom för Een Swartbrun Mär som på fäladen blef mig afhändt dän tijdh 
Snaphanerne g r a s s e r a d e  som Jören med 2 Män har wed kiändtz hoos Per Nilsons 
i Eeket421 I t e m  hafwer samma K M ochså stämt Åge Christensson i hwarala medh 14 
dagz Wardzel och Åge Anderson i Lundzgården, Män eftersom Åge är siuk har han 
i sitt ställe effter hans bekendelse uthwist Anders Anderson i Store Myllen och Jöns 
Bengtson i Mylletoffta till första Ting at bestå sin sandheet, och begärte sina witne till 
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förhör då för R[ä]tten3 framstodh åge Christenson i hwarale swor och Want på siäls 
Eedh med oprachte finger effter Lagen at422 iag och åke som nu är siuk

35 v
woro med Jören dän tijdh han kändes wed sin hoppa till Per Nilsons i Eeket, då 
tilsporgde wij honom huru han war wed kommen dän hoppan, då swarade Per Nilson 
at han fik hänne uthan för porten på Wägen effter Ett p a r t i  som drog op åth, och så 
kom Snaphanen Per Larsson och kiändes wed hänne och då gaf han Per Nilson hän-
ne och sade han skytte hännee intet. och däss uthen kan åge Christenson ike Rättare 
weeta uten dät är423 samma Mär som424 Jöran Christensson har wed kändtz. och flere 
Witne beropar han sigh på at föra at dät har warit och är hans Egen Mär till näste Ting 
hindrich Person i Eeket på sin faders wägnar mötte och swarade och tilspörg Witne 
hwad tijdh han miste Mären Witnen swarade at war wed B a r t o l o m e i j  tijdh 2 
åhr till. J t e m  spordes huru gammalt Stodet war när han blef af med hänne. Witner 
swarade at hon blifwer 7 åhr till wåhren 

Per Månsson i Starby425 i dag hans Andra Ting till Tufwe Bengtz.- i Wästrerp426 Effter 
mitt förrigh Angifwande Och förmehnar migh till at han min häst bör at betala, Eller 
Och sin himmel at framwisa på förn:de häst Och så sijdan att plichta effter bokstafwen 
Och är i dagh af dommaren dom begärandes här på. D a t u m  Starby den 24 M a r t j 
A:o 1680.          Peder Månsson
Som samma Zedel innehålt i dagh l[ä]st427 och på skrefwit.

Tufwe Bengtzon beropar sig på skrifftligt swar till nästa Tingh. hwilket Rätten honom 
Ey kan förwägra

Anders Bondesson i Penarp i dag hans 4 Ting till Ola Nilson i b i d : dät han fram-
lägger R[ä]tte428 Skifftesbrefwet. Ola Nilson swara

36 r
de at intet wist Skiffte är ännu hållit429 anders bondeson430 är dom begärandes och431 
tilsporgde Ola hwarföre han ike fik Skiftesbrefwet skrefwit och Vnderskrefwit. Ola 
swarade dät wålte dän orolige krigzttijden och däss uthen Nächter ola inte sin Syster 
sin anpart. Anders p r o t e s t e r a r  att dät har nu warat i 4 Ting Ola hade wäl haft 
tijdh till at föra hwadh han kunde hafwe sigh till befrielse till nu och ännu begärer 
han ike länger må blifwe opehållen uthen at må få dom. Ehuru wäl Rätten432 har til-
forende förehållit parterna at föra hwiss dee kan hafwa sig till befrjelse, som till i dag 
är 4 Ting Ännu inteth skedt är altså till ofwerflöd förel[ä]gges433 och gifwes parterne 
r e s p i t  at före till näste Ting hwad dee kan hafwa Saken till oplysning Till nästa Ting

Tingskrifwaren i Syndre härat hans Jönson i På Stakarp i dag hans 4 Ting till dee 
Jnstäfnde effter första Tingz angifwande och eftersom han Ennu intet har fördt alla sina 
witne wed berketinget altså begärar han Saken må opstå till näste Ting Jäppa Nilson i 
h[ö]nsholma434 här Emot j Rätta lade sin skrifftliga Zedel sålydendes, Effter Wälacht 
Tingskrifwaren Hans Jönsson på Stakarp har ladit stäfnit i Månstorp i Färingtoffta 
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Sochn Alla Lotz ägarne, doch kiändes iagh Vnderskrefne Jordh och Egendom i förn:de 
Månstorp, så widt som min hustru kan wara tillfallen på sin q u o t a  efter sina Sal. 
Föräldre, Fader och Moder Jäppe Nilson i hönsholma Nils Person i grafwery som och 
är stämd af Tingskrifwaren i Stakerp Witne at påhöre

36 v
och435 Efftersom han är satt till Wärge för436 Tufwe Månsons barn437 så swarar han och 
förmehnar at där någon klandrer på Tufwe Månsons Jord Eller Egendom, så förmenar 
han Tufwe ike har förbrutit sin Jord Effter bokstafwen fast om än Lös[ö]ren kan wara 
förwerkat för han gaf sigh till Snaphane, I t e m  förmehnar han at hustruns lösöra så 
wäl som hännes anpart af Jorden och bör wara dät omyndige barn tillgodo effter som 
han intet kan till at Manden blef snaphane

För Rätten fremkom Per Tuesson i gunarp och bekände sigh Rätt witterlig gäldh 
skyldig at wara till Nils Mårtenson i gunarp Reda C o n t a n t peninger Sextijo daler 
Silfwermynt, och på dät han dässto bätre kan wara försäkret j fremtijden om sin be-
talning, hwarföre han honom i pant sätter Een fiärde partz438 utj dän gården i gunerup 
som Per Tuesson nu påbor och inlöst hafwer med Jord och Egendom och åhrlige[n] 
för o b l i g e r a r  Per Tuesson sigh at Erlägga till S.te Hans dag och sålledes hålla Nils 
Mårtenson och hans arfwingar skadenslös i alla måder. hwar effter Nils Mårtenson 
war Tingzwitne begärendes. Per Tueson stodh här för Retten och439 till wedermåls 
Ting och dät samtykte 

Per Tuesson i gunarp i dagh hans 4 Tinghz opbiudelse till dee instämbde efter förste 
Tingz Nampngifwelser Esker och begärer

37 r
dom utj Jordh och Egendom efter440 Tingzwindnens lydelse. Nils Mårtenson i gu-
narp nu som tilförende swarade441 på sin hustrus anpartz wägnar at Per Tueson må 
wäl niuta442 dän Eene fiärdingen tils han får sine peninger. Rätten till443 dömmer Per 
Tuesson at behålla den inlöste Jorden till däss barnen blifwer Mächtige och fulmyn-
dige444 dän at inlösa, om dee dät begära, doch böra dee at gifwa Per Tueson Ränta 
efter R e c e s s e n  når dee dän inlösa wilia.445

Nils Jäpsson i östra Lyngby i dag hans 3 Tingh till Jöns Bengtzon i Mylletoffta Effter 
förregången drefne p r o c e s  begärar dom efter förrige i Rätte sättelser och förmehner 
sigh till at Jöns bör fly Nils Skiörtet så god som dät war dän tijdh han fiket efter som 
han har hafftet j så lång somblig tijdh i bruk och så illa med farit honom owiterligt, 
och migh aldrig tilbiudit at infrij. dässlijkest betala honom all förorsaket omkost-
ningh. och är dom begärandes. Jöns Bengtzon swarede at han giör Nils Jäpson intet 
förhåldh på sit Skiört så snart han får sina peninger som dät står i pant före då näch-
tas honom intet sitt skört. I t e m  berätter Jöns at Nils Jepson dän tijdh hans hustru 
wart död då tilsporgde han honom på kyrkegården om Jönsas hustru ike har hanses 
hustrus Skyrt i pant, då swarade Jöns Jae dät står i pant Jöns är och dom begärandes. 
dommaren r e s o l v e r a d e  och tilfinner Nils Jäppson sit Skiört igen doch där Emot 
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at d e c o u r t e r a s  där i n s p e c i e  Rdr och 1/2 Rdr som Nils Jepsons hustru af Jönsas 
hustru lånt hafwer.

37 v
446 Per Swänson i hwarshult i dag hans 3 Ting till447 Jöns Broddsson i b i d e m  efter 
förste Tingz angifning lyser för sin deele till näste Tingh.

Anders Jönson i Årery i dag hans 4 Tingz448 Lagbiudningh begärar må bero med 
Skiödet at gå in till näste Tingh, dät Rätten samptykte. efter som Per Jönson som står 
i a c c o r d  med honom där om ey är tilstädes

Effter wåris Ta x t i s  Jnnehåldh, då hafwe wij 4 Mändh war..449 på åstäderne Rya 
kyrkies bröstfäldigheet öfwersedt dät rätteste wij kunde hafwe förstån därj på, då 
findes därpå 52 fafne Muhr at wäre nederfallen, arbetzlön för hwar fafn at opmure 3 
marker ähr 39 Daler, dän andre Mur at täcke och kalke 1 1/2 marker hwar fafn ähr 
56 fafne 21 Daler, Mursteen at lägga Vnder takstenen 166 1/2 Daler 4 skilling pengh. 
Tagsteen som behöfwes till Muren halffiärdehundrade är peningar 42 Daler, kalk till 
all Muren 64 Tunnor hwar Tynde 6 marker. 8 Tolffter fiöle at lägga Vnder blyet, hwar 
Tolfft Een daler, dät gambla bly som är i förråd medh dät som ligger på Taket at om 
- stöbe och pål[ä]gge3, arbetzlön 20 Daler. Söm därtill 400 hwart 100, 1 mark, dän 
östre kyrkegafwel, medh den Pelare där står op till at opföre 10 Tynder kalk, hwar 
Tynde 6 marker. 60 st Taksteen till Pelaren 7 1/2 marker, arbetzlön 16 Daler. Bröst-
fäldigheet på den Norre kyrkeloge medh sin behöring till 6 Daler. Bröstfäldigheet på 
kyrkioporten med sin behöring till 4 Daler. Linhuset bröstfäldigt till 6 marker, Ett 
fönster bröstfäldigt till 1 mark. och i så måder som föreskrefwit står, afsige wij wåris 
Tough, skrefwit af Rya Kyrke Sochnestäfne den 21 F e b r u a r j  1680 [?] Daler 206: 
18 öre Silfwermynt. Edeligen afsagdt på dee 4 Mändz wägnar wedh Johan Swänsson 
i Flinka, Rya kyrkas bröstfall.

450 Skoggrandskningen utj Ländzmandens Brodde M[å]nsons3 Siättingh är afsagdh på 
samptlige dee 8 Mändz wegnar wedh Swän Månsson i Hönsholma som effter fölger. 
Kiändis wij 8 Mändh Nembl. Nils Kirstenson i harholma, Oluf Satzarson i Troetzberg 
Per Bengtzon i b i d e m , Per Månson i hagstadh, Tufwe Persson j
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Spijssredh, Swän Månson i hönsholma Nils Nilson j Kiälstorp och Swän Pålson i 
Spissred, at wij efter wår t a x t i s  förmäldingh D a t e r a t  Norre häratz Tingh den 
11 Feb 1680 hafwe warit i Ländzmandens Brodde Månssons Siätting i Ringarp och 
grandskat hwadh som på 4 åhrs tijdh är hogget på Cronones Eenskylte Skougar eff-
ter wåris t a x t i s  förmälding, då befindes ware hogget som fölger, Fagralte Sochn 
Santzaholm är funnit 100 stubber, hwilket synes mäst at ware hogget till Potaska. 
Järingzholm fantz 12 bögestubbar, som är hogget både till gårdzens fornödenheet 
och till Potaska. Biärebygget war hogget Een Eek till gårdzens förnödenheet och fantz 
6 bögestubbar hogget till gårdzens fornödenheet. Killhult 1 bögestubbe som sagde 
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Troet at wara hogget till Skutkiärrerne Healt war hogget Een Eek. Biörnholm Fagralt 
Onsna Sällerås hafwe Skough tillsammen, och på dän Skougen findes wara hogget 
80 bögeträ af hwilka dee siunes dee 50 wara hogget till potaska, och dee öfrige till 
gårdarnes behof och Jldebrandh, Porkenhult och Karsatorp har Skough i hoop, där 
äre hogget 80 bögeträ, Een deel däraf till huusbehof och gårdarnes förnödenheet och 
Een deel till Potaska. Örkelionga Sochn hiälla Skogh är hogget 100 bogeträ, något där 
af till giärdes gårdarne och Jldebrand Och mäst till Potaska. Åslionga Skough, där 
sagdes för oss at där är fyre slagz härskap om, och där ikun Een Cronogårdh och ingen 
wille förewise oss hwor megit Cronobonden hafde hogget, Män på samme Skough 
war hogget Otaligt, och synes mäst ware hogget till Potaska. Siööholm och Boseholm 
har Skogz låt samman, där är wähl hogget 80 bögeträ, något till Jldebrand och giärder 
dät öfriga till Potaskebränne. Noch war hoggit till Boseholm 4 Eeker till gårdz Nyttia, 
hwar af fants wedh Stubberne dee 2 Eeketrä, Krangelböget och Högaholm i Skougzlåt 
samman war hoggit 12 booketrä till giärde och Jldebrand, Lönseholm, war hogget 12 
bögeträ till giärde och Jldbrand, Langalt och Boalt Skog tillsammman är hoggit 20 
bögeträ Allena till giärden och Jldebrand, attarp och Biälkabygget Skogh tillsamman 
är hogget 40 Trä, Siufnes månge hela stubbe hoggit till potaska och något till gården 
och Jldbrand dragabygget hoggit 8 bögeträ, något där af till giärden och något till 
Potaska. Fasalt och Florshult war hoggit 80 bögeträ, något till giärden och Jldebrand 
och något till Potaska Biörnamåse är hoggit 50 Trä, dee 40 till Potaska och 10 Trä till 
giärden. Biärabygget ähr hogget 15 trä, stubbarna synas wara Rutna och
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hula, där af finnes något lijtet at wara brändt till Potaska. Skogen synes wara hogget 
100 Trä halfdeelen där af till giärden och Jldebrandh och halfdeelen till potaska, och 
synes stubbarne att wara Rutna och höla. Kyrkelycke 89 bögeträ är hogget, Een stor 
deel där af till giärden och Jldbrand och något till Potaska Örkelionga Skough är 
hogget 50 bögeträ, och dätta mäst till potaska, och af dätta 6 böger som Prästen har 
hogget till husbehof. Turabygget är hogget 50 bögeträ, som stubbarne ähr mäst Rutne 
och hula och mäst dätta till giärdesgårderne och Jldebrandh. Eekholm är hogget 20 
bögeträ till Jldebrandh och giärden. Rya Sochn Eeket är hogget 8 bögeträ till giärde 
och Jldbrandh och 2 Eeker till Byggningz timber och Redskap. Sionkamåse är hogget 
16 bögeträ till Giärde och Jldebrand och där af lijtet till Potaska. Ågarp är hogget 10 
bögeträ till giärden och husbehof. dätta är dät granneligaste som wij kunde siufne, 
som och wij finge kundskap om Skogarnes beskaffenheet på åstäderne Windnar wij 
nedan Vnder med wåris bomärke ut supra

   Afsagdt wedh Nils Bondesson i Sionkamåse

Effter wåris förseglade t a x t i s  innehåldh, hafwer wij oss med hwar andre den 17 
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M a r t j  på åstäderne begifwet och däss lägligheet grandskat och förfahrit sålledes som 
efter fölger. Först i östralyngby Sochn till Nils Johans i Vglarp sampt kobermyllan 
på deras Skogz låt är hogget till Cronans förnödenheet halfthundrade styken Eeke 
p a l i s a d e r  och bööge Palsater 20 styken, dässföruthen hafwer dee hoggit till deris 
Egen förnödenheet Trädewed böger, däss förudan är hogget till kobermyllan 17 bö-
ger, Noch är hogget till Een broes opbyggelse wed Kobermyllen fem Egger, Noch Een 
lijten Eegh som är hoggen till hammarens förnödenheet. Noch findes 5 Eekestubbar 
som där är ingen som will wedkiändes. J Åby Engar är hogne 12 Eekepalsader till 
Cronans förnödenheet och 30 små Eeker som säges at ware hogne till Synderslöf 
Skantz Noch 10 st Eeker war hogne framme wedh byen och bönderna siger at krigz-
folk hafwer hogget dem och brändt dem op. J Mammarp Wång är hogget 10 st Eeker. 
J östra lyngby till Johanne Per Troetz gård war Een Eekelundh och dän findes ganske 
at ware afhoggen i lijge måder war ochså Een lijten Eekelundh till Karina Mårtens 
gård, som ochså findes at ware afhoggen, och säges at dee danzke hafwer hogget och 
brändt dem op. J Össiöö Sochn i Boarp, på Peder Nilsons Eyerdom

39 r
är hogget i Een Engh 30 st Eeger, och han siger han wet intet hwem där hafwer hog-
get dem på brändegårdz Egendom är hogget 20 st Eeger och ingen weet hwar till dee 
äre brukte, diss föruden är hogget 4 Eeker till Een lijten broo som är i Boarpe Enger, 
därföruden findes 5 Eeger framme wedh byen at wara hogne. J Bredkille Skoug är 
hogget 16 st Eger och han Jöns Pederson siger at dee äre hogne hannem Vwitterligit, 
Noch findes at wara hoggit 16 böger dee 10 böger hafwer han mästparten hogget 
till gårdzens förnödenheet, Män dee 6 böger står Cronans stämpel på451 stubbarne, 
J Wången är hogget 4 Eeker och förn:de Jöns Pedersson siger at han hafwer hoggit 
dem till gårdzens fornödenheet. J lönhäsle Skough är hogget 16 böger som ochså äre 
brukte till giärde och gårdzens förnödenheet och 4 Eeker som äre hoggne i Wång-
en som ochså äre hogne till gårdzens fornödenheet. J Töstarpe Sochn, J Brandzwijk 
Enger äre hoggit 5 Eeker till deres husförnödenheet och 3 Eeker som dee siger där 
kom till Engelholms Skantz. J Töstarp sampt Thoarp och gunarpe Engar är hogget 
15 Eker och dee siger at dee äre kombna till Engelholms skantze. Noch 2 Eeker som 
äre hogna till Een broo J Kiärragården kunde wij ingen Vnderrättelse få på deras låt. 
J Tåssige Sochn i håltzhulta Skough är hogget Een Brote på Een 80 böger Till deres 
giärde och gårdz fornödenheet är hoggit 50 böger till Potaskebrende är hogget 100 
böger dee 60 hafwer warit något hula och Topforne Mäns dee andre at hafwe warit 
friska och grönliga. Ola Person i Ebberp hans 3 Tingz Lagbiudning och opbydelse 
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Ondzdagen den 21 A p r i l i s  A n n o  1680.
Otta Ståckemän

Bengt Persson i Bläsinge sitter för Per Persson i Trulsabygget
452 Simmon Månsson i Spissredh
Ola Månsson i bälinge för Per Mårtenson på Per Tuesbygge
Tufwe Jönsson j Troetztorp.
Tufwe453 Jngelsson i Wästra Ringarp454 
Jäppe Persson Stubbarp
Swän Satzarsson i Rösa

39 v
Hans Andersson på Kiälstorpa bygge bewiste medh kaldzmän Simon Månsson och 
Kiäl Törstensson i Spitzredh, som hemblade effter Lagen at hafwa stämt hans hin-
drichsson455 Swän Månsson och Enken Kirstina Swänssdotter på Kiälstorpa gårdh 
till 1, 2, 3 och 4 Ting Till Lagbudh dät hans Andersson Lagbiuder all dän Jordh och 
Egendom456 innan och alla 4 Markaskäl som han hafwer i bruk och påbor456b utj Ki-
älstorpe bygge Smattabygget, bem[?] medh wijdare till 4 Tingh.

457För Rätten framstodh Eskil Swänsson på458 Karsatorpet och bewiste medh K: M: 
Lars Nilson på Smedhulte bygge och Nils Jönsson i Krangelbyget som hemblede efter 
Lagen at hafwe stämt Tufwe Bengtzons hustru Enken Kirstina med sin Lagwärge459 
på Hansatorpet till 1 Ting till dombs och wijdare om behof görs för 8 Daler 3 marker 
som föreskrefne Tufwe Bengtzon hade anamat till börnegodtz för sin broders hanses 
barn på hansatorpet för än han gaf sigh till Snaphane, som han hade Vnder wärge-
mål. och förmehnar at Enken och arfwingarne bör betala bem:te barnegodtz änten 
medh reda C o n t a n t e  peningar eller godtz och warer och dät inden 15 dagar eller 
lijda Nam utj hans godtz hwar dät fins: Enken Kirstina Larssdotter blef af dommaren 
påropt om hon eller någon på hännas wägnar war tillstädes här till swara wille och 
ingen mötte, Ty tilfindes Enken och Arfwingarne at betala bem.te tilkraf till460 barnsens 
Morbroder som är nämst Warga för barnen Eskil Swänson benämbdh, och dät innan 
15 dagar medh billig omkosting461 eller lijda Nam och Wurdering i462 deres boo och 
godtz hwor dät finnes effter r e c e s s e n .

Johan Jonson i biörnholm wed Eskil Swänson på Karsatorpet bewiste med samma K 
M som hembl. effter Lagen at hafwa stämt Snaphanens Tufwe Bengtzons Enka Kirstina 
Larsdotter på hansatorp till första Ting till dombs och wijdere om behof giöres. Saken 
är till hänne för 4 Daler lånta peningar som hon efter uthgifwen handskriftz lydelse 
skyldig är som blef i Rättalagt d a t e r e t  Syndra össio den 10 o c t o b  675, Vnder 
Tufwe Bengtzons hand med 2:ne Män till witterligheet Vnderskrefwit lydendes på 4 
Daler Sm och därföre pantsett till Johan Jonson Een swart koo, och där han ike betala



– 87 –

40 r
bem:te peningar till Mikaeli 676. skulle han behålla koen Vthan wijdare p r o c e s  som 
i dag blef läst och påskrefwen. och förmehnar Enkan bör betala förm.de tilkraf inn-
an 15 dager eller lijda Nam i hännes boo och godtz hwar dät fins Effter r e c e s s e n . 
bem:te Enka medh sin Rätte Lagwärge blef påropt om hoon eller någon på hännas 
wägnar war tillstädes463 sware wille ingen mötte. dommaren tilfinner be:te Enke Kirstina 
Larsdotter i hansatorp at betale för näfnda tilkraf efter bem:te o b l i g a t i o n s  lydelse 
och dät inden 15 dagar medh billig omkostning464 eller lijda Nam och Wurdering i 
hännes boo och godtz hwar dät finnes effter r e c e s s e n .

Ole Månsson på Bälinge bygge på samptlige dee 8 Mändz wägnar i Rätta lade465 
deras skrifftelige afsicht angående Porkenhulte gårdz bröstfäldigheet dän han wedh sin 
högsta Eedh bekräfftade sandfärdig wara afsagdt dät rätteste dee har wist och kunnat 
Mälder som fölger Kiändes wij Mändh Anders Pålsson j Kåsshäsle, Anders Persson 
j Hälgalt Oluf Jngelsson i hälgalt, Måns Nilsson i Töstebooholm, Per Persson i Skäg-
gestorp, Jäppe Nilson i Månstorp, Nils ågesson i dalshult Per Månsson i b i d e m  och 
ola Månson på Bälinge bygge, at wij hafwe warit på åstäderne i Porkenhult i fagralte 
Sochn, efter wår Ta x t .  D a t : Norrehäratz Tingh den 28 I a n u a r j  1680, där förrättat 
wårt Togh som fölger. För gunnars gård där är bröstfäldigh 6 sty Tagh i peninge be-
rächnat hwart sty 3 1/2 marker Ett Windyfwe fattis i Ett huus 1 mark. Brunden fattis 
Ett brundkar 1 mark. Eskils gårdhz Rum ibidom fattis too små Windyfwer, på Ett huus 
2 marker, dän Norre sijden på stugen fattis Tak i penge 1 Daler. Ett nytt bolhuus är 
på gården som fattis 2 dörrar till medh hängsle 1 Daler 16 öre. Twå sty Tagh fattis á 3 
1/2 marker, och är på gården 4 länger huus som är i kring 108 alna. Någon gammal 
huus står Vthe på gatun, som är uthflytt af gården når dee har satt ny op igen, hwilke 
äre r u i n e r a t  och fördärfwat. och wij kunde ike siufne Rättare, än samme huus äre 
onödige, och behöfwes intet flere huus på gården än dee466 4 längor. Bagare Ofnene 
kunde wij ey siufne Rättare än dee ähra Lauglige. giärdzgårdarne till bägge parterne, 
siufnes wij lauglige wäre når dee blifwer nu gabeluchte. Ett Myllefall är till Eskildz 
gårdhz part, som Een tijdh långh har ligget öde, dät at opfly, will wäl koste 10 Daler 
Sm:t, Åker och Engh är wäl i bruk, och ytermehre synes wij at dänne förbem:te gård 
är wäl hägnadt och hållen, effter sådana lägenheeter som dänne krig har
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warit. dätta öfwanskrefne A t t e s t e r a r  wij neden Vnder med wåris wanlige bomär-
ker u t  s u p r a .
(bomärke) (bomärke) (bomärke) (bomärke) (bomärke) (bomärke) (bomärke) (bomär-
ke)
att467 Som samma afsicht i sigh siälf innehålt Ordh effter Andet i dagh l[ä]st468 och 
påskrefwen.

Jöns Persson i Kiärragår bewiste med K Män Sefwedh Person i hästhagen i Järnerpe 
Sochn och Per Bengtzon i gunarp som hembl. effter lagen at hafwe stämt Mikel Pålson 
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i Brandzwijk,469 till första Ting till dombs för 7 Skeppor WinterRogh som Jöns Person 
har sådt j dän Jordh som Mikel Pålson nu J bruk hafwer, och förmehnar Jöns Person 
at bem:te Mikel i Brandzwijk bör betala honom sitt Vthsådde Winterrogh med däss 
på wågningh, Eller och siälf må få höste gröden däraf, Effter som han tränger siälf till 
Säden nu470 at så i sin Egen Jordh. Här Emot mötte Mikel Pålson och i Rättalade sitt 
skrifftlige Jnleg sålydendes, Efftersom iag Vnderteknat är C i t t e r a t  af Jöns Knutzon 
till förste Tingh och til dombs:/ då weet iag icke, at iegh är förbemte Jöns Knutzon 
något skyldigh, Vthan dät skall wara för dät han hafde sått WinterRugh på dän gårdz 
grundh som iegh nu åbor, och dät är mitt swar Emot hans angifwende, at når samme 
Rugh blifwer Waxen, at man kan see huru mycken där är uthsådt, skal han noch få 
sin Säden Rugh igen når tijdh är, och effter gammel Rät och skick, at når Een bonde 
flytter frå gården, då må dän som gården sedan Emottager gifwa igen Sädekornet, 
så wijda Vthsådt war Når dät blifwer höstat, eller huruledes dee wedh förlijgelse och 
dannemändz påsigelse kan komme till Eens, förmehnar migh därföre at iag bör471 
på samme måtte at wijde dän Rätt som sedwanligt plägar, på sådan måde, och dän 
Rätsindige dommare migh fattige Man ike så korteligen på dänne tijden migh tildöm-
mer at betale, för änd Mänd hafwer dät öfwersedt, och dät blifwer höstat, så kan dät 
betalis, at dätta mitt swar måtte läsis och påskrifwas och i p r o t o c o l l e n  införis för 
hwiss i dänne Sak S e n t e r i t  blifwer af Brandzwijk den 20 A p r i l  1680. Mikel Person

Jöns Person Ennu som tilförende begärer sin Sädh igen eller och at gå dom och 
såden Sädh som duger at såå eller och penninger efter Markgången. dommaren giorde 
genmäle. Effterdy Mikel Pålson ike kan benächta WinterRogen nu wara Vthsådh af 
Jöns Person som nu bor i Kiärragården och Jöns Person nu oundwijkligen behöfwer 
SädeRogh at så i dän öde472 Jordh han nu har Emottagit, hwarföre wiste Rätten Ey at 
kunna Emotstå Jöns Persons p r o p o s i t i o n , uthan tilfinder härmed Mikel Pålson 
at betala till Jöns Person i Syndre kärragården Änten 7 skeppor SädesRogh, eller

41 r
C o n t a n t  peningar därföre som dät nu går och giälder, effter markgången, doch 
förr än E x e c u t i o n  skeer Jorden som med WinterRog är sådh, om där kann ware 
sådt mehr eller mindre at öfwersees af gode Män. och dät allt inden 15 dager eller 
lijda Nam effter r e c e s s e n .

473 Pål Kiälson i Thoerp framwijste krigz CammarRådz Wälb: her N i c l a s  Crona-
kerns a t t e s t  D a t e r a t  hälsingborg den 11 A p r i l i s  680. Angående at Pål Kiälson 
har till honom öfwerlefreret på hela häradetz wägnar deras s u p l i c a t i o n  om ödesg[å]
rdernes474 optagelse och tilflyttelse på Slätten så wäl som här i häradet at h[ä]redzett475 
begärar476 slippa, hwar på bem:te Camma Råds intät utj hans E x c e l l  G e n  G o u -
v e r n e u r e n s  frånwaru har kunnat utstädia förr än hans E x : t z  hemkomst Jmedler 
tijdh står hwer wedh sin Rote som han är skrefwen till och effterkomma Vthskrifningz 
C o m m i s s a r i e r n e s  förretning och Vthgangne o r d r e  sedan är den swar låfwet. 

Ola Persson i Ebbarp i dagh är hans 4 Tingh effter 4 Tingz Lagbiudningh till dee 
Jnstämbde och är dom begärandes efter sina förde477 Witnesbyrdh och Tingzwitne 
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som till första Ting blef i Rätta lagdt Nembl för 60 Daler Reda C o n t a n t e  peningar 
som afledne Per Nilson i hälgalte gårdh länt hafwer, och därföre i478 pant satte h. dän 
halfwe part som han åbodde och frådödde, Tyke Olson i Skingred här Emot mötte 
och swarade, at han förmehnar ingen E x e c u t i o n  bör skee utj dän part och479 lot 
som honom tilkommer och reda har fått Vthläggh. dommaren påropte 1, 2, 3,480 gångh 
om någon481 af dee instäfnde war tillstädes här till sware wille och ingen mötte, oluf 
Person nu som tilförende är dom begärandes utj pantet domeren r e s o l v e r a d e 
Effterdy oluf Person i Ebbarp har bewist med Witner och Tingzwitne at hafwa 60 
Daler Sm:t aff Sal. Per Nilson i hälgalt482 och däss arfwinger att fordre, dy tilfindes 
arfwingarna att betala bem:te tilkraf eller lijda Nam utj pantet både för C a p i t a l 483 
Ränte och omkostningh och dät inden 15 dagar eller lijda Nam Effter R e c e s s e n , 
och där arfwingarne eller

41 v
nämste slächt ey inlöser will jfrån ola Person samma Jordh inden dän tijden som 
r e c e s s e n  d i c t e r a r  då bör han dän behålla till Egendom

Wälborne Fru Elin Passberg till Biärgzgård hännes fulmächtige och Befalningzman 
Wält: Jacob Olson här för Rätten p r æ s e n t e r a d e  sigh och i Rättalade sin skrifftlige 
Fulmacht sålydandes Såsom wij af Wälb:ne Erich Lagzman Von Raden hafwer förnum-
men, at Herr: Nils Jacobsson, Sochnepräst utj Grumestorp hafwer hoos sig behållit, 
åtskilligt, af Sahl. Jomfru Lena gyllenstiärnas peningar, och qwegh, hwarföre iegh som 
Formyndere, för Sahl. Ebbe gyllenstiärnas Vmyndige börn, så och iegh M a g n u s 
gyldenstiärna ike hafwer kundet efterlade, medh wåris skrifwelse, at Erindre Herr. 
Nils Jacobsson, att han doch wilde samma qwegh och penge, igen lefwere till deris 
Moder Wälb:ne Fru Elin P a s b e r g h  på biärgzgård, Mäns såsom Emot förhalning 
Wij af hans Egen skrifwelse förnimmer, at han sigh ingenlunda sigh beqwäma will 
till någon wederlagh, För dät han utj Vskifft boo hafwer bekommit, Så gifwes härmed 
Jacob Olson Een fulkommen Fulmacht och befallningh at gifwa prästen, Laugligh Kall 
och Wardzel och seden förfölge Saegen till dombs, dätte förmodar wij, at förrättes, 
således som i achtar at försware, för oss Vnderskrefne, hafwandes Eder här Effter at 
Rätte. Ki[ö]benhafn80 den 19 A p r i l i s  A n n o  1680. 

EenValdh Passbergh M a g n u s  G y l d e n s t i e r n a
  L S  E h:  L: S:

därefter bewiste medh K M Ola Person och Per knutzon i grummestorp som hemb-
lede efter Lagen at hafwa stämt effter Een skrifft484 Kaldzsedel sålydandes485 kall och 
Wardzel gifwes Eder härmed hederlig och Wällärde Man her Nils Jacobsson Soch-
nePräst till grummestorp Sochn för migh at möde på Norre assboo häratz Ting till 
1, 2, 3 och fiärde Ting till dombs, och sware till hwiss iegh på Wälb. her Ebbe gyl-
denstiärnas Vmyndige börns wägnar, kan hafwa Eder at tilltale, Efftersom dee af Eder, 
effter Wälb: Sal. Jomfru Lena gyldenstiernas afgångne dödh, förmehnes at skulle wäre 
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p r æ i u d i c e r a t , medh wijdare då till nästa Tingh föregifwes skall, och utj a c t e n 
warde infördt. D a t u m  Biärgzgård den 14 A p r i l  A n n o  1680 Effter medhgifne 
Fulmacht Vnderskrifwer   Jacob Olsson

Endoch iegh som är geistligh Man, först effter o r d i n a n t z e n  för min Prowest 
skulle Jnstäfnis, förr än iegh migh till någon Wärdzligh Rättaregångh beqwämmar 
då will iegh der medh lade fare, och effter stäfningen will sware når Tingh anRättis. 
Till witterligheet Vnder min Egen handh

Graamandstrup u t  s u p r a  N i l s  J a c o b s s o n  Sandby
Som samma KaldzZedell medh däss påskrifft i sigh siälf innehålt ordh effter andet i 
dagh läst och påskrefwet.

42 r
hwarefter Wäl:t Jacob Olson för Rätten föregaf och Saakgifwer k her Nils Jacobson 
förmedelst han utj oskifft boo effter Wälb: Sal Lena gylldenstiärnas effterlåte Medel 
sigh hafwer bemächtigat Een stor deel uthaf hännes medler som dee omyndige och 
Rätte arfingar där till tilhörigh är, fördänskyldh förmehner Herr Nils bör framtee utj 
Rätten huiss skiäl han till samma omyndiges Midler hafwer at tilträde med wijdere 
till näste eller 4:d Ting skall warde till Saksens oplysning framwist. Kyrkioherden486 
till grummestorp och Wedby Sockner Wällärde her Nils Jacobson Sandby blef af 
dommaren 3 gånger påropt om han eller någon på hans wägner war tillstädes här till 
sware wille och ingen mötte.

Gudmundh Nilson i boalt efter sista Tingz förde Kall på Per på Tranetorpeth i 
dagh hans andra Ting begärar sina Witnesbyrdh till förhör, då för Rätten framstodh 
Jöns Person i Sällerås swor och want på Siäls Eedh medh oprachte finger effter lagen 
at Vngefär487 Een Månat för Jul då kom TranePers Son Jon kiörandes488 med Ett par 
Röhielmute489 Stutar till Sällerås och sade at wår Ryttere har kiöpt dem af min far, 
då strax där effter gik iag490 Jöns Person till kyrken och drängen blef qwar i Sällerås 
medh stutarne, och när Prädiken war uthe fulgde Gudmun Nilson Jöns ifrån kyrkan 
till Sällerås, och då War Ryttaren där föruth,491 då köpte gudmund Nilson samme 2 
Rödhiälmute Stutar af Ryttaren Per håkenson och gaf honom 12 1/2 daler Sm:t 492 för 
dem. Eskell Swänson i Karsatorpet swor och Want på siäls Eedh med oprachte finger 
ord efter andet lijka så tillgik som Jöns Person i Sällerås omwitnat har, medh widare 
till nästa Tingh Saaken till oplysning skall fremföras, TranePer blef påropt mötte intet. 
dommaren förelade dän instäffnde Trane Per at möta och swara493 till nästa Tingh 
hwadh han weet sigh till befrielse

42 v
för Rätten framkom Swän Jönsson ågås i Sillagra och bewiste medh kaldzmän Tröls 
Andersson och anders Andersson i Sillagra som hemblade efter Lagen at hafwa 
stämt Jäppe Ellersson i bolestadh till första Tingh till Lagbiudning Sampt Skiöde el-
ler Tingzwitne at gifwe på dän Jordh och Egendom494 Swän Jönson af Jäppa Elertzen 
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kiöpt hafwer, hwarom i Rätta lade Jöns Anderson i Sillagra495 Een skrifftligh fulmacht 
Wthgifwen af Jäpa Elersson d a t 496 den 6 h u j u s 497 af innehåldh at han förmedelst 
Jäppas Swagheet skull, skall gifwa bem:te Swän Jönson Sköde eller Tingzwitne på bem:te 
gårdepart som i dag blef läst och påskrefwen
och498 är bem:te Swän Jönson ågår 8 owilliga Erlige dannemän begärandes som kunde 
siufna grandska och besichtiga dän gårdepart han af Jäppe Elertzon kiöpt hafwer i 
bolestadh by som Jäppe påbor och härtill har hafft i bruk, hwar till blef op mält förste 
Man Jöns Swänson i öija Åge Rijgarsson i b i d  Per olson i b i d :499 Anders Siufneson 
i b i d : Jöran Christenson i bolestadh, Jören Jörenson i Bolestadh, hans Anderson i 
Lundzgården och Pål Jönson i Bolestadh. hwilka föreskrefne Män här med af Rätten 
föreläggas begifwa sigh med forderligst på åstäderne at grandska Jäppa Ellertzons 
gårdz bröstfäldigheet i Bolestadh som Swen Jönson af hanom köpt hafwer och dät 
med huus Taak Wäggar dörar Windyfwer giärder brun och all däss tilligelse Ehwad 
Nampn dät hafwa kan hwad bröstfall finnas kan och dät uti stykewijs S p e c i f i c e r a 
och peninger t a x e e r a  och seden deras förrättning här innan Tinge at afsige som 
dee achter at försware.

Edlige afsagdt wedh förman Pål Anderson i östra Lyngby sällades, at wij hafwe 
warit på åstäderne efter wåris t a x t i s  innehåldh, at wij har skifft och deelt Agren, så 
många agre som gården i Synder och Norr, har wij sat Bool Andersa dotter som Per 
anderson i Silagra är wärge före på dän östra sijda, dee som gå utj öster

43 r
och i Wäster. hafwe wij tilsatt henne på dän Norra sijda, och giärden på dän syndre 
sijdan wed Wangen på dän Wästre änden, dee som är Wästen och Noren wed Wangen 
till hinde på dän Norre och östre Anden, män huusen 3 Wäggerum Synden till i La-
dun, 4 weggerum I t e m 5004 Wäggarum Wästan wedh stugan, dän Wästre porten och 
3 Wäggerum där näst wedh i Manhuset. Engän kunde wij intet skiffte förr än gräset 
blifwer wäxet at Man kan giöra förskäl på gräswäxten, änten dee där siälfwa wele måla 
hände501 i tu hwar effter sin låt heller wij skule Måla hänne efftersom Pijgan tilfaller 
3/8 i dän halfwe gården Män Stugan är intet skifft, Män hwar har sin loth i hänne 
efter deres Arfwelåth - at wij satte på ager och huus dät rättaste wij syntes, effter som 
där war ingen som wille taga låth eller kasta lot där om på Pijgones sijda, när502 som503 
Een stor deel däraf war målt, då blef dee tilbudne af Swän Swänson om dee wille taga 
låt och kasta om dät wij hade Wthpälat, då swarede dee dät kom dem intet stort wed.

hindrich Trulson och Bengt Pålson i hagstad på sina Egne504 Nils Persons och Per 
Månsons wägnar ibid Effter sista Tingz förde kall och angifwande Esker och begärer 
dom på Effterskrefne som står opförde ibland dee där har betalt505 på Befalningzman-
dens längdh och opskrifften lydandes Befallningzmandens S p e c i f i c a t i o n  med 
däss opskrifft som efterfölger 

Effterskrefne bönder och hemman schola r e s t i t u e r a  hagstad med höö, Biällonne 
Medh Torpen 8 lass, hwarshult 10 lass, öhrahult 4 lass, Nedre Månstorp 10 lass öfre 
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i b i d : 5 lass, I b i d e m  Bengtz gårdhl. P a s t o r e n  8 lass, Skäggestorp 8 lass, Kiöpinge 
6 lass Bassabygget 5 lass Tösteboholm 5 lass Karsholm 6 lass dalshult 7 lass. Befalles 
Åboarne på föreskrefne hemman, dät dee wedh påfordran strax betalar bem:te 100 
lass höö till hagstadh uthan försummelse D a t u m  K å s h ä s l e  den 19 o c t o b  A.o 
1679. Lass Larsson E: h: dänna längd behagade M o d e r a s  efter tijdzens lägenheet 
hoos wederböranderne.  dässe r e s t a r  med höö Bälende Vthbygger 8 lass, Dalshult 
hindrich 1 lass, Karsholm hindrich 2 lass, Månstorp hindrich 5, i b i d e m  Ola Persson 
2 lass, hwarshult anders Törkelson i b i d e m , Peder Swänsson i b i d e m  4 1/2 lass.
läst på Norre Assboo häratz Tingh den 24 M a r t j  och 21 A p r i l  A n n o  1680.

43 v
hwarefter dee ära dom begärandes. Ola Månson på bälinge bygge möte och sware-
de, at han har betalt till sin broder som bor i hagstaby, Per Månson be:d som och är 
med om samma höö, domaren påropte Om dee instämde war tilstädes ingen mötte 
hagsta män nu som för begära Endelig dom. domaren r e s o l v e r a d e 506 Efftersom 
bewises medh herr Befalningzmandens opsatz dee i n C i t e r a d e  at wara skyldige till 
hagstads Mändh några lass höö som dem blef fråntagit forleden effterhöst när hans 
Kongl May:ts C a v a l l e r i  Reste opförre då tilfindes Een hwar at betala föreskrefne 
tilkraf anten utj Pertzaler eller med Peninger effter Markgången som gode Mändh 
kunde påsiga, och dät alt medh billig omkostning at betala indan 15 dager eller lijde 
Nam i deeras boe och godtz hwar dät finnes efter r e c e s s e n .

Per Månson i Starby, i dagh hans 3 Ting efter507 Effter siste Tingz angifwande,508 till 
Tufwe Bengtzon i Wästrarp, Efftersom han i509 har fåt 8 dagz kal och wardzen som 
är uthen häratz man, till i dag at höra på witne, då förmehnar han eftersom han är 
uthan h[ä]ratz510, at Tufwe bör gifwe honom 14 dag wardzel och i midler tijdh dätta 
hans kall intheth giälla förr än han stämbner på nytt, eller nu at tilstädias föra något 
kall där i dät dommaren ey kan Emotstå uthan här med förelägger parterna at föra 
till i dag 3 wekor som är nästa Ting hwad dee har 511 till Saksens oplysning eller och512 
då at gå dom.

Eskil Pålson i hagstadh i dag hans 2 Tingh till Per Swänson i hwarshult begärer dom 
effter förrige angifwande för 5 marker som han Resterade med i Rotepeningar för dän 
knegten som gik uth för deras Rote siste Vthskrifningen för kriget -- Per Swänson 
mötte och biuder Eskil 1/2 Rdaler efftersom han föregir sig intet mehr wara honom 
skyldigh, Per Swänson Erbiuder sig föra Witne därom till nästa Tingh. Eskil tilbiuder 
sigh och föra Witne till näste Tingh

44 r
Anders Bondason i Penarp bewiste medh kaldz män Per Eskilson i Kiärret och Måns 

Törstenson i Rösahuus som hemblade efter lagen at hafwe stämt Ole Nilsadotter i Sion-
kamåse medh sin Rätte lagwärge till 1 Ting till doms och till 12 Mändz opkräfwelse 
at skiffta Jordh och Egendom Emillan Anders Bondesson och Ola Nilson i Penarp, I 
lijka måtto är Ola Nilson i Penarp stämd till förste Ting till dombs efter förrige dref-
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ne p r o c e s s  och till 12 mändz opkräfwelse at skiffte Jordh och Egendom så widt 
hans anpart på sin hustrus wägnar wedkommer i Penarpe gårdh. Ola j Penarp513 här 
Emot mötte och framstälte twänne Män Nembl. Per Anderson i Silagre och Pål olson 
i gylseredh som woro öfwerwarandes på Skifftet j Penarp då dät höltz i ofredztijden, 
at514 förhöras huru på bem:te Skiffte tillgik hwilka berättede at ike rätt fulkombligh 
Skiffte då dän tijden kunde hållas at dee finge Rätt skifftesbref at Rätta sigh effter hwad 
hwar och Een tillfalte. Oluf Nilson förmehnar at En nu bör hållas Richtigt skiffte, och 
hwadh hans Syster ike reda är tillskifft, Nächtar han hänne intet, Anders Bondeson 
begärer dom. dommaren r e s o l v e r a d e  Effterdy till d a t o  ey richtigh skiffte och 
deelning är giordt Emillan Sal. Nils Nilsons arfwingar i Penarp, uthan största deelen 
af gälden ware betalt af hwadh lösöregodtz där fantz efter föräldrarnes dödh, och dät 
öfrige hwad som tillstädes war och ey war515 bortgömt allenast W[ä]rderat3, dy finner 
Rätten Skäligt, at anders Bondeson på sin hustrus wägnar bör hafwa sin Anpart både 
utj lösöre och Jordegodtz så widt hänne medh Rätte tillkommer både i hemgifft och 
Jordegodtz hwilket nu straxt …516 bör, och dee Män som för dätta woro tilstädes när 
C r e d i t o r e r n a  fingo sin betalningh tilljka medh andre Erlige Män på samma tijdh 
at komma tillstädes, + Når

44 v
dät skedt är, då at städas 12517 Män518 när parterna dät begära, hwadh hwar och Eens 
part sig belöpa kan519 uthlägga och i Medlertijdh anders Bondasons kall till Mändz 
opkräfwelsen at stå wed macht.520 + Nembl. Påhl andersson i östra521 lyngby Swän 
Person i Smörlarp, Ola Matisson i Wedby och Oluf Person i Grumestorp, som shola 
inställa sigh i Penarp näst kommande Måndagh.

Enken Johana522 Sahl. Mårten Swänsons523 i östra lyngby är af Rätten 4 Erlige Män 
begärandes som kunde påsige huru myket hännes lille dotterson Bengt Bosson i bo-
lestadh Vngefär 8 åhr gammal bör hafwa till oppehälle i dänna swåra tijden af sitt godtz 
som förmynderen Boo Jönson i Kiälna hafwer inne hoos sigh på dät, dät lilla barnet 
ike skall nödgas till at gå omkring och tigge, Effter förmynderen har wijst barnet från 
sigh till Enkan och Enken Johanna har lijtet nog at försörga sig siälf med, eftersom 
hennas goda är mästadeelen bortkommit i kriget hwilken hännas begäran Rätten ey 
wiste kunna Emot stå, där till blef opmält förste Man Lars Person Skått i grumestorp 
Swän Person i b i d : Per Kiälson i b i d e m  och Nils Törkelson i Rösa, hwilka föreskrefne 
4 Män här medh af Rätten förelägges Medh aldra första när t a x t e n  dem lefweris at 
sampkas tillsamman och påsäga huru lång tijdh och huru mycket af Barnsens god-
tz kan behöfwas till däss524 oppehälle hwilket i framtijden bör d e c o u r t e r a s  när 
förmynderen skall lefwere ifrån sigh barnetz godtz Vtj hufwuds u m m a n  och sedan 
till näste Ting at göra deras afsicht som dee achter at förswara.

Swän Persson på Skogen i dagh hans andra Ting efter sista Tingz angifwande som 
Åge Jngelson i bolestadh förde kallet före Eskar och beg[ä]ra525 dom på alla dee af 
grumestorp Sochn som r e s t e r a  medh dät tilkraf Effter Wälborne her öfwer C o m -
m i s s a r i e n s  Zedel Erenflychtz526
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o r d r e  och Herr Befalningzmans Sedels innehåldh sålydandes, Emädan såsom Herr 
krigzC o m i s s a r i e n  högt527 betrodde S v e n  E r l a n d s o n  hafwer hoos Swän 
Person i grumestorp Sochn låtit uth e x i q u e r a  3 nöth och 4 kiör för 41 daler Smt: 
C o n t r i b u t i o n  af heela Sochnen, hwarföre befalles Ländzmanden Åge Jngelson 
dät han bem:te C o n t r i b u t i o n  uthan försummelse af dee Andre bönder Vthtager 
och Swän Person i grummestorpa därmedh förnöyer, för dät han måste blifwa e x -
e q u e r a t ,  Entligen528 så lagandes at häruthöfwer intet klagemål förorsakas dätta 
Ländzmanden sig till hörsam effterr[ä]ttelse529 ställer D a t : Öya den 6 7b e r  A:o 1679. 
L a r s  L a r s s o n

Och dässuthan i R[ä]tta530 lades Een L[ä]ndzmans531 längd på hwilka som Restere Mäl-
der som f[ö]lger532 R [ ä ] s t längd3 på grumestorp Sochn, angående Swän Skogz fänat 
som blef betalt medh, för Sochnen. Oluf Persson i grumestorp 2 daler Åby, gunnar 
Knutzon 1 daler 11 skiling Lars Timberman Swän Persson Pål Skräddare och Swän 
Bengtzon 1 daler 11 öre, Nils Persson i Vglarp 3 daler 17 öre Smörlarp Hans Truls-
son 1 daler 11 skilling. Oluf Kiälson 1 daler 11 skilling Jöns olson 1 daler 11 skilling 
Swän Person 1 daler 11 skilling, Killebäk och Holehuset 1 daler 11 skilling och Nils i 
Siökrogen r e s t a r  3 marker 8 skilling Noch r e s t a r  oluf Kiälson i Holm 22 skilling.  
       Af Bolestadh u t  s u p r a 

Åge Jngelsson E h: 

härEmot mött Anders ynertzon i åby på samptl. bymändz w[ä]gnar533 I t e m  ola Person 
i grumestorp på samptl. sina bymändz wägnar och swarede at dee opbiuda dät dee 
förlijktes om, hw hwar och ike han will nögas därmed, då begära dee at Saken uthen 
dom må opstå till nästa Ting då dee will föra wijder till sakens oplysning. Swän Person 
swarade, at Ehuru wäl at bem:te Man för åby Sochnemän swarer och sigh Erbyder at 
will lefwere penge för däss r e s t a n t z ,  Mäns ike p r æ s e n t e r a r  fulkommen betal-
ning efter Egen berättelse och efter s p e c i f i c a t i o n e n s  inlefwerande förmehnar 
han534 billigen bör r e s t i t u e r a s  dät som han till Cronens nödwändigheet hafwer 
försträcht förwänter fördänskuldh intet wijdare opehåldh utj dänne sak sker och är 
dom begärandes. då wiste Rätten Eij Annor

45 v
ledes at kiände, än Ju Een hwar bör betala ofwanskrefne tilkraf efter s p e c i f i c a t i o n s 
lydelse hälst efter dät nu i så lang Een tijdh har påstådt, och bewijst är dät på samptl. 
Sochnens wägnar till Cronans nytta wara uthtagit, och dät alt inden 15 dagar med 
billig omkostning535 eller lijde Nam efter r e c e s s e n  i Een hwar deras boe och godtz

Anders Jönson i Årery på sina Egne wägnar i dagh mehr än hans Tingz536 4:de 
Lagbiudningh, dät han Laghbiuder all dän låth och part som honom arfweligen är 
tillfallen efter sin Sal. fader Sal537 Jöns Person538 och hwad539 honom arfweligen kan 
tilfalla effter sin Moder gundel Månsadotter i Årary gård här Emot mötte hans broder 
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Per Jönson i Årery och biuder Silf och penningar och eftersom ingen motsigelse är, 
städes dätta Lagbördh wed sin fulla macht

då för Rätten fremstodh Anders Jönsson i Årery där efter 4 Tingz Lagbiudning i 
dag540 bortskiöder och afhänder frå sigh och sina Arfwingar all dän låth och part som 
honom kan Arfweligen tilfalla utj sin Sahl. faders Jöns Persons gårdh i årery och dät 
till hans Broder Per Jönsson hans hustru Bengta Swänssdotter och deras Arfwingar 
medh huus542 Jordh och Egendom Åker Engh Skog och Mark fäskewand och fägangh 
qwarn och qwernefall h[ö]gt80 och l[å]gt3 wat o tört542 intet Vndentagandes Ehwad 
nampn dät hafwa kan543 innan och uthan alla 4 markaskiähl- och tacker bem:te an-
ders Jönson i årery sin broder Per544 Jönson och hans hustru for godh och Richtigh 
betalning förste penning med dän siste och wäl nögas i alla Måder. Och Per Jönsons 
hustru Bengta Swänssdotter står utj halfft Sköte så wäl utj dät hon hafwer köpt som 
i hans Egen Jordh.

Per Swänsson i Hwarshult J dag hans 4 Ting till Jöns Broddsson i hwarshult angå-
ende dän hästen545 Jöns har förset 
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för honom som för angit är, som546 kostade Per Swänson 4 daler Sm:t Parterna förlijk-
tes för Rätten- sålledes at Jöns Broddson skall till Pingz dag betala till Per Swänson 
10 marker.

För Rätten framkom Ola Knutzon i Liongaskog och i Rättelade efterskrefne a t t e s -
t e r  af innehåld at Een C o r p o r a l  medh 3 st Ryttere a t t e s t e r a  dät Rytteren håken 
gunnarson i Sionkemåse blef dödh för något mehr än Ett åhr seden utj Köpenhambn 
på brommeholmen bägge Vnder deras h[ä]nder547 och bomärker lydendes som dee i 
Tingzwitnet skall införas. däss uthen tilsporgdes samptl. Tingz Almogen om någon 
wiste annnat än Håkan Gunnarson Ju mehr än för Ett åhr sedan är dödh blefwen, 
hwar till almogen swarede Ney at sådant tåhl har gåt här omkring år och dagh hwar 
efter Ola Knutzon war Tingz witne begärandes efter som han achter trolofwe sigh 
med Enkan igen.

Swän Swänsson i östra lyngby i dagh hans andra Tingh till Swän hanson i Ebberp. 
och förmehnar at han intet kan nå Jordh och Egendom Effter sitt Tingzwitne som 
han sista Ting framwijste och intet kall och Wardzel är för godt, och Swän swänson 
tror Swän hansons hustru har låkat sin första Man Ander Jönson at gifwa dät Tingz 
witnet effterdy dät är ike gångit kall och Wardzel till.

Swän Swänson i östra lyngby i dag hans andra Ting till Per Anderson i Silagra548 
Eskar och begärer Per Anderson må pålägges frem wijse richtigt Skifftesbref på dät 
Man kan sij hwadh hans hustru tillfallit är, efter h[ä]nnas549 farMor och Morbröder 
Änten där war något eller ike, Effterdy550 Swän Swänson har551 anammat af Per An-
derson j Silagra störste deelen hans hustrus godz, och där hoes tilspörgh.
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Swän Swänson Per Anderson i Silagre om han ike har lefrerat honom något godz som 
han på sin hustrus wägnar redan har bekomit, efter han förmehnar sigh till at Swän 
Suenson bör söka Jöns anderson i Klinterp Per Anderson swarade, at Jöns Ander-
son j Klintrup war i Sillagra dän tijdh at Swän Swänson anamede sin hustrus godtz 
och war med och skaffade honom dät däne Swän Swänsson swarede Effterdy hans 
bror så wäl som min woro öfwerwarandes siste gången och alt godzet lefwerade Per 
Anderson j Silagra och ike ifrån hans bror i Klinterp däss uthan har Jöns anderson 
i Klinterp opsagdt sin gårdh, hwarföre han ey kan honom tiltala uthan håller sigh 
till Per Anderson Noch i Rätta lade Per anderson i Silagre Skifftesbrefwet effter Sal 
anders Jönson som bodde och dödde i Tofften, hwar af förnimmes552 Per Andersons 
bror i Klinta wara förordnat till Rätt wärge. Swän tilsporg Per Andson om han kan 
benächta at dät iag har git honom Sak före war ike på boleken när skifftet stodh. Per 
Anderson swarade553, at han förmehnar Swän bör bewijsa sit angifwande som han 
har git mig sak före och dess uthen i R[ä]tta554 lade Per Anderson sitt skrifftlige Jnle-
gh dät Sillagra den 21 A p r i . 680 som i dag blef läst och påskrefwet Mälder som dät 
i p r o c e s s e n  skall inskrifwes Swän beroper sig på Windner at före till näste Ting 
Saken till oplysning. domaren opsatte Saken till näste Ting och förelade parterna då 
att före hwad dee wet sigh till befrielse och seden at gå dom.

Tingskrifwaren utj Syndra Härat låter lysa i dag hans 4 Tingh555 för sin deela till nästa 
Tingh.

Wättermandsken Emot Boo Jönsson i Kiälna låter ochså lysa för sin deela till nästa 
Tingh.
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Ondzdagen den 12 M a j  A n n o  1680
Otta Ståkemän

Lars Olsson Pijl i Kolarehusen sitter för Tufwe Jönson i Esborarp
Per Måhrtensson på Bälingabygge
Swän Satzarsson i Rösa
Swän Jönsson i Hwarshult sitter för Per Person i Trulsabygget
Ola Jönsson i Årery sitter för Simon i Spissredh.
Per Jönsson i Årery sitter för Måns
Jäppe Persson i Stubbarp Persson i Atterp
Hindrich Trulsson i hagstadh sitter för Bengt Knutzon i Lärka

dee 8 Män som war optagne på Skoggrandskningen la wed sitt wissa budh lät i Rätte 
lägga deres skrifftlige afsicht, som långt för dätte skulle warit afsagdt, Män förmedelst 
Skiutzning och Andre förfall har dät ike kunnat skee förr än nu Och Mälder som fölger. 
Såsom wij 8 Mändh hafwa warit på åstäderne efter t a x t e n s  innehåldh den 16 M a r t j 
A:o 1680 På ländzmandens Tufwe persons siätting Nembl som efterfölger, Perstorp 4 
bogestubbar till gårdz behof, Ebberup 2 Eeker Noch 8 bögestubbar och Een heel hoop 
små Eger som a r m e n  hafwer hogget Tösterop 3 Eeger och 6 bögestubba till gårdz 
behof, Tingestoffta Een Eeke 16 bögestobba till gårdz behof, Noch till Potaska, gyls-
redh 16 bögestobbe till gårdz behof och Något till Potaska, Hönsholma 16 bögestobba 
till huus och giärder, Boserup finges ingen stubbe Kiöbinge 4 Bögestubbe till gårdz 
behof, Månstorp 24 bögestobber till gårdz behof och något till Potaske, Oderlionga 
by 40 bögestubber Tösteboholm 10 bögestubba till gårdz behof, Bassabygget 8 bö-
gestubbar till gårdz behof, Karsholmen 20 bögestubbar, något till gårdz behof, Något 
till Potaska, Skäggestorp 12 bögestubbar till gårdz behof, på disse 4 åhrs tijder kunde 
wij intet andet grandske och sige på så månge stubbar som påskrefwit står windnar 
wij 8 Mändh Vndertegnet Jöns Trylsson i Synderysiöö Nills gudmundsson i Biäring-
etorp, Axel Bengtzon i Smedhult Eskil Swänsson i Karsatorp Kiäl Knutzon i Östra 
Ringarp Nils Hälgesson i Lärka, Swän Månsson i b i d e m  och axel Jönsson i åslionga

För Rätten p r æ s e n t e r a d e  sigh Rijdefougden till Biärgzgård Wäl:t Jacob olson på 
och inlagde Wälborne Ernest Lagzmandz Von Raden hans Vnderskrefne M e m o r i a l 
och opskrifft på hwiss som hederlig och Wällärde Herr Nils utj grummestorp hafwer 
af Sahl. Jumfru Lena gyldenstiärnas godz och Midler sigh bemächtigat effter bem:te 
s p e c i f i c a t i o n s  innehåldh: angående den 5 p o n c t e n  hafwer her Nils tilbaka, 
till dee omyndiges fru Moder igen lefwerat och tilställat, dee öfrige Påster begärar ieg 
her Nils till näste Ting eller i dag hans skäl och adkomst där till, här utj Rätten låte 
framtee, förmodar at han uthaf Rätten blifwer förelagdt i dag eller till näste Ting at 
fremställa. och Mälder samma s p e c i f i c a t i o n  som fölger.
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M e m o r i a l  på hwiss som Herr Nils Jacobson i grumestorp har hoos sigh behållit af 
Min Sahl. Mosters efterlate midler, 1 har Herr Nils bekommit 10 D u c a t e r  i n s p e c i e 
så och 10 Rdr i n s p e c i e  dän tijdh her Nils och ieg Tälgde dee penge öfwer som fantz 
j Herr Nilsas lille Camar, utj hans skåp som ware udj Een lijten Tenflaska och kruge

2 otte dage effter r e g i s t e r i n g e n  war sked lefwerade Herr Nils mig556 min Sal. 
Mosters Skiöde och anden brefwe, och bek[ä]nde557 därhoos, at hafwe utj giömme 
45 daler danskt mynt hwilka han har behåldit

3 Ett par Stude war hoos Herr Salmon utj Östre lyngby på foder, hwilka Herr Nils 
angaf at hafwe kiöpt af Min Sal. Moster, blef därföre ike r e g i s t e r i t , Mäns Herr 
Nils togh samma stude till sigh.

4 Her Nils hafde Een o b l i g a t i o n  udj sin Egen giömme, som han till min Sal. Mos-
ter hafde Vthgifwit at ware hinde skyldigh 200 Rdr swänskt löbande mynt hwilken 
han sagde min Moster hannem hafde förährt, behålt dem därföre hoos sigh, och blef 
samma icke r e g i s t e r i t 

5 Herr Nils behålt ochså händes Påstwagn, hindes stole som stodh utj hans stufwe 
Kiöbenhafn den 29 J u l j  A.o 1679. dätte gifwer iegh Vnderskrefne skriffteligh, Står 
nu utj mine Medharfwingers Eget behagh, om dee därpå wele p r æ t e n d e r e  Kiö-
benhafn u t  s u p r a  E r n e s t  Lagzman Von R a d e n  L S

Som samma M e m o r i a l  innehålt i dagh läst och påskrefwit

h[ä]r558 Emot lät her Nils Jacobson i Rätta l[ä]gga559 sitt skrifftlige swar sålydendes 
domaren och dän Wälährade Rätt Een god dagz hilsen wed herrans andh at ware i 
Rätt och dom med dennem, min skiuldiga tiäniste altijdh. Såsom wäl:t Jacob olson 
Rijdefogt till560 biärgzgård, hafwer instäfnit migh Vnderskrefwen till 1, 2, 3 och 4 Ting 
till dombs, och första Ting är tagit på migh, efter den i n s t r u x  han hafwer af Herr 
Enewoldh Passberg uti kiöbenhafn på Sahl. Ebbe gyldenstiärnas börns wägner, då är 
iag nu i dag, på hwilken andet Ting skall såldis wänligen begärandes af den Wälwijss 
domare så och dän wälährede Rätt, at han måtte tilhåldis Vtj Ponktewijs och särdeles 
hast at s p e c i f i c e r e s  hwadh p r æ t e n t i o n  han på Wälb Eenewåldh Passbergz 
wägne kan hafwa till mig, och hwarutj den består, och när dend i Tingbogen är införd, 
mig då Een C o p i a  däraf måtte meddeles, så skall där på säden fölge mit C a t h a g o -
r i ske swar, och i midler tijdh will hafwa den wälwijse domare medh den wälährede 
Rätt gudh befallet gråmandstrop den 12 M a j  680. N i l s  J a c o b s s o n  Sanby P. S. 
dätte begärar ieg i Tingbogen at införis ord fra ord påskrifwis Och migh tilbagesändes.

Tingskrifwaren ifrån Syndra härat561 hans Jönsson på Stakarp p r e s e n t e r a r  sigh 
här för Rätten effter förrige förde kall och Sakgifwelse562 i Rätta lägger Ett Tingzwitne 
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Vt städt af Riseberga Ting den 20 A p r i l  sist af wilta som i p r o c e s s e n  skall infö-
res, och där hoos fram lagde sitt skrifftlige Jnläg sållydandes Såsom medh Richtig och 
fulkommen Windnesbyrdh inden Rijseberga birketingh den 20 A p r i l  näst afwikt 
Vthtrykeligh och Nöjachtig är bewist, att Tufwe Månsson i hågentorp C a p i t e i n  för 
Snaphanarne nu förleden krigztijder A:o 1678 hafwer med sit samman Rödet och op-
rörisk MeenEdeske Landz inbyggares563 folk, till sigh tagit Een 6 eller 28 Personer och 
med oplagdt Råd wed dagh och dagz liuse, är kommen till min gårdh, där Vthplundrat 
mitt godtz och förmåge, sampt andras godtz, som i mitt huus war i förwaring lefwerat, 
och C o n t a n t  Midell, och Een deel Sölf, af mitt Egit så wäl andres, I t e m  Rättens 
böger och brefwe s p o l e r i t , och Een stoor deel borttagit sampt åtskilligt i huuset i 
tu slagit, som dee ike kunde dän gångh med dem före, som öfwanbem:te Tingzwitne 
klarligen uthwijsar, hwarföre iag af högnödig orsager sätter i Rätte för den wälährade 
Rätten och Rätsindige dommare, om bemte Tufwe Månsson medh sina C o n s o r t e r 
och medhfölge, eller deras arfwinger ike iu billigen bör effter bokstafwen och Rättens 
Lauglige Vthslag, /: at stå migh så wäl som dee ande
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godt folk, som miste deris godtz i mitt huus till Rätte för all skade och skadeslijdelse:/ 
medh Jgildh och twegildh, efter Laugens klare564 ord och f u n d a m e n t . Eller därföre 
utj deres eller deres Arfwingars godtz Medel och förmufwe j Rörandes och Vrörandes, 
hwar dät kan opspörges och findes, att lijde Namb och Wurderingh effter R e c e s s e n , 
och är härpå Een förswarligh dom begärandes.            D a t u m  S t a k e r u p  den 12 
M a i j  A n n o  1680. förblifwer 
 dän Låflige Rättens Tiänstwillige
    Hans Jönsson E h:
Som samma Jnläggh innehålt i dagh läst och påskrefwet

Dommaren påropte om någon på Tufwe Månsons eller hans arfwingars wägner 
war tillstädes här till swara wille och ingen mötte, beror med dom565 till nästa Ting.

Rijdefogden till Biärgzgårdh Wäl.t Jacob olson bewiste medh kaldzmän Jöns Ol-
son och Swän Matissen i Rösahuus som hemblade effter lagen at hafwa stemt samptl. 
Biärgzgårdz Vtsochne bönder566 Nembl. Nils Jönson i Liongaskogh, Haglekulla Kiä-
derup och Kiärret sampt Törsten och Hans i Östre Lyngby Sochn, och567 Pål Jönson i 
Bolestadh, samptl ära stämbde till förste Ting till doms, och andra om behof giöres, 
Saken är till dännem förmedelst dee efter tränne gånger hussbondens åthwaring 
både skrifftlig och Muntlig568 och tilsagdt dem om deres afwel at giöra till Biärgzgård 
sidder öfwerhörigh och ike will göra dän plicht som efter deres fästebref skulle giöra, 
hwarföre begärar, och för domaren sätter i Rätta om ike dee bör at göra herskapet den 
plicht och skyldigheet som dee af arildz tijdh giordt hafwer, hwar på Erwachtes den 
lofl. Rättens Rätwisa Vthslagh, Pål Jönsson i bolestadh och Bengt i Kiärret här Emot 
mötte och swarade, at dee har nu i krigztijden mist både hästar och oxer och hwadh 
dee skulle optaga Jordh med, dee har ike dät dee kunde bruka åt sigh siälf siden åth 
herskapet och 2 Ehra Ryttarehåldh pålagdt, och uthlåfwa dee wela gärna efter deres 
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Macht förrätta åth herskapet sin skyldigheet, med hwad dee kan, och därsom dee icke 
får någon förlindring, nu så länge Rytteriet ligger hoos dem så kan dee intet stå före 
några gårder, Män der som dee kan slippa Ryttarne så Erbyda dee sigh Vthrätta hwad 
dee kan. Jacob olson swarade, at såsom dee föregifwa at will inställa dem uthaf deres 
yterste förmågo at dyrka Jorden till biärgzgård, så will han låta569 beroo med dombe 
till nästa Ting om dee i Midler tijdh inställer dem.
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bem.te Rijdefougde till Biärgzgård Jacob olson läth fredlyse hwiss Skough och Egor 
samt570 Engar som til Biärgzgård Underliggende äro, at ingen fördristar sig där på 
någon skada at tillfoga, och där någon skulle anträffas eller Öfwerbewises sådant här 
Emot förbudh571 förbryde, hafwa sig därföre572 påfölgende straf at afwänte hwar effter 
han573 är begärandes Ett owilligt Tingzwitne.

Swän åggår i Sillagra574 i dagh hans Andra Tingz Lagbiudningh effter sista Tingz 
förde kall bewiste medh samme K M Nembl. Tuls och Anders Anders[ö]ner575 i Sil-
lagre som hemblade efter Lagen at hafwa stämt Jäppe Elersson i bolestadh Medh sin 
hustru till 2 Tredie och 4 Ting till Lagbiudningh dät han lagbiuder och opbiuder all 
dän Jord och Egendom medh Huus Jordh ager och Eng skog och Mark och all däss 
tilliggelser utj Jäppe Ellertzons gård i bolested som han här till påbodt och i bruk 
hafwer med wijdere till 4 Tingh

Swän Swänsson i östra Lyngby i dagh hans 3 Ting till Per Andersson i Sillagra Esker 
nu som tilförende Skifftes brefwet må i Rätte läggas, och Erbiuder sigh at föra wijda-
re Witne till 4 Tingh.576 Nils Jönsson på Per Andersons wägner swarede, Angående 
Skifftesbrefwet som Swän Swänson påfördrar, är Per Anderson ey därtill Lagligen 
i n C i t e r a t  at swara, och framlägga, Vthan dee som där till har warit förordnade 
Skifftet at förrätte må der till swara, Mäns hwad dänne Saken angående som han 
söker Per Anderson för om, och hans broder Jöns Anderson efter förra i Rättalagde 
Skiftesbref, ähr hans hustrus Rätte förmyndere, förmehnar därföre nu som tilförende 
at Swän Swänson bör för bem:te hufwudh förmynderen at söka, och hwadh för hans 
skuldh kan brista, skall Per Anderson swara, och i Medler tijdh Per Anderson för 
Swän Swänsons p r æ t e n t i o n  frij at wara,

häratzskrifwaren Wält N i c l a s  Jönson på Herr Befallningzmandens Lars Lars-
sons wägnar ytermehra åthwarnar dee knechter och deres Rotar som ära skrefne till 
ödesgårderne at dee skola effterkomma dee o r d e r  som för577 så tidt pålyst är och 
r e p a r e r a  ödesgårderne, så framt dee will Vndwijka a r b i t r a l  straf, och nu straxt 
begifwa sigh där till och inteppa och inhägna så widt dem tillkommer578 så frampt 
försummelsen ike skall komma på deras Eget answar, dät Sochnebuden pålläggas 
förkunna på Sochne stäfnorne, at Wederböranderne må weeta hwad dee skola Rätta 
sigh Effter,
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C h a t r i n a  Sahl. W[ä]ttermandz3 bewiste medh kaldzmän Swän Larsson och 

Pål Person i bolestadh, som hemblade efter Lagar at hafwa stämt Nils Pålson Pål 
Jönson Jören Jörenson och579 Jören Christenson i Bolestadh till första Ting att bestå 
sin sandheet, angående dät godz som Boo Jönson i Kälna hade Nykelen till som war 
förwarat i Kälna Kyrka och begärar sina Witne till förhör. då för Rätten framstodh 
Nils Pålson i Bolestadh Pål Jönson och Jöran Christensson i Bolestedh swor och Want 
på siäls Eedh medh oprachte finger efter Lagen at Vnder tijden war Boo Jönson och 
hans folk medh när godtz inlades och Vthtogz i Kälna Kyrka och stundom war dee 
intet medh, uthan folk förde och buro uth och in heele dagen igenom. Bo Jönson i 
Kiälna här Emot mötte och i Rätta lade sitt skrifftlige Jnlägg D a t e r a t  Kiälna den 
19 A p r i l  680 lydandes som dät i p r o c e s s e n  skall införas och yttermehra här för 
Rätten giorde sin siäls Saligheetz Eedh på at han medh sitt weet ike weet hwarest sam-
ma förkombne och omtwistade godtz är wägen tagit. Effter a c t a  p r o b a t a  finner 
dänne Rätt skäligt att Boo Jönsson i Kiälna bör wara frij för hustru C a t h r i n a  Sahl. 
Wättermandz tilltahl in till annorledes blifwer bewist

Tufwe Bengtzon i Wästrarp bewiste medh K: M: Anders Jönson i Sionkamåse och 
Håkan Jonson på Eeketz bygge som hemblade effter Lagen at hafwa stämt, Per Månson 
i Starby med 14 dagars Wardzel till Norre häratz Ting witnesbyrdh at påhöra, I t e m 
hafwa dee ochså stämt Per Nilson i Eeket och Ture Person i Rya at bestå sin sandheet 
utj dän twistige Saak Emillan bem.te Tufwe i Wästrarp och Per Månson i Starby, och 
begärar sina Witnesbyrdh til förhör, då för Rätten framstodh Tufwe Persson i Rya och 
i Rätta lades Per Nilssons i Eeketz skrifftelige Witne sålydandes Jegh Peder Nilsson i 
Eeket beder migh gudh till hiälp, att iegh will sige sandt i dänne Saak och ike liufwe, 
då kom här neder åth dänne Landewägh 3 eller 4 stycke Vnga Herre och hafde 200 
Wagne medh sigh medh Profwiant och skulle Reesa till Lägren och icke wiste hwar 
Lägren stodh, då badh dee mig at iegh skulle skaffe dem twände karle, som skulle 
Rijde Natt och dagh och skaffe dem at wijde hwor dee skulle komme till Lägren medh 
Profwiantet, dogh Redh Per Rör och Tufwe Bengtzon j Wästrarp, och dee herrar gaf 
dem Pass at tage häste hwar dee fant att Rijde på, och dee Rede straxt, och kommo
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tilbage igen, och mötte dee samme herrer igen i östre Lyngby, och gaf dem beskiedh 
hwar Lägren stodh, Mer weet iegh där intet af. att dätte mitt witne måte optagis af 
Tingz Rätten gudh befalla af Eeket den 10 M a i j  1680.
      Peder Nilsson
          Egen handh.

Som samma Witneskrifft i sigh siälf innehåldt580 i dag läst och påskrefwet. Hwar effter 
bem:te Tufwe Persson i Rya swor och Want på siäls Eedh medh oprachte finger effter 
Lagen samma ord, ord från ord som öfwenskrefne Per Nilson i Eeketz Witnesskrifft 
innehåller at lijke så tillgik som bem:t är, Ty han war i Per i Eeketz stuge och hörde 
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på När dätta p a s s e r a d e . Per Månson i Starby beropar sigh på wijdare swar till 
nästa Ting. Tufwe Bengtzon i Wästrarp beg[ä]rte581 Per Månson måtte förel[ä]ggas582 
i Rätta lägga till nästa Ting hwadh han har at wijdere sware eller och då at gå dom, 
dät dommaren och så förelade effterkomma.

Hindrich Trulson i Hagstadh i Rättalade583 Rijde fogdens till Hagzredhz Wäl:t 
Knut Jönson ströms skrifftelige begären sålydandes Efftersåsom närwarande bonde 
Nl Vtj hagstadh wedh Nafn hindrich Trulsson hafwer warit hoos mig och beklagat 
sigh, at han sider i lijge Skatt med Peder Månsson, som är på gården med hannem, 
och siger hindrich Trulsson, at han hafwer icke så megen Ager och Engh som han 
hafwer, därföre hafwer hindrich Trulsson begärt af migh, at iegh wilde på min Wälb 
herre och husbondes wägne, gifwa hannem Een skrifftelig a d t t e s t  at han måtte 
lade samme ager och Engh medh Mänd öfwersee och skiffta dännem Emillem, at Een 
hwer kunde bekomme lijge megit, doch kunde ieg dät icke imotstå eller nächte på min 
Wälborne herre och husbondes wägne bewilget Hindrich Trulsson at han måtte taga 
Mänd af Tinge, samma Egendom Emillum dännem att skiffte och lige så dee kunde 
försware för Laugh och Rätt, falder därföre Min wänlige begäring till Herr Wälwijse 
häratz dommaren at han wille på mina wägne wara dänne bonde hindrich Trulsson 
behiälpeligh, och meddeele hannem 12 Mändh af Tinge som kunde dennem förlijge 
och deres584 Ager och Engh kunde blifwa skifft effter såsom iegh är langt borte och 
kan ike siälf komme tillstäde. Jegh förblifwandes Wärder her Wälwijse dommarens 
tiänstwilligste altijdh. af hagstadh den 26 A p r i l  A.o 1680. Knuth Jönsson Ström
P. S: Er iegh ochså begärendes at samma 12 Mänd måtte uthl[ä]gge585 dän Rätta wägh 
som hafwer warit af Arildz tijdh.

hwar effter Hindrich Trulsson i Hagstadh bewiste medh Kaldzmän Swän Jönsson i 
Hwarshult och Anders Broddsson i hagsta som hemblade effter Lagen at hafwe stämt 
Per Månsson i hagstadh till första Ting till 12 Mändz opkräfwelse som kunde Vthlägga 
Jordh och Egendom
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efter bem.te Knut Jönsons skrifftlige begäran586 Per Månson mötte och swarade, at han 
Erbiuder sigh willia bewise, at där har warit til förende 12 Män på samma Jord och 
Egendom och skifft dem Emillan mitt i 2 och förmehner at där wedh bör beroo, och 
intet han will wijdere på Mändz opkräfwelse bekoste. Hindrich Trulson swarade, om 
skönt tillförende har warit män587 på tagne, så är dät intet blefwet därwedh, uthan 
Een stor deel seden af min part Vthdeelt och Wägar som har legat gården till bästa 
och hagen som nu är aftepta och står Stekagiärde twärt om wägen och är honom Een 
stor deel förment där af och sålledes min Egendom förmindsket, Rätten wiste ey at 
kunna Emotstå Hindrich Trulsons begären hälst effter hans herskaps fulmächtige 
dät och skrifftligen af Rätten begärar uthan förordnas effterskrefne 12 Män at påsee 
hwilken af gårdboarne kan hafwe mehr eller mindre Egendom Effter deras Skatt och 
Vthlagor, och där tilförende som föregifwes kan hafwa warit 12 Män, då at föref…588 
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tage hwadh forrättningar där om tilförende kan ware giordt och i alt r e g u l e r a  sigh 
effter bokstafwens lydelse, doch ingen ting at förrätta med mindre herskapet eller 
däss fulmächtige är tilstädes på åstäderne at ingen af parterne skeer någon oförrätt i 
någon måtto, uthan Skiffta och deela dem Emillan heela Gårdz Egendomben så wijda 
dän Eene parten kan hafwa mindre än dän andre som förswarligt kan wara, Hwar 
till blef opmält förste Man. bägge åboarne på Wälb. Herr Hans Walkendorps gård 
blefwo förEente om Allenast 4 Män at påtagas för Ringare omkostning skull. då blef 
opmält förste Man, hinddrich Ågesson i dalshult, hans Knutzon på amundebygget, 
Nils Månson i Karsholm och Eskil Nilsson i besabygget, hwilke föreskrefne 4 Män 
här med af Rätten förel[ä]ggas589 begifwa sig med forderligste på åstäderne at skiffte 
och Vthlägge som föreskrefwit står, och seden deras förrättning här innan Tinge at 
afsige som dee achtar at förswara, och deela all Egendomben parterna Emillan intet 
Vndentagandes; hwad nampn dät hafwa kan. I t e m  at göra Wägarne Rödlige till 
gårdzsens bäste och gagn där dem blifwer förewist hwar Rätt wagne är både till wang 
och till gatun sampt hagar doch at hwar behåller dät han har sådt i åhr in till … …

50 v
Per Jonson i Tranetorp effter f[ö]rsta590 och andra Tingz Saakz angifwende aff gudmund 
Nilson i Boalt möter i dagh at förklara sigh vppå dänna Sakz beskaffenheet Angående 
dee 2 Stutar som han gunmer Nilson föregifwer, Jag honom skulle hafwa ifrån tagit, så 
skall bewijsas at när iagh affordrade Stutarne, han intet giorde något förhåldh uthan 
begärte forlön därföre som hans broder Jehan Nilsson hafwa skulle förmedelst han 
dem i 14 dager födt hafwer hwer på iag gaf honom straxt 1 mark på handen och Rästen 
skulle där effter blifwa betalt, Mäns Ännu i Jnthet är wordet effterkommit efftersom 
wij intet wijdere därom har taltz wed sedan, Mäns till at bewijsa hwadh Rätt som iag 
kunde hafwa till samme stutar ifrån gunmer Nilson at591 afhämpta, då i Rätte läggas 
hans H[ö]y592 E x c e l l : Herr Rijkz Rådet och G e n  G o u v e r n e u r e n s  r e s o l u -
t i o n  D a t e r a t  WälaTorp den 23 g b e r . 679, som begäres för Rätten måtte opläsas 
som dät i p r o c e s s e n  skal införas, och wijdere beropar593 Per i Tranetorp sigh på 
sitt skrifftlige swar till 4 Ting.

Per Jönsson i Årery bewiste med kaldzmän Lars olson Pijl i Kolarehuset och Bengt 
Pålson i b i d :  som hembl at hafwa stämt Swän Månson i Hönsholma till 1 och Andre 
Ting till dombs Witnesbyrdh at påhöra 3 och 4 Ting Witnesbyrdh at påh[ö]ra594 till 
deele och doms om behof göres för hwiss han har honom till at tala Saken är till Swän 
Månsson för börnegodtz som Per Jönsons hustru Bengta Swänssdotter arfweligen 
tilfallit är medh wijdare till nästa Ting.

Ola Jönson i Årery bewiste medh samma K M som hembl at hafwa stämt Jöns 
Sörensson i Töstarp och Pål anderson som nu tiänar Gästgifwaren Bengt Anderson i 
åby, och bägge dän tijdh fijender i Landsteg. 76. tiänte i åby hoos gästgifwarens till 1 
och 2 Ting till dombs, Saken är till dem för 3 kalfwar595 som hörde gästgifwaren i åby 
till och596 dee, till Ola Jönson i årery597 då fienden i land kom sålt hafwer, efftersom 
Bengt anderson har nu598 Wedkäntz och till sigh tagit både Stut och ko som Ola Jön-
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son med största flijt och möda opfödt har och dän Eene kalfwen då om Sommaren 
blef dronknader som då gingo där i Åhrery till effter Mikelsmäse samma tijdh, och 
dee tijdh efter anden ginge till honom och begärte ola Jönson wille kiöpa kalfwarna.

51 r
och då wed Mikelstijdh599 som är nu 4 Winter seden kiöpte ola Jönson bem.te kalfwer 
och alt seden opfödt dem med stor bekostnat förmehnar därföre dee instämbde bör 
betala ola Jönson i Årery sin skade och omkostnat som han förmehnar ey kan wara 
ringare än 10 Daler. som är 5 marker för Nötet om åhret Jöns Sörensons hustru i 
Töstarp Mötte och swarade at hännes Man ingen nytte hade af kalfwen som oluf i 
Årery köpt har, doch at Vndfly all wijdlöfftigheet och trätte Erbiuder hon Oluf i åre-
ry 3 Daler för Rätten och förmehnar hon och hennas Man600 därföre bör frij at ware 
för wijdere601 Olas tiltahl Pål andersson i åby blef 1 2 och 3 gång påropt ingen mötte 
beror nu med hans Person till nästa Ting män oluf och hustrun blef wänligen och 
wäl förlijkta602 och nögdes med dee 3 Daler Smt.

Effter mitt förrige förde kall Till 12 Mändz opkrefwelse och sista Tingz Vthstädde 
dombs innehåldh, är iagh i dagh 12 Erlige o p a r t i t s k e  dannemän beg[ä]randes603, 
som kunde påsige och Vthlägge till min hustru Elsa Nilssdotter sin hemgifft lijka så 
myket som dän äldsta Systren har fådt effter Skifftesbrefwetz och dombens innehåldh 
uthj Penarpe gårdh, huus Jordh och Egendom, efftersom intet annat är at tillgå, och 
sedan dät öfriga af bem:te gårdh uthlägge till bem:te Min hustru Elsa Nilsdotter sin Sys-
terpart ondt och godt efter p r o p o r t i o n e n  så wijda hänne arfweligen tillkommer 
efter Skifftesbrefwetz och dombens lydelse både huus Jordh ager604 Engh, Skough och 
Mark e t c . och dät alt utj styckewijs s p e c i f i c e r a , Vthpäla och sätia Rehnemärke, 
och sedan deres förrättningh at afsige här innan Tinge som dee achtar at förswara.

Ola Nilson i Penarp mötte och swarade at efftersom han är nämsta arfwinge som är 
brodern och förmehner sigh och ware nämst till at infrij sin Systers part i Jorden och 
Erbiuder Anders Bondason S. Peningar och Wahrur effter Skifftesbrefwetz lydelse och 
goda Mändz sigelse. Anders Bondason begärte 12 Män opNämbde då blef opmält 
förste Man, Nils Pålson j gunarp Vnge anders Persson i b i d :  oluf Persson Swärfuer 
Per Thuesson, Påhl Swänsson i b i d 605, Per Jepsson i Thoarp, Jöns Jönsson i Töstarp, 
Swän Månsson, Jöns Clemitzon, Jöns Nilson i b i d e m  gudmund Nilson i brandzwijk 
och Per olson i Brandzwijk hwilka föreskrefne 12 Män här med af Rätten alfwarligen 
föreläggas med forderligste begifwa sigh på åstäderne

51 v
at Vthl[ä]gga3 och l i q u i d e r a  dee stridiga parter Emillan som föreskrefwit står, och 
seden deres förRätning här innan Tinge at afsige som dee achter at förswara. 

Hans Anderson på Kiälstorpa bygge i dag hans 2 Tingz Lagbydning
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Ondzdagen den 26 M a i j  A:o 1680
Otta Ståkemän

Simon606 Månsson i Spissredh
Per Mårtensson frå Bälinga på Per Tuesons bygge
Jöns Olson i Rösahus för607 Swän Satzerson i Rösa
Lars Olson pijl för Tufwe i Esborarp
Jäppe Person i Stubbarp
Per Jonsson i Tranetorpet för Per Person i Trulsabygget
Måns Persson i Attarp

Mäster Jecoln Temiken608 på Pappersmyllan och Pål Nilson i Åby för Rätten fram-
komo och begärte 4 o p a r t i t z k e  Erlige dannemän at grandske deres gårdh som 
dee nu i bruk hafwa utj åby by, som hörer Vnder Biärgzgår godtz, huruledes dän nu 
effter dänne beswärlige krigztijden wedh macht findes kan, begärar därförre Män-
den wille öfwersee både husdörer Windyfwer och Windyfzkarmar Bås och Båsepä-
ler humblekulorns Erläggande och sidan effter r e c e s s e n  sigh förhålla, och deres 
Afsicht till nästa Ting at gifwe dännom Vnder deres hand och segel beskrefwet hwar 
till blef opmält förste Man Kiäl ågeson i Wedby, Tufwe Jönsson i bäkegården Sören 
Pålson i b i d e m  och Påhl Bengtzon i flenshuset, hwilka föreskrefne 4 Män här med af 
Rätten förelägg…609 medh första610 begifwa sigh på Åstäderne när dem tillsiges dänne 
deres t a x t  at effterkomme och noga grandska och syna bem:te gårdz bröstfäldigheet 
Ehwad Nampn dät hafwa kan611 både huus Taak Wäggar Windyfwer dörrar döreJärn 
Skorsten612 gärder och alt hwadh som bem.te gård tillhörer Ehwadh Nampn dät hälst 
hafwa kan intet Vndentagandes och seden deras förrättning här innan Tinge at afsige 
som dee achtar at förswara.

Nils Pålson i gunarp och Per Olson i brandzwijk i613 samptlige dee 12 Mändz wägnar 
i Rättalade deras614

52 r
skrifftelige afsicht och Parterne Emillen giord förlijkning om Penarpe gård Mälder 
som fölger Effter dänne föreskrefne och förseglade Ta x t i s  innehåldh, hafwer wij 
förbemälte 12 Mändh begifwit oss på åstäderne, wåris Tough Någonlunda förrättat 
Emillom dee strijdande Parter då såsom wij war möget Vbekänt Vthj Penarpe gård-
hz Skogar och Marker, och ingen hwarken af deres Naboer eller gårdzens Jnbyggare 
synerligh oss någon wiss witenskap giorde, då på dät at twistigheeten kunde afskaffas 
hafwer wij förlijkt eller l i q u i d e r a t  Anders Bondesson och Ola Nilsson i Peenarp 
som effterfölger, att Ola Nilsson låfwade at fornöye Och betale till Anders Bondesson 
den r e s t  hemgifft som skulle Vthlagdtz i Penarpe Skattegård och grundh Nembl. 
Ottetijo Sex daler 15 öre, och dän siste penning där af at lefwera, till dät Andra Tingh 
som skall håldis i Norrehärat, Näst effter Pingste fäst först kommandes. därföruden 
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belåfwar oluf Nilsson, at Anders Bondesson måtte hafwe huuswarelsse Vthj Baghuu-
set Wästan stugan j Penarp, och dät på Ett åhrs tijdh, och Nöyachtigh kåliord och 
så Engh till at hösta på till 2 eller 3 Nööt och så på Ett åhrs tijdh. att dee 2:ne Mänd 
sålunda äre med sammenlagde händer förlijkte som föreskrefwit står och därpå gaf 
oss 12 Män Eett godt Rus öhl. dätta till bekräfftelse a t t e s t e r a r  wij 12 Män med 
wåris Nampn och bomärker här Vnder af Penarp den 19 M a j  1680. anders Paulsson i 
gunarp (bomärke) Per Tuesson i gunarp (bomärke) Jöns Jönsson i Töstarp (bomärke) 
Jöns Nilsson i Töstarp (bomärke) oluf Persson i gunarp (bomärke) Påfwel Swänsson 
i gunarp (bomärke) Swän månsson i Töstarp (bomärke) gudmund Nilsson i brand-
zwijk (bomärke) Nils Paulsson i gunarp (bomärke) Per Jönson i Toarp (bomärke) Jöns 
Clemitzon i Tösterp (bomärke) Per olson i brandzwijk (bomärke)

Nils Törstensson i Troetzberg wed Jöns Bengtzon i b i d e m  bewiste med kaldzmän 
Lars Bengtzon i Månstorp och hindrich Törstensson i Troetzberg, som hemblade eff-
ter lagen at hafwa stämt Lauritz Nilsson Timberman i åby till första Ting för hwadh 
han har honom till at tala 2, 3 och 4 Ting Witnesbyrd at påhöra och till dombs, Saken 
är till Lauritz Nilson Timberman för Een Swartsnoppat hoppa som han togh uthur 
Stallarna wed åby i fior wintres dän tijdh han skulle Eeke hakelse åth Helsingborg 
och förmehner Lauritz Nilson bör hembla sigh hoppan till eller och betala hänne, 
efftersom han615 thogh hoppen sig till, uthan dät ringaste beskedh, och Nils Törstenson 
Erbyder sig willia616 innan. 4 Ting bewijsa at han Erligen har köpt hopen af krigzfolket.

Rijdefogden til Biärgzgard i dagh hans 3 Ting

52 v
till kyrkioherden her Nils i grumestorp, begärer nu som tilförende han wille uthan 
wijdare p r o l o n g a t i o n  och oppehåldh,617 framtee hwiss adkomst han till dee 
omyndige börnens Midler effter inlefwerade s p e c i f i c a t i o n s  innehåldh har sig 
med at afwärga belangande det herr Nils Elliest till andre Tinget föregaf utj sin p r o -
t e s t  at iag skulle Sakgifwe honom ponktwijs, hwar utj Saken bestodh, då twiflar iag 
ey618 på at han iu dät klarlige uthaf Tingboken och däss act ögonskienligen Erseer 
hwar om ey wijdare nödigt giöres honnom till dän påst at swara hwar Emot her Nils 
i grumestorp lät i Rätta lägga Een skriftelig Sedel sålydandes, dän Wälwijse dommare 
så och den Wälährede Rätt öndskar iegh Vnderskrefne Nåde och fredh af gudh Fader 
wedh Jesum C h r i s t u m , Såsom dät i d[a]gh619, är dät 3 Tingh som Wäl.t Jacob ols-
son Rijdefogde till Biärgzgårdh migh på Sal.Wälb. Ebbe gyldenstiärnas börns wägne 
forfölger, då lader iegh dät beroo till 4 Tingh hannem at sware, och skall han då både 
Muntligen och skrifftligen få sitt nöyachtige swar på Hwiss han migh tilltalt hafwer, 
och will härmed hafwe den Wälwijse dommare och Wälährade Rätt gudh i wåldh 
befallet Gråmanstrup den 26 M a i j  1680.
      N i l s  J a c o b s s o n  S a n d b y

Befalningzman till biergzgård swarade på her Nilses i dag inlefverede p r o t e s t  som 
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lyder att han till 4 Ting will sware mig Ett nöyachtigt swar, hwilket han giärna öndskade 
och såg at den gode hederlige Man wille blifwe wed dät sin, som doch ey påtwifles, 
at han ju. lader det sin Regera sigh, som både han och dee omyndiga uthan skade, så 
wäl som Rätten kan warda tillfredz med.

Gudmundh Nilson i boalt i dag hans 4 Ting till Per Jönson på Tranetorpet och620 är 
dom begärendes effter förrige drefne p r o c e s s , och förmehner effter dy Gudmund 
Nilson har köpt omtwistade Stuter af Rytteren Per hågenson som då hade sit q u a r -
t e r  i Tranetorpet för än kriget begyntes då framstodh bem:te Ryttare som både för 
och heela kriget har tiänt för samma gård

53 r
och föregaf at Vngefär 5 wekor för Jul sist förleden, då Reeste han621 med flere Ryttere 
hijt op och krefde sin Skatt för dee förgangne åhr för än fienden kom i land, till Tra-
neTorp och blef förEent med bonden Per Jonson om dän Räntan som War förfallen 
för än fienden kom i landh medan wij war i Tyskland och då622 förlijktes dee således 
at Rytteren skulle hafwa stuterne, män gifwa Een daler frå sigh, och då strax l[ä]t623 

han sin Egen Son kiöra stutharne för Ryttaren till Sällerås därest han då straxt sålde 
dem till Gudmund Nilson i boalt, altså förmehnar Ryttaren624 at effterdy han både 
fore och heele625 kriget har tint för gården at dät bör blifwa där wed som kiöpet gi-
ordt är. här Emot mötte Per Jönson i Tranetorp och swarade626 at 14 dagar der effter 
då hålt Befalningzman Möte med almogen till Roteringen, och då oplästes G e n : 
G o u v e r n e u r e n s  o r d e r  för almogen, då beswärade Per Jönson sigh, at Ryttare 
hafde warit som nu igenkombna är och fordrat skatt. och då627 opl[ä]stes628 kongens 
o r d r e , at ingen Ryttare eller o f f i c e r a r e  måtte fordra något af bonden, Enten för 
Eller i kriget då befalt Befalte Befallningzman på kongens wägna, at ieg skulle hämpta 
Stutarne igen, då swarade Per Jönson får iagh dät lof, då629 sagde Per Jonson här är 
Trängen uthe på gaeden, läte honom gå in och höra på o r d e r n e , då inkom drängen, 
då läste han o r d e r n e  åter op, och tilsporgde T drängen och sade, hwarföre kiöptes 
du med Ryttaren, då swarade drängen och sade, dät, kom sig så att iag tiänte Een 
Ryttare hustru630 som Rytteren war skyldigh, och631 gudmund Nilson fik förstupk (?) 
stutarne 6 Daler på länen, och 6 1/2 Daler lefrerade han Ryttaren i C o n t a n t  som 
både Rytteren och gudmund Nilson bekänder för Rätten

53 v
632 och wijdare föregaf Per Jönson at befalningzman befalte at han skulle taga Stutarne 
igen fördy om gården blifwer ödeliggandes, då skull[e]633 han swara för Skatten, då 
tilsporgde Per Jönson gundmund Nilson om han wille634 göre förhål på stutarne, då 
swarade gudmund Nilson Ney, Nu gik iag Per Jonson till boalt och will hempta stu-
tarna och fik dem uthan något förhåll och skulle gifwe 2 marker i forlön och 1 mark 
fik han, Nu 14 dagar där effter så kom Rytteren igen, och begärte sitt q u i t t e n t z  och 
1 Daler hwilket han och bekom, då förmehnar ieg mig at dän sista förlijkningen skall 
stå wed macht. Rytteren förmehner at han har dyel nogh tiänt för löhnen och ingen 
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fördenskull kan635 förhålla honom behålla Stuterne efftersom han intet gorde någon 
förlijkning seden med honom, uthen dän förste gången Per Jonson h[å]ller636 sigh 
till kongl. o r d e r  och Befalningzmandens Ord och tilsigelse dommaren tilsporgde 
parterna om dee i deres Saak mer har at före sigh till befrielse, hwartill dee swarede 
Ney, uthen begära dom dommaren förelade parterna straxt at skaffa p r o c e s s e n 
beskrefwen och637 optog Saken till doms till nästa Tingh.

Troet olson i Flinka bewiste medh K M Per Månson i Eget och Jöns Jngelson i b i -
d e m  som hemblade effter lagen at hafwa stämt Pe[r]638 Jönson i Ågerp på sin bopäl 
som han påbodde förr än han gaf sigh till Snaphanerijet och bortrymbde seden där 
ifrån till 1 Tingh till dombs Saken är till honom för 100 Daler Smt och 6 åhrs Ränte 
effter Ett Tingzwitnes lydelse som i dagh är i Rättelagdt Vthstädt Norre assbo h[ä]
retz639 Ting den 2 D e c e m b  674 som i dagh blef läst och påskrefwen och i p r o c e s -
s e n  skall inf[ö]ras640 hwar effter Troet Olson i Flinka är dom begärandes, dommaren 
påropte om någon på Pål Jönsons wägnar war tillstädes, här till swara wille och ingen 
mötte Effterdy medh i Rättalagde Tingzwitne

54 r
klarligen är bewijst, at Pål Jönson långt för dätte har lånt Reda C o n t a n t  peninger 100 
Daler af Troet olson i Flinka och därföre honom i pant satt huus Jordh och Egendom 
som han påbodde i ågarpe gårdh, hwarföre Rätten finner skäligt at dee instämbde 
böre betala öfwanskrefne tillkraf medh C a p i t a l ,  i n t e r e s s e  och omkostningh 
inden 15 dagar eller lijda Namb utj Pantet så widt dät tillsträka kan, och där något 
skulle brista dogh utj annat godz hwar dät hittas eller opspanas kan effter r e c e s s e n .

Per Jönson i Årery i dag hans 2 Ting till Swän Månson i Hönsholma och förmeh-
ner sigh till at Swän bör betala medh lijka mynt som han Emottogh, sin hustrus arf 
som han har hafft Vnder Wergemål och641 effter Skifftesbrefwetz lydelse som Per i 
Årery begärar måtte i Rätte läggas, Swän Månson i hönsholma wed sit wissa budh 
Erbiuder sigh642 innan eller till nästa Ting at C o n t e n t e r a  Per Jönson i Årery sin 
hustrus arf blef opsat till näste Ting och då at gå dom så framt han i medler tijdh ike 
R[ä]tter643 för sig.

Ola Jönson i Årery effter förde kall i dagh hans andre Ting till Pål Anderson644 som 
tiänar till gästgifwarens Bengt Andersons i åby Esker och begärar dom och förmehnar 
han bör betala sin part så wäl som dee andre för boskapen han har mist, och har måst 
opföda med största beswär och är dom begärandes. då är s[å]lledes645 afsagdt, Effterdy 
Jöns Sörensson i Töstarp sista Ting wänligen förEentes medh oluf Jönsson i Årery, 
för dän halfwa part som han p r æ t e n d e r a r  för dee C r e a t u r e n s  opfostrande, 
som han nu är blefwen af medh, då finner Rätten Skäligt, at Pål Andersson bör beta-
la lijka så mycket till oluf Jönson som är 3 Daler Silfwer m.t och dät med förorsakat 
Omkostningh innan 15 dagar, eller lijda Namb effter R e c e s s e n .

Per Månson i Starby bewiste mädh kaldzmän
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54 v
Per Persson i Starby och Måns Person i b i d e m  som hemblade effter lagen at hafwe 
stämt Tufwe Bengtzon i Wästrarp till första Ting646 till at höra på Witne och spörgzmål 
at swara till och andre Ting till dombs J t e m  hafwa dee stämbdt Per Nilsson i Eeket 
och Tufwe Person i Rya till första Ting at forklara sina Witne och spörgzmål at swara 
till, och härhos i Rätte lagde sit skrifftelige Jnläg sålydandes

Emädan såsom iegh Vndertegnat war C i t e r i t  af Tufwe Bengtzon i Wästrarp hijt till 
Norre häratz Ting den 12 M a i j  sist afwijkt, Windnesbyrdh at påhöre, anlangande 
den twistiga Saag imällom hannem och migh, efter där om p r o c e s s e n s  wijdare 
innehåldh, och Tufwe Person i Rya för Rätten framkom med Een skrifteligh Sedel 
Vthgifwen af Peder Nilsson i Eeket, som skulle wara Ett skriffteligt windne och Tue 
Pederson windnar ord frå ord som sedlen innehålder, och ydermehre Windnar Tue 
Pedersson, att dee herrar som war i Eeget legde hannem och Peder Rör afstedh, hwil-
ket är blefwen Vdelucht af p r o c e s s e n , hwarföre iegh på ny måtte lade stäfne Tufwe 
Pederson sitt windne at förklare och Peder Nilsson i Eeket sitt skriftelige Windne 
wedh Eedh at aflägge och förklare Enten herrarna lagde Tufwe Bengdtzon eller icke. 
I t e m  tilspörgh iegh Tufwe Bengtzon om samme herrar lagde honom afstädh eller 
icke, och om samme herrar gaf hannem skriffteligh o r d r e , at han skulle taga häste 
frå bonden Wden betalningh eller icke, at han den då wille fram wijse, hwarpå iegh 
är hans swar begärandes, Medh wijdare som till nästa Tingh skall blifwe föregifwit. 
Begäris at dätta mitt Jnläggh måtte läses påskrifwes och I p r o c e s s e n  indföris. och 
förblifwer den låfl. Rättens Tiänstwillige altijdh. D a t u m  Starby den 24 M a y  A:o 1680.
       Peder Månsson.

Tufwe Bengtzon swarade,647 at Per Rör och han blefwe af Per i Eeket befalta at Resa 
med hast effter C o m f o j  och herrarna gaf oss drikespenningarna Nl. 20 D u c a t e r 648 
för än wij Reste åstadh, och när wij kommo til bakas igen då fik Per Rör någon dri-
kespeninger män Jag intet, och herrarne befalte wij skulle tage häster hwar wij kun-
de få och Per Rör fik skrifftelige o r d e r  hwar effter649 Wij skulle Rätta oss, Wijdare 
förklarar Witnesbyrden, at herrarne gaf dem650 drikespeningarne för dät dee skulle 
lade651 dännem Erkände troligen på samma Rese och utj aler yderste hast at skaffa 
dee gode herrar wiss kundskap och r e l a t i o n  om deras Wthsku… tiänst och tage 
häste hwar de kunde få,

55 r
och652 war dän tijdh för än Per Rör blef snaphane653 hwadh dät anbelangar at Per Mån-
son654 i Starby tilsporgde Ståkamänden om dee ike hörde Ture i Rya skulle sista Ting 
hafwa655 berättat att Per Rör och Tufwe blefwo lagda åstädh, hwartill Ståkemänden 
swarade at dee hörde Ture656 berätte då som nu at dee fik peninger män om dät war 
för lega eller drikespeningar weta dee intet. Witnesbyrden wed sin Siäl saligheetz 
Eedh betygade at herrerne gaf dem o r d e r  at dee skulle taga häster hwar dee kunde 
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få, dommaren tilsporgde parterna om dee i dänne Saak mehr har at anföra Saken till 
oplysning hwar till657 Wäl:t Jacob olson på Tufwe Bengtz wägnar658 swarede och begärer 
dänne saak intet länger må ophållas eller någon E x e n z e r  där utj at skee hälst effterdy 
at dän wedh659 sin laglige deelamål af bägge barterne är Wthfört hwarföre afwachtes 
domarens R[ä]tmäsige660 och Endelige Vthslagh, Per661 Månson i Starby beropar sigh 
pa at wilia föra wijdar till nästa Ting Effter förde kall och sedan där effter begära dom. 
Befalningzman Jacob Olson förmodar Per Månson af domaren blifwa förelagt at föra 
alt hwadh han har till nästa Ting uthan wijdere ophåldh.

Gästgifwaren Wäl:t Per Nilson i Eeket bewiste med K M Per Månson i kindarp och 
Jöns Jngelson i Eket som hemblade effter lagen att hafwa stämt Pål Olson i ågarp662 till 
första Ting till dombs, Saaken är till honom för 144 Daler. Sm:t som han663 Per Nilson 
skyldig är,664 för lånta penningar, Jnlösta handskriffter och af665 Tingzwitne666 wijdere 
Erfahres kan Nembl. twänne o b l i g a t i o n e r  och Ett Tingz witne

55 v
hwareffter Per Nilson i Eeket är dom begärendes och förmehnar han bör betala dom-
maren påropte om Pål Olson i Ågarp eller någon på hans wägnar war tilstädes här till 
swara wille och ingen mötte. då är sålledes afsagdt, Efftersom bewijst är både medh 
Tingzwitne och twänne o b l i g a t i o n e r  som Per Nilson för Pål olson i ågarp har 
inlöst, at Pål Olson är for myket skyldig medh Een deel lånta peninger, Ty667 finner 
Rätten skiäligt, at bem.te Pål Olson bör betale öfwen skrefne tilkraf med668 förorsakat 
omkostningh inden 15 dagar, eller lijda Nam och Wurdering i boo och godz hwar 
dät finnes effter r e c e s s e n .

Samma K M hafwa ochså stämt Enkan Karina669 ola Olsons i ågarp till första Ting 
till doms för 13 Daler och 10 skilling hon honom skyldigh är som han förmehner hon 
bör betala både effter Een dombs lydelse Wthstädt här af Tinget den 12 9b e r  673 så 
wäl som Richtigh afrächning nu nyligen är giordh. Enken blef 3 ganger påropt ingen 
mötte då Effterdy bem:te Enka Karina Ola Olsons i ågarp är stämbd och intet möter 
elle någon på hännes wägnar dy tilfindes hon at betala förnäfnde Tilkraf med billig 
omkostningh innen 15 dagar eller lijda Nam och wurdering i hennes boo och godz 
huer det fines effter r e c e s s e n .

Tingskrifwaren Hans Jönson i Stakarp effter siste Tingz opsättelse wed sit wissa 
budh Eskar och begärar R[ä]ttens670 Entlige Wthslagh effter förrige drefne p r o c e s s 
oppå Tufwe Månsons Egendom, då är sålledes för Rätten afsagdt; Såsom klarligen 
är bewist at Snaphana C a p i t e i n e n  Tufwe Månson som för dätta bodde på Hå-
kentorpa Skat

56 r
tegårdh, har warit tilskyndare utj dät Tingskrifwaren Wäl.t hans Jönson på Stakerup 
blef så aldeeles af honom och dee Andre Snaphanar r u i n e r a t , då671 wiste dänne 
Rätt ey at kunna Emotstå Tingskrifwarens p r o p o s i t i o n , Män finner skäligt, at 
han bör hafwa som oprättning af Tufwe Månssons effterlåtne förmåga, så widt dät 
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tilsträka kan, så frampt höga öfwerheeten dät C o n s e n t e r a  will. Swän ågårdz Tre-
die Tingz Lagbiudningh.

Hans Andersson på Kiälstorpa bygge i dagh hans tredie Tingz Lagbiudningh efter 
första Tingz förde kalldh.
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Ondzdagen den 23 I u n i j  A:o 1680.
Otte Ståkemän.

Iäppa Persson i Stubbarp
Wärner Bengtzon i Attarp siter för Måns Person i b i d
Hans Andersson i Kiälstorpa bygge sitter för Simon Månson i Spissredh
Per Mårtensson på Per Tuessons bygge
Swän Satzarson i Rösa
Tufwe Jönsson i Troetztorp
Nils Bodelsson på Smedhulta bygge sitter för Per i Trölsabygget

För Rätten framkom Bror Jönsson i Blaholma och i Rättalade sin skriftelige Fulmacht 
så lydandes, Wij efterskrefne Åge Månsson på Kulbene, Anders Sörensson i Ebber-
up, Per gudmundsson i dalshult gifwer härmedh Bror Jönsson Fulmacht på wåre 
wägne såfwitt som på sin Egen och sin Systers Thore Jönssdotters wägne, efter wåris 
medfölgande beseglade q u i t t e n t z  at gifwe Sal. Swänbor Swänssdotters Arfwinga 
på M[ö]derne672 sijden fulkommen till Tinge beskien, at wij ey mehre Rät eller Rät-
tigheet hafwer i dalshult Crone Skattegård i oderlionga Sochn Till yderligare wiss-
heet och stadfästelse hafwe wij wåris karemärker Vnderskrefwit, Ombedandes Jöns 
Jepsson i Skindrye och Måns Bengson i Vlfzbygge i Oderlionge Sochn, at dee dätta 
till witterligheet wille Vnderskrifwe dalshult i oderlionge Sochn den 21 M a j  1680. 
Åge        Månsson Anders         Sörensson Per        gudmundson Bror         Jönsson Jöns 
         Jäpsson Måns           Bengtssons bomärker. 

Därnäst i Rätta lades Effterskrefne q u i t t e n t z  Mälder som fölger Kiändes wij ef-
terskrefne Nembl Jegh Bror Jönsson j kulbere at iegh på min Egen och på min Syster 
Thora Jönssdotters wägne och iegh Åge Månsson på Kullene på min hustrus Bengta 
Jönsdotters wägne, och iegh Anders Sörensson i Ebberp i Perstorpa Sochn på min 
hustrues Swänbor Jönssdotters wägne J lijge måde kiändis iegh Peder gudmundsson 
i dalshult att Jegh på min Sal. hustrus börns wägne hafwer samptlige af Sal. Swänbor 
Swänssdotters Arfwinge på Modrens

56 v
sijde bekommit, fuldkomelig och nöyachtig betalning för hwiss Jord och Egendom 
som någon i någon måde kan were tilfaldet eller berättigat, i dalshulta Crone skatte-
går i oderlionga Sochn i Norre Assbo härat, efter Sal. Swänbor Swänsdotter där om 
Skiftebrefwet wijdare förklarar, så wij take d[ä]nnem673 samptlige för godh och nöy-
achtig betalning i alle måde, och wij Ey någon mehre Rätt eller Rättigheet i forbem:te 
dalshulte gård hafwer i någen måder at kiändas. Och skall wij samtelige till Tinge 
här på gifwa richtigh beskeen, når påEskes, Till yterligare wissheet och stadf[ä]stel-
se674 hafwa wij föreskrefne samptl. wåris S i g n e t e r  Vndertrykt, Ombedendes Jöns 
Jepson i Skingred och hans Knutzon i ammundabygget, Per hansson i Enialt och 
Måns Nilsson i Kulene at dee dätte till witterligheet wille besegle. D a t u m  dalshult 
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i oderlionga Sochn den 21 M a i j  1680. Bror L S Jönsson, Age O Månsson Anders O 
Swensson Per O gudmundsson. Till witterligheet hafwer Vndersatt. Jöns O Jäpsson 
Hans O Knutzon Per O hansson Måns O Nilson 

Hwar efter Hindrich Ågesson i dalshult, Per Mårtensson på Per Tuesons bygge, Es-
kil Nilsson i basabygget Per gudmundson i dalshult och Nils Ågasson i dalsshult war 
owilligt Tingzwitne begärandes efter bem:te q u i t t e n t z  eller C o n t r a c t z  lydelse, 
i dät Rätten dem ey wiste kunna benächta uthan samptyckte.

För Rätten framkom Förmanden Hindrich Ågesson i dalshult på samptl. dee 4 
Mändz wägnar och i Rätta lade deras skrifftelige afsicht sålydandes. Kiändis wij oss 
efterskrefne 4 Mänd at wij hafwer warit på åstäderne efter wåris t a x t i s  förmälding 
sampt och husbondens Fulmächtige wed Nampn Bengt Eskilsson i Hagstadh och 
öfwersedt bägga parternes Egendomb, både ager och Engh, och dännem där om 
förlijkt, dog eftersom Per Månssons part war bädre än Hindrich Trulsons part, dåg 
hafwe wij uthpälat 4 skeppelandh Ager Af Peder Månsons part och lagdt till Hind-
rich Trulssons part, som war Ett stycke af Een Ager som kaldes Wästringen på dän 
Neediste Enden och däröfwer satt stabel och steen och Een lijden ager som kaldis 
Småstycket, Noch hafwer wij Vthlagdt Engh till Hindrich Trulsons part Ett styke som 
kaldis Jntäkten och därefter satt stabel och Steen, och dät östre stycket af Biekt och 
Märket går åth Smediestien war dässe förn.de styker war, war lagdt till Hindrich Trul-
sons part, dogh kunde wij dät ike Rättare skiffte, och när dee bägge parterne där om 
wänligen och wäl förlijkte i alla måder, hwadh sigh wägen anlangar, som går Norden 
wed Peder Måns gårdh och åth gaden, dog skall dee bägga ware lige god om at hålde 
Leet wed lijge hwar sitt åhr, och skall Hindrich hålde den Nordiste Ledstolpen och Per 
Månsson den Syndeste och skall samme ledh wara wedh Per M[å]nsons675 dee wästre 
Nordeste Man hus hiörne, och skall dee begga ware lijga gode om at Römme wägen 
på gaaden Vthmen kålhagen, och där som dee ike kunde Römme wägen, dogh skall 
Peder Månson lägga uth så meget af sin kålhafwe, at wägen kan blifwa Rödeslöös. att 
denna wåris afsicht så i sandheet är
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som föreskrefwit står, windnar wij Vnderskrefne 4 här nedan Vnder med wåris wan-
lige bomärke hoos bägge gårdz boernes bomärke här neden Vnderskrefwen. A c t u m 
H a g s t a d h  den 19 I u n i u s  A n n o  1680. Peder       Månson Hindrich      Trulsson 
Hindrich      Ågeson Hans      Knutzon Nils      Månson Eskildh       Nilsson Bengt    

Eskilsson.
Anders Sörensson som för bodde i Ebbarp och nu bor i hägnaden på Swänbor 

Jönsadotters wägnar676 i hägnaden förde kall till lagbiudning den 24 M a r t j  wedh 
bror Jönsson i blaholma låter lysa för sin Lagbiudning och begärar kallet må stå wedh 
macht till nästa Ting eftersom Manen är Siuk blefwen

Jöns Swänsson i össiö på Elina Larssdotters wägnar som tiänar i Lundh bewiste 
medh kaldzmän Per Larsson i ösiöö och gudmundh Jöranson i b i d e m  som hemble-
de effter lagen at hafwa stämt Nils Mikelson som för wart utj gylsered Wedby Sochn, 
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hännes Trolåfwade Fästeman och nu i krigztijden har begifwit sigh till dee ogudelige 
Tyeranner Snaphanarne och nu är b: medh sina C a m m e r a t e r  bort rymbdt åth 
Selandh. Nembl. till 1, 2, 3 och 4 Tingh om han här till något kan hafwe at sware eller 
Emot henne at p r æ t e n d e r a  eller någon på hans wägnar J t e m  hafwa dee och så 
stämpt honom på platzen utj boarp i Össiöö Sochn därest Trolåfningen dem Emil-
len p a s s e r a d e .  altså förmehnar Elina Larsdotter hoon ike är plichtigh hålla dän 
trolåfning efter som han sålledes grofweligen har försedt sigh Emot gudh och Kongl. 
May:t hwar om först i Rättalägge her P a s t o r e n s  och dee 8 Mändz skrifftelige a t t e s t 
D a t  Össiöö den 5 A p r i l  1680 som i dag blef läst och påskrefwen som i Tingzwit-
net skall införas. där näst i Rätta lades Hans H[ö]gh677 Ehrewyrdigheet Biskoppens 
Sal Peder Winstrups Enkes fru D o r o t h e a  Van Anders Vnderskrefne Skotz måhl 
sålydendes, Närwarande Elina Lauritz dotter som berättar wara född utj ösiöö by 
uthi Norre Härat hafwer Vngefär på fempte åhr warit uthj Tiäniste på gårdarne W[ä]
rpinge678 och S a n c t e  Peders Kloster, däss Midlertijdh sigh Erligh troligh och wäl 
skikat och förhåldet, Till bekräfftelse Vnder min handh S a n c t e  Peders Kloster den 
7 J u n i j  A n n o  1680

Sahl. Peder Windstrups Enka
D o r t h e  Von Anders

Som samma a t t e s t  innehålt i dagh läst och påskrefwen.
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Jöns Jäpsson i Skingredh bewiste medh K M Swän Bengtzon i Hälgalt och Tufwe Nilsson 
i Örahult, som hemblede efter lagen at hafwa stämt Tyke olson i Skingredh679 Tufwe 
Bengtzon och680 hans Persson i b i d e m  till första Tingh Angående Ett Tingzwitne681 
Jöns Jäpsson i Skingredh är sinnat gifwa sin hustru Pernilla682 Månsdotter på dän 
halfwe part i Skingreed gårdh som Jöns683 Jäppes. Nu på bor och i bruk hafwer som 
är 1/4 af heele Skattegården och dät medh huus Jordh agere Engh Skog och Mark 
fiskewand och Fägång Mylle och Myllefall wått och Tört högt och lågdt intet Vndan-
tagandes Ehwad Nampn dät hälst hafwa kan inden och Vden alle 4 Markeskäl, at 
niutha och behålla i sin lijfz tijdh efter hans dödh. hwar efter Pernilla Månssdotter är 
Tingzwitne begärandes, och om så skiäl at Pernilla där för än Jöns Jepson då Jngen af 
hännes Arfwinger skall hafwa medh samma Jord at beställa och ike häller giffta sig 
på samma Jordh at hans barn däröfwer skulle blifwa förträngda.

Ola Wngeson i Hult bewiste med samma K M som hembl. at hafwa stämt Pigan684 
Bengta i Rägnered med sin Rätta lagwärga Per Olson i örahult till första Ting och 
Andra om behof göres till 12 Mändz opkräfwelse, Pål Kiälson i Toarp, Nils Tuason 
och Anders Nilson i oderlionga Pernilla Tufwesdotter i dalshult685 med sin Rätta 
lagwärga Bengta Tufwes dotter på bälinge bygge Kiäl Swänson i örahult Per olson och 
Lutze Jönsdotter medh sin Rätta lagwärge Samptl. ära Stämbde till 1 och 2 Ting till 
12 Mändz opkräfwelse som kunde Wurdera och Ta x c e r a  all den låt och part som 
Tufwe Person i Örahult påbodde och i bruk hade686 / och Ola Wngeson nu i bruk har 
både huus Jordh Ager Eng Skog och Mark fiskewand och Fäggång Mylle och Myllefall 
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wått och Tört högt och lågt inden och Vden alla 4 Markesk[ä]l687 sampt giärder Ehwadh 
Nampn dät hälst hafwe kan intet Vndantagandes, och dät utj styckewijs i peningar 
s p e c i f i c e r a  som SkattaJordh pl[ä]gar688 wurderes och dän nu i dänna tijden kan 
wara wärd hwartill blef opmält förste Man hans Hindrichson i Kiälstorp, gudmundh 
Bengtzon i Spissredh Tufwe Persson i Spissredh, Swän Månsson i Hönsholma, Per 
Pålson i oderlionga, Anders Assarson i Hälgalt, Anders
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Person i Hälgalt, Måns Nilson i Tösteboholm, Måns Bengtzon på Vlfzbygget, Åge 
Tuesson i bälinge Per Mårtenson på Per Tuesons bygge och Jöns Jepsson i Skingred 
hwilka föreskrefne 12689 Män här med af Rätten föreläggas begifwa sigh medh forder-
ligste på åstäderne dänne deras Ta x t  at effterkomma aldeeles som föreskrefwit står 
och sedan deras förrättning innan Tinge at afsige som dee achtar at förswara Vnder 
deras faldzmål.

Lars Persson Skatt i grumestorp på sina Egne och samptl dee 4 Mändz wägnar i R[ä]
tta690 lade deres skrifftelige afsicht sålydendes. V i d e  F o l i o  6 7 .  S i g n u m  N  B

För Rätten instälte sigh Rijdefougden till Biärgzgårdh Wäl:t Jacob Olson691 dag hans 
4 Ting till P a s t o r e n  Herr Nils Jacobson Sandby i grumestorp och i Rätta lade sitt 
skrifftelige Jnlägg Mälder som fölger Högwälwijse dommere och Wälehrade Rättens 
betiänte, Såsom dät utj dagh är fiärde Ting och fuldh deele till Her Nils Jakobsson 
Sandby, Sochnepräst till grumestorp och Wedby Sochner, Angående dee Midler, han 
efter den Richtige utj Rätten inlefwerade och Vnderskrefne Wälborne Ernst Laxman 
Von Raden till Snillerödh, hans uthgifne s p e c i f i c a t i o n , som af Wälb.Enewåldh 
Passberg och Wälb M a g n u s  gyldenstiärna är v e r i f i c e r i t  Hwar af förnimmes 
hwor megit Herr Nils af Sal. Jomfru Lehna gyldenstiärnas effterlåte Midler, sigh be-
mächtigat, och Emottagit hafwer, som Herr Nils utj sin skrifwelse till Wälb. Enewåldh 
P a s b e r g  ey nächtat eller frågådt hafwer, och ey häller ännu förmodis nächtis kan, 
at han iu samme Midler utj sin wåld och till Egen nytte, Annammit och brukt hafwer, 
som dog dee Vmyndige Wälb. Sal. Ebbe gyldenstiärnas börn, med Rätte Arfweligen 
tilfalden är, effter den Sal. Jomfruis afgångne dödh, och ike Herr Nils Jacobsson, som 
ingen arfwinga, där till medh Rätte är, fördänskyldh, förmehnar her Nils Jacobsson 
bör framtee Richtigh skiäl och adkomst till samme692 Emottagne penge, o b l i g a t i o n 
och andre Midler, effter bem.te S p e c i f i c a t i o n s  innehåldh, och dät lagligen medh 
lagfasta Witnesbyrd afbewijse, hwar han693 samme Midler Wedkommen är, effter-
som förnimmes at utj hindes ydersta, hafwer warit månge godt folk hoos, som hinde 
hafwer betiänt, Så förmehnes han och billigen bör framthee dee skiähl, och lagligen 
som Mält är afbewijse, medh den Sal. Jomfrus Egen handskrifft, når dee Midler af 
Sal. Jomfrun utj hindes wälmacht gifuen. och handfåedh är, så wäl som o b l i g a t i o n 
som Herr Nils sig påberober utj hans skrifwelse, att wara af Sal. Jomfruen utj hindes 
wälmacht gifwen, bör att findes wäre påskrefwen af Sal. Jomfrun, at hwar dän fantis 
efter hindes döödh, skulle
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den ware dödh och machteslös ihwarsom dän findes, som ieg wil förmoda han af 
dommaren blifwer förelagdt, dän utj Rätten at i n s i n u e r e ,  Sagen till däss bädre 
opliusningh, hwar af kan sees, om samme o b l i g a t i o n  är af den Sal. Jomfru Lena 
gyldenstiärna dödh och machteslös giordh, som doch förmodis ike är skedh, hwar om 
iegh begärar dänne o b l i g a t i o n  tillijge med dee andre Poster Endnu som tilförend 
Herr Nils Richtigen at bewijse, sin laglige adkomst där till, hwiss ike, så sker, som näp-
lig Erlros (?), förmehnar iegh han billigen bör samma annammade och694 Emottagne 
Midler till dee omyndige, som Rätte Arfwinge, där till är, efter s p e c i f i c a t i o n e n s 
innehåldh, till dem utj lijka godh mynt och Werdi, samma penge, o b l i g a t i o n  och 
oxer igen r e s t i t u e r e  och förnöye, hwarpå Erwartendes dommarens Rättmessige 
s e n s u r  och Vthslagh, och förblifwer den Laglige Rättens betiänte Vnderdanigste

Biärgzgårdh den 23 Tiänare
J u n i j  A n n o  1680 Jacob Olsson
 Egen handh

Som samma Jnlägh i sigh siälf innehålt ordh efter andet i dag läst och påskrefwet.    Här 
Emot mötte her Nils Jacobson i grumastorp och i Rättelade sitt skrifftelige genmähle 
sålydendes. Efftersom dät nu i dagh är dät fiärde Tingh, som iegh här berobet migh 
till at sware till Wäl:t Jacob Olsons Rijdefogt till biärgzgård hans p r æ t e n t i o n  han 
efter sin medgifwande fullmacht hafwer på migh, på Sahl. Wälb. Ebbe gyldenstiär-
nas börns wägne och i sit sakgifwande, migh angifwer at skulle hafwe bemächtigat 
migh, af Sal. Jomfruis, Jomfru Lehna gyldenstiärnas boo, dee Vmyndige börns Midler 
och sådana sina ord will bewijse medh Een m e m o r i a l  som Wälb: Ernest Laxman 
Van Raden till Schnillerödh till hans medharfwinger Vthgifwit hafwer hwar iblandh 
dän förste Ponkt innehålder disse ordh, 1 hafwer Her Nils bekommit 10 D u c a t e r 
i n  s p e c i e , så och 10 Rd i n s p e c i e , dän tijdh her Nils och iegh talde dee penge 
öfwer, som fantes i her Nilses lilde kammar, utj hans skaf, som woro utj Een lijden 
tinflaske och kruke. Hwar på swarar ieg Vnderskrefwen sålledes, och will före sand-
heet till liuset, så sant iegh Achtar at see dät Efwige lius i himmelen, då så snart den 
Sal. Jomfru wedh döden war bortgången, hafwer Wälbe Ernst Laxman Von Raden 
tagit nöglen till Skabet i kammerset, I hwilket den Sal. Jomfru hafde satt sina penge, 
till sigh: och som nu den Sal. Jomfruis Lijgh war klätt och i min Stuge inborget, gick 
Wälb Ernst Laxman Von Rhaden in i Cammaret, slogh dörren till efter sigh, och nå-
got därefter opladt den och kaldet åth migh; och där iegh kom in till hannem, sågh 
iegh han af Skåbet hafde Vthslaget både guldet, och dee andre peninge, Satte migh 
på Een Ladebenk, och strax Rächte Hans Wälbyrdigheet migh 10 D u c a t e r , badh 
iegh efter Hans Sahl Mesters dödh wilde taga dennem till tacka, män iegh wägrade 
migh därudj badh han wilde besigla guldet, och lade dät blifwe V-rördt, han kunde 
aldrigh wijde, hwadh där kunde komma effter, swarede hans Wälbyrdigheet migh, 
han skulle siälf swara därtil Jegh skulle ickun tage dennem till tacke, och då medh 
taksigelse annammade Jegh dennem, togh så till sigh alt gul
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det, och hoos sigh förwarede dät, dässlijgeste ochså förährade migh af pengene 10 
Rdr i n s p e c i e  och talte ieg Enten D u c a t e r  eller Rdr medh hannem eller någon 
anden mynt, mehre än 20 Rdr utj 8 skillingar, hwilke han badh migh siälf tälga efter 
sigh, som han wille förähre, dee twände Wälborne Jomfrue på Röneholm som ware 
här, så gudh gifwe at dee penge iegh fik, och af hannem bekom, /: som han siälf utj 
sin Vthgifne m e m o r i a l  angifwer:/ må brände på migh i hälfwedes Efwiga pijne: 
och eftersom at samme penge uthi m e m o r i a l e n  angifwes, at iegh hafwer dennem 
bekommit, slutes där Vfeilbarligen af, at iegh af någon hafwer bekommit dännem, 
män nu kunde iegh ike bekomma dennem af någon Vthan af dän, som han dän tijdh 
war alle Sal. Jomfruns Midler mächtigh Nembl. Wälb Ernst Laxman Von Rhaden 
till Snillerö och förmehnar därföre efter sligh min laugligh adkomst till dennem at 
arfwingene bör at lade tiltale hannem som samma Midler hafwer uthgifwit, och ike 
migh som medh taksigelse till hannem därföre, något där af bekommit hafwer: Ty 
hafde iegh siälf bemächtigat migh dennem utj Ett Vskifft boo, som Wäl:t Jacob olson 
utj sitt saakgifwande Emot mig hafwer angifwit, hafde iegh icke giordt Rätt, förmodar 
därföre och han sådant sitt angifwande, bör at bewijsa;

Ty at bemächte sigh något uthan laugligh adkomst, ähr Ran och Tyfwerij, hwilket 
iegh begärar han laugligen will bewijse, at iegh dät giordt hafwer 2 Jndehålder M e -
m o r i a l e n  som uthgifwet är, at 8 dage efter registeringen war skedh, lefwerade 
Herr Nils migh min Sal. Mosters Skiöde, och andra brefwe, och bekiände därhoos, 
at hafwa utj giömme fyratyfwe och fäm daler danskt mynt, hwilket han har behåldet, 
här till swaras sålledes, utj all sandfärdigheet, så sant Jegh will ware Ett gudz barn och 
arfwa Saligheet utj himmelen. at Jegh otte dage effteråth r e g i s t e r ingen war skedd 
lefwerade M o n s i e u r  Von Raden, den Sal. Jomfrues Sköde och andre brefwe, är 
wist nogh, Ty han straxt Reisede till LandzCrone, at kiöbe till dät Sal. lijkz nedsättelse 
hwadh som behöfdes, och därföre där han war här, för folkes öfwerlöb skyldh, så och 
så böndernes, som hafde derres godtz uthi kirken, ideligh indgångh och Vthgångh till 
at hänte hwadh dee till derres lijfs oppehåldh hafde förnöden, måtte dät lade beroo, 
sagde dog hans Wälb. dät tilförende at den Sal. Jomfru siälf, för någon kort tijdh til-
fören war udj kirken, och då wed min Tiänare lodh giömme 30 Rdr dansk småmynt, 
som den Sal. Wälb Jomfru siälf hafde sagdt migh; och i midler tijdh war iegh på Kyr-
kiogården at taga ware, om någon kom iegh då därom kunde adwahre hinde, hwilka 
förbem:te peninge; där ieg dem för Wälb. M o n s i e u r  Von Raden hafde angifwit, 
han då strax förährade migh såå sant gud skall wara min siäl Nådigh, Ty sagde han, 
du har noch förtiänt dennem, kaldede straxt åth min drängh som nedsatte dennem 
för den Sal. Jomfru, och befallade hannem, han skulle lefwere migh dennem, Ty han 
hafde förährit migh dennem, som drängen och siälf nu här i dagh, wedh sin Eedh 
skall bekräffte, och är däth
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ike sandfärdigt, då gudh695 giöre och tegen på migh, så alla Människor kan see där 
på, och iegh aldrigh bekomme Saligheet: kunde och wäl ladit dät warit Vsagdt, om 
iegh wilde warit Een falsk Man, Män min samwittigheet, skall iegh /: näst gudz hiälp:/ 
utj sådant och andet mehre lade wäre u-l æ d e r e t : förmodar migh och därföre här 
utj dänne post, som utj den förrige, ike Vden adhkomst at hafwe bemächtigat migh 
något, och därföre för denne puncht, som för den förrige dän at söges som sådant 
bort förärit hafwer. 

3 den tredie post angående, indehåller m e m o r i a l e n  sålledes, at Eett par Stude war 
hoos her S a l o m o n  utj östra lyngby på for, Hwilke Herr Nils angaf at hafwa kiöpt 
af min Sal. Moster. blef icke därför r e g i s t e r e t ,  Män Herr Nils togh samme Stude 
till sigh; Här till swaris sålledes. dee twänne Vnge Stude Herr S a l o m o n  utj östre 
Lyngby gaf migh For till, dem hafwer iegh kiöpt af Sal. Jomfrun, som nu med nöyach-
tigh windne skall bewijses, och förmehnar migh och för den post at bör at frijkiändis.

4. den Fiärde ponkt angåendes, Liuder sålledes, att Herr Nils hafde Een o b l i g a t i o n 
uthj sin Egen giömme, som han till min Sal. Moster hafde uthgifwit, at ware hinde 
skyldigh 200 Rdr Swänsk löbende Mynt, hwilka han sagde Min Moster hafde hannem 
förährit, behåldt dem därföre hoos sigh, och blef samme (?) ike r e g i s t e r e t .  her 
till swaris sålledes: dee 200 Rdr utj Swänskt mynt anlangandes, som iegh för den Sal. 
Jomfru hafde att giömme hafde iegh gifwit den Sal. Jomfru min o b l i g a t i o n  på: 
Och hafwer den Sal. Jomfru någon tijdh tillförende, förr än hon blef siuuk tillsagdt 
och förährit migh dennem, för dän M o l e s t  och beswärligheet Jegh Vthstodh medh 
hinde och hindes folk utj dänne beswärlige förbijgångne tijdh, och än ydermehre 
låfwade bädre at wilde förskylde dät, Om hon lefde, som Jegh ey häller på twiflade, 
Män gudh bädre, gick alt för tijligh bort: Och hafde samma penge, ike migh effter 
den Sal. Jomfru warit förährit, hafde Jegh intet hafft behoff at obenbarit dännem, 
Män frijwilligen sagde af dem, at dee ike seden skulle för dennem komme bagkast på 
migh: och hafde Jegh o b l i g a t i o n e n  på samme penge hoos migh, som här ofwan 
för föregifwes, då må hwar Mandh Vndra sigh på, at där skall kräfwes på dät, där intet 
är at kräfwe effter, och frijwilligen af den Sal. Jomfru är bort forährt. Till däss meh-
re försikringh föruden, framlägger Jegh Wälborne Ernst Laxman Von Radens bref, 
hwar utj han bekänder, att hans Sal. Moster hafwer och utj sitt yttersta dee samme 
300 Slätta daler migh t e s t a m e n t e r e t ,  Såå och her M a j o r  gyldenstiärnas bref, 
som och på dee samme penge intet Ankar; Till medh och föruden Wälborne696 Ernst 
Laxmands Von Radens q u i t
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t e n t z  bref för hwiss godtz och Midler som697 funden är i mitt huus, effter hans Sal. 
Moster, Så han icke weet wijdare något i huuset, som hindes är, och därföre och will 
för all tilltale hafwe migh q u i t t e r i t . Sådana Vthgifne brefwe förmodar iegh at be-
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frij migh frå Wälacht Jacob olsons tilltale, så och så, pengenes Erläggelse. Och Om 
Arfwingerne effter den Sal. Wälb. Jomfru ike härmedh will ware tillfredz, så kan iegh 
intet Andet, än Jegh iu får at före dennem något Andet till opliusningh, Hwar utj dee 
medh all Rätte på den Sal. Jomfrus wägne bör at göra mig wijdare s a t i s f a c t i o n 
Nembl. för 2 1/2 Åhrs tijdh den Sahl. Jomfru medh sitt folk war utj mitt huus. D e n 
Synder Länge på Min gårdh.

1. då först hafde den Sal. Jomfru min Sahl, hwor öfwan på stodh hindes kister och 
andet mehre förwahrit som den Sal. Jomfru siälf hafde Nögelen till.

2. Näst hoos hafde Sal. Jomfrun Ett kammar hwar hon hafde sitt fadebuer medh hwiss 
hon behöfde till sitt folk på gården, och andet mehre som iegh icke i stykewijs kan 
Oprägne, hwilket iegh ilde kunde Mist i dän beswärlige tijdh, Ty där utj stodh 2 sänge, 
och Endå kunde insätt698 fleere; Så Jegh icke hafde något kammers på min gårdh at 
l o g e r e  någon Erligh Mandh utj; Vden Ett lijdet på dän Wästre Länge, och därföre 
Måtte mången Erlig Mandh i krigztijden tage tilltacke i Stugen hoos migh, Änten på 
bänkene eller Andenstädes i stugen, som noch Witterligt är, Ty den Sal. Jomfru hafde 
siälf nöglene till mina kammar.

3 War min Stuge migh och betagett, hwar den Sal. Jomfru förrättede hwadh hon wilde, 
så fulkommeligen som hon kunde warit utj sin Egen stuge, så iegh där utj war såsom 
Een främmit, gick och till mitt bordh; Och Endogh hon Vnder tijden beeredde sigh 
siälf något som hon kunde hafwa lust till, så måtte iegh doch Enteligen hwar Måltijdh 
hafwa 4 Rätter Maat, af dät bäste iegh kunde bekomme, ty hon aldeeles intet ringare 
wilde ware t r a c t e r i t  i dänne beswärlige tijdh, hwilket falt migh tongdt nogh; åth så af 
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Hwilket hon behagade, Ty hon war megit grand till sin Maat /: dän Sal. Jomfru uden 
någon ondh tanke eller eftermähle efftersagdt:/ Män hindes arfwinger till betänkningh.

4 Hafde Jegh inrymbdt dän Sal. Jomfru mitt s t u d e r e  kammers, så och Ett lijdet 
kammers där hoos hwar hon ellers hafde sin handel för sigh siälf, och skulde Jegh 
s t u d e r e  till Prädiken eller något andet, måtte iegh änten i hafwen om Sommaren, 
eller utj Ammestugen om Wintren S t u d e r e ; Ty i Stugen war för migh ingen Rolig-
heet, Ty den Sal. Jomfru intogh dän, som dän hafde warit händis Egen, hwilket iegh 
ike på Ankade, Ty den Sal. Jomfru hafde wäl giordt migh wijdare r e f u s i o n  än dee 
300 Daler där före, om hon hafde lefwet. Män nu seer och förnimmer Jegh, Hwadh 
r e f u s i o n  migh mehnes, och Om den Sal. Jomfru ike hafde warit här så när sin 
gårdh, och oppehållet sine folk där, hafde dän som Andre herregårder här omkringh 
intet mindre blefwit sparit, män t o t a l i t e r  r u i n e r e t ;  Sådan den Sal. Jomfrues 
omhyggeligheet för sin gårdh at kunde C o n s e r v e r e , och därföre och siälf warit 
så när, siunes intet nu at achtis, i dät hindes arfwinger will r e v o c e r e  dät Ringe hon 
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både siälf förährat migh, Så och dät af M o n s i e u r  Von Rhaden migh är förährit, 
hwilket är intet at Rägne Emot dät gode Jegh war försickrat om wijdare at bekomme, 
om gudh herren hafde sparit hindes Wälb. länger lijf, män nu är dät goda borte, och af 
den städh, wedh iegh ike hwadh godt iegh effter dänna dagh skall hafwa att förmode.

5. Mitt kiöken Anlangandes, då når hindes Wälb wilde hafwe något på Jlden för 
sigh siälf, måtte mine folk gå af kiökenet, Och den Wälb. Jomfru wilde wara dät siälf 
mächtigh, som ike iegh på 
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Ankede, eller någon af mine måtte påanke.

6. Mina Pijgors Sängkammar intogh hindes pijgor, så at dee lågh i mina pijgors sängh 
på mine sängkläder, och mine pigor måtte ligge på gulfwet Vtj halm, och andenstades 
hwar dee kunde komme

7 Mitt kober och Teen, Een deel af, måtte ieg för den Sal. Jomfrues
t r a c t a m e n t e  skuldh hafwa wedh huset, så iegh där udi699 ofnen ledh stor skade, 
når Snaphanarne war här och plundrade: Och där dee war bortresde; låfwede den 
Sal. Wälb. Jomfru migh, at om hon lefde, skulle hon wäl gifwa migh så megit kober 
och Teen igen, om hindes måtte blifwe bewarit, Män /: förmedelst hindes hastighe700 
dödh:/ fick intet.

8 Min brygge kiätil brukte och den Sal. Wälb. Jomfru så länge hon war här utj 2 1/2 åhr, 
till at brygge utj både till sigh och sit folk, så Ochså till a r m e e n  så tidt dän stodh här, 
och hindes bryggekiädil fördt frå gården, stodh här utj förwaringh och blef behålden.

dän Wästre Länge på min gårdh.

1 Öfwan öfwer gästekammarset, hafde den Salige Jomfru sitt Malt på låfftet och den 
Ringe Sädh hon i den beswärliga tijdh fik, och hafde siälf låås därföre.

2. Läen som är 12 Wäggerum hafde och den Sal. Jomfru medh låås före siälf nöglen 
till, hwar hon hafde dän Ringa Sädh hon fik, och skulde ieg där indh at uthtaga Afne 
till mina Swijn och Anden förnödenheet, måtte iegh bede om nöglen förr än iegh 
kunde komma där indh

dän Norre Länge.

1 Min horsebodh som är 2 Wäggarum uthi bredden, och 4 utj längden, lodh den Sal. 
Jomfru sätte Een deel af sina kiör utj.
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2 Ett huus näst hoos, som är 2 Wäggarum, hafde den Sal. Jomfru sine fåår utj och, 
och så lås före, 

3. Stalden wedh Porten, hwar där är Rumb till fira hästar, hafde den Sahlige Jomfru 
och för sigh siälf 

4 På dän Anden sijde wedh porten, som är min foreLoo, hafde den Sahl. Jomfru sine 
kalfwe ståandes. 

5 J mitt Mandes stodh och Een deehl af den Sahlige Wälborne Jomfrues701 kiöer

J n  s u m m a  at sige, dee tree Länger på Min gårdh, gandske af hindes Wäl-
byrdigheet till hindes tiäniste att wäre intagne.

Dätta föreskrefne will iegh sätte i Rätta för dommaren och Een hwar Erligh Mand, 
som har huus och hiem, om dee sådane, och så många warelser, wilde eller kunde 
Ringare Än fämb Sl.702 daler Om Wgen afstå, så och taga Emot dän M o l e s t  medh 
den Sahlige Jomfru och hindes folk som optegnat är, föruden Andra af hindes gode 
Wänner i Selandh dät danske krigzfolk, så och så af Wåris folk, som tidt och offte 
kom medh p a r t h i e r  at kräfwe aff hinde och hindes bönder giengiär; Så och måe 
här förVden C o n s i d e r e r i s  att Wälborne Ernest Lagzmandh Von Raden, Så och 
twänne Wälborne
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Jomfruer frå Röneholm ware här frå den Wälborne Jomfru war blefwen siugh, dödh, 
och i kyrkan hänsatt utj fiortan dagars tijdh, för hwar Person at t r a c t e r e  Om Vgen, 
kan ike wara Ringare än Twå Slätta daler, ähr penge Tolf daler.
Når iegh nu som billigt är, tager först efter den Sahl. Wälborne Jomfru, efter opskriff-
ten fem daler om Vgen utj 2 1/2 åhr, är dät penninge Sexhundredefemptijo daler. 
Når nu dee öfwerbem.te 12 Sl. Daler för Wälb. Ernest Laxman och Jomfruenes t r a c -
t a m e n t e  tillägges ähr då penge 662 Sl. Daler

Och om dee nu ändeligen som Wäl:t Jacob Olson p r o t e s t e r a r  på, skulle Emot 
Lauglig bewijsningh till Laugligh adkomst på dee penge iegh bekommit hafwer, migh 
tillkiändes, /: som iegh ike tror Laugh och Rätt kan dömme migh till:/ at lefwere frå 
migh samme omtwistade penge som är 300 Sl. Daler /: efftersom ieg på dee andre 
penge hafwer Wälb: Ernest Laxmandz q u i t t e n t z , at ware af dee Midler han för 
sigh här fundet migh förährit, förmoder iegh migh ochså at skee nöyachtigh s a t i s -
f a c t i o n  effter min opskrifft, så at om dee 300 Daler skulle tages frå dee 662 Daler, 
tillkommer migh Endå Laugligen af Sal. Wälb. Jomfruns Arfwingar 362 Sl. Daler, Ty 
at hafwa såden M o l e s t  för intet som optegnat är, förmoder ieg att aldrigh någon 



– 122 –

skulle begära dät, eller och Laugligen dömma migh därtill

Härföruden mitt S p e c i a l  tilkraf till Wälborne Sal. Jomfruns Arfwingar för deras 
Öfwerskikade Fougde Wälacht N i c l a s  Bäk
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mandz kost och L o g e m e n t  utj mitt huus utj 7 Vger och någle dage, Een Rdr om 
Vgen, är peninge 10 1/2 Daler. Tillhobe då alt utj Een s u m m a  som iegh billigen 
hafwer Wälb. Sal. Jomfruns Arfwingar at kräfwe är penge 372 Sl. Daler 2 marker.
Noch den Wälb. Frue som siälf tredie låg här utj 8 dage, föruden mitt offer af gården 
på 2 högtijdzdage, och andet mehre Jegh kunde om skrifwe som dänne gång må beroo 
sigh, Män gifwes dennem ikun till efftertänkande.
Och beder därföre dän Wälwijse dommare, så och dän Wälehrede Rätt at giöre här 
utj, som för gud /: som kiänder alltingh:/förswarligt kan wäre Begärar703 dätte Mitt 
Jnlägg at opläsis ord frå ordh i Tingbogen införes, påskrifwes, och migh igen lefweris
Gråmandztrup den 23 I u n i j  A n n o  1680.

   Nils Jacobsson Sandby.
Egen handh.

Noch i Rätta lades Öfwanskrefne Jnlägz påberopte 3:ne bewijs som o r i g i n a l e r -
n e  thär af tillijka medh bem:te Jnlägh i dag blef leste och påskrefne, och lembnades 
C o p i o r n a  där af i Rätten, och Mälder samma v i d i m e r a d e  C o p i o r  ordh 
effter Andet som dee i p r o c e s s e n  skohla704 inskrifwas.

705 Wält Jacob Olson beropte sigh på swar till nästa Tingh Emot her Nils Jacobsons 
inlefwerade L i b e l l e r . dommaren förelade parterna at föra alt hwadh dee kan hafwe 
på bägga sijdor i dänne sak till nästa Tingh på dät ingen Af parterna medh skiäl skall 
få orsak på högre ställen sigh beswära med Rätten at blifwa öfwerihlat.

För Rätten framkom förmanden Kiäl Ågeson j Wedby på dee 4 Mändz wägnar och 
i Rättalade deres skrifftelige afsicht så lydandes A:o 1680 den 30 I u n i j  hafwe wij 4 
Mändh Nl Kiäl Ågeson i Wedby, Söfren Påfwelsson och Tufwe Jönsson sammästädes 
och Påfwel Bengtzon i Fleenshuuset begifwit oss på åstäderne, effter wåris Ta x t i s 
innehåldh att grandske och öfwersee hwiss bröstfäldigheet som findes på den
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gårdh i Åby som Mäster Jochum och Pofwel Nilson hafwer i bruk, då hafwer wij dät 
wurderit utj stykewijs Vthj Reede peninge sålledes som efterfölger, först M:r Jockums 
tag förfarit till 9 Daler 3 marker footträ Vnder 41 Wegarum och Een twärfoot 8 Daler, 
6 wäggarum Leygder 1 biälke 3 sparre 2 stolpe 4 Daler, fiöle för 6 wäggarum 2 Daler 
1 mark gafle 3 Daler, 8 Windskieder 1 Daler, footträ och twärfot under 2 Weggarum 
3 marker 3 dörralåse och hängsler 3 Daler 3 marker låfft för 4 wäggarum 4 Daler Por-
ten 2 marker stuen 12 Daler Ett st. humbleJord rent ödelagt Ett heelt skeppa Jordh på 
bägge parterne något förfarit, Ett brundkar något förfarit, giärderne hafwer gandske 
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warit ödelagdt och opbrändt, då hafwer dee Een deel af dem optäpt igen, På Pofwel 
Nilsons part i bröstfäldigheet Tag på den östre Länge 6 Daler Tagh på den Syndre länge 
4 Daler 2. marker, Tagh på den Norre Länge 1 Daler 2 marker, dee andre länger något 
förfarit till 2 marker. 18 wäggarum fotträ 3 Daler 2 marker, Wägge och gafle förfarit 
till 1 Daler Windskederne 2 marker 8 skilling, 2 döre och låse 1 Daler 2 marker, fotträ 
Vnder den syndre länge för 10 wäggerum 2 Daler då är den bröstfäldigheet mästede-
elen blefwen i denne krigztijdh. dätta bekräffte wij föreskrefne 4 Mändh medh wåra 
s i g n e t e r  Vndertrykt som wij achtar at förswara

          L S L: S L: S:  L S 

Cronones Befalningzman Wälbetrod Lars Larson i Sillagra i Rätta lade Effterskrefne 
o r d r e . 1 Herr krigz C a m m e r a d z  Cronakerns o r d r e  om Synderslöfs bros för-
färdigande som skall skee medh forderligste af h[ä]ratz706 almogen d a t  helsingborg 
den 15 J u n j  680 dässlijkest och andra broer. 
2 G e n :  G o u v e r n e u r e n s  G y l l e n s t i e r n a s  förbudh på olaglig Skoghygge 
d a t  M a l m ö  den 27 J a n u a r j  680.
3 Herr Cronakers O r d r e  at almogen som r e s t e r a  med Langhalms kiördzlen till 
Tummarp skole707 med första708 dijt bringe och yte samme Långhalm dät Befalningz-
manden förelade almogen, skee skulle till Sundag näst kommende medh 40 marker709 
straf tilgörendes af hwar gård d a t : Helsingborg den 15 J u n j  680.
4 däss uthen lät Herr Befalningzman pålysa, at alla knechtarne nu straxt till nästkom-
mande Måndag begifwa sigh till gårderne och där som någon fins här i häradet efter 
den dag skall dee samme effter bådee gambla och nya strenga710 O r d r e  knechten 
fast tagas och föres till fästningen uthan skrymtrij dät Ländzmän här i h[ä]radet711 
påll[ä]ggas712 hafwa tillsyn och hålla handh öfwer så framt deras försummelse ike 
skall komma på deras Egit förswar och ändteligh wärkställigt göra dätta påbudh wedh 
högsta straff tilgörandes

Eeens.713 Ländz Knut Persson i Ruggaredh lät p u b l i c e r a  sin Fulmacht på Lendzmand-
ztiänsten öfwer Oderlionga, Perstorp och Wedby Sochner sampt Håkentorp och Atterp714 
d a t e r a t  kriga den 27 M a i j  A:o 1680 Vnderskrefwen af Ö f w e r C o m m i s s a r i e n 
S v e n  E r l a n d s s o n  E r e n f l y c h t  i dagh läst och påskrefwen.

63 v
Cronones Befallningzman Wälbe:de Lars Larsson i Sillagre instälte 2:n kaldzmän, Åge 

Pålson i gångewadh och Ola Jönsson i boarpehuus som hemblade at hafwe stämt715 
at påhöra till deela och dombs Nl. Clas Olson i Halshullt Ola Olson i b i d e m  Nils 
Esbiörnson i Esbörna bygge samtl. ära stämbde till 1, 2, 3, och 4 Ting Witnesbyrdh 
at påhöra till deela och dombs, Saken är till dee instäfnde för olagligt Skoghygge som 
kan bewisas medh dee 8 Mändz afsicht J t e m 716 hafwa dee stämt Jäppe Olson i hålz-
hult717 till 1 Tingh at beståå sin sandheet.
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Noch bewiste medh K M Nils Bodelson på Smedhulte bygge och Lars Nilsson i b i -
d e m  som hembl at hafwa stämt Hälge Abrahamsson i fedingzhult till första Ting till 
dombs, Saken är till hälga abrahamsson i fedingzhult för slagzmål och hemgång718 som 
han skall hafwe begångit efter därom i Rättalagde skrefft Vnderskrefwen af Ländzman 
och några andra lydandes sålledes,

A:o 1680 den 8 I u n i j  beswärer Peder Bengtzons hustru i Östra Spångh sigh at Hälge 
Abrahamsson i Fedingzhult kom in i förhuuset och begärade twänne Skiutzhäste, hus-
trun swarade at hon hafde inga hästar för Manden war i Hälsingborgh medh dem, så 
togh han Een greb och slogh hustrun meedh på axlen och Armene så hon är blefwen 
blå och klagar sigh megit på Ryggen och Länden, och slogh i tu twå bytter som hon 
hafde sat Miölken utj, och gik så åth Stugen och togh 2 små ostar och slog till hinde 
medh och hon sågh intet Osterne seden, Så hafde hustruen Een lijten pågh som löb 
till gården och badh Peder olson och Swän Olsson i Spångh at dee skulle gåå och skil-
lia den wed karen, han wille giöra öfwerwåldh, Når Mänderne kommo dijt, så stodh 
Hälge abrahamsson och hafde läst719 fiählana nu, och giorde han ingen skade säden. 
dätte föreskrefne är efter hustruns bekändelse och bägge Mänderne till witterligheet 
hafwer dee deres bomärke Vnderskrefwit D a t u m  Östra Spångh Peder       Olson 
Swän        Olson Swän       Olson i åslionga Brodde Månssons Egen handh.

Cronans Ländzman Brodde Månsson i Wästra Ringarp bewiste medh Een skriffteligh 
Kaldzsedel som är förkunnat på Rya720 kyrkegård at hafwe Stämt, någon af Rya sochn 
för öfwerhörigheet medh Skiutzwäy Mälder samme kaldzsedel som efterfölger, dässe 
efterskrefne af Rya Sochn gifwes kall och Wardzel till första Tingh och till dombs, 
anders anderson och Lauritz Månsson i Rya, samptlige Perskiöp åboar och samptelige 
Esborarpe åboer och Liongaskough för Vlydelse, som

64 r
wijdere skall blifwa föregifwit inden Tinge, af Rinderup den 13 I u n j  1680. Brodde 
Månsson E hand. P u b l i c e r a t  på Rya Sognestäfne den 14 I u n j  A n n o  1680 Nils 
Pedersson. Som samma kaldzsedel i sig siälf innehålt i dagh läst och påskrefwen.
   Och Emädan såsom dee instäfnde sålledes ike har welat p a r e r a  öfwerheetens 
o r d r e  och skiutzat när dem af Skiutz Rättaren är tilsagdt, som förnämbligen sked-
de721 utj f e b r u a r j  Månet när Vthskrifningen skedde, då Een heel hoop p a g a z 
C a r e t e r  och wagnar gingo uthföre till Köpenhampn Emot hännes Kongl. höghe-
ets P r i n c e s s a n s  hijtkomst då dee ey wille p a r e r a  när dee tilsades J t e m  för sin 
Eeka Lars Månson och and andson i Rya försummade då Een hel hop i n f a n t r i  nu 
för 14 dagar seden m a s h e r a d e  opföre ifrån LandzCrone, Män dän första Ecken 
försumade dee intet Persköp r e s t e r  och med Een Eke som dee har försumat både 
förste och siste gången. och förmehnar dee instäfnde för sin olydigheet skull böre 
afstraffas andrum till åtwardzel. Lars722 Månson i Rya här Emot mötte och swarede, 
När Ländzman sade honom till om samma Ecke, då wahr ieg Vthe medh min ök wed 
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ödegården723 gunnalunda medh stufweTimber. då war Ländzman och sade Min hustru 
till om Een Öök, då rände hon ner till min Nabo som bor på den andre fiärdingen, då 
hade han Een Stutaök hemma och badh han wille köra, då wille hon betale honom 
hälfften Ecken när hännes Man hem kom Nils Nilsson i Persköp föregir at Ecken stodh 
intet honom till uthen hans Naboo Pål i b i d e m  hade bort Eckat dän tijdh, och ändå 
så myket mehr på dät Eken skulle gåt fort724 tilböd han Påhl Een Stut till hiälp på dät 
Eeken ike skulle blifwit försummat. Pål swarede at han hade ingen Wärdzens ting at 
kiöra medh den tijden hwerken förste eller siste gång.

Sätter för dy i Rätte, at eftersom Ländzmanden för deres Motwilligheet skull nöd-
gades Lega heste och Wagnar af gästgifwaren Nl. 5 Wagner för 8 daler, alla Ekorna 
och däss uthen giort omkostning på C o r p o r a l e n  som war C o m e n d e r a t  at 
utdrifwa samma skiutz 2 Daler 16 öre

64 v
Och förmehnar dätta tilkraf tillika medh plichten för olydna bör betalas och begärar 
dom opsättes till nästa Ting och då at gå dom.

A r e n d a t o r skan utj Bläsinge Ereboren gudfrucht och dygdesamma M a t r o n a 
hustru M a r g r e t a  Hillebrandzdotter Tessmar Sahl. hans Nilson Wändels Effterlefwer-
ska wedh sitt wissa budh för Rätten framkom och är begärendes af Rätten 4 Erlige 
dannemän här i Sochnen som kunde bestå huruledes hännes godtz och förmåge nu 
i denne förledne krigztijden är blefwen förkommit både Af Rijkzens fiender, Snap-
hanarne som wåra Egne Tropper. i t e m  gröden utj alla krigz åhren dät lilla som har 
kunnat blefwit sådt och inbärget förödt och förskingrat hänne till störste skade och 
r u i n ,  hwar om at witna framstodh förrige Ländzman Pål Anderson i Östra Lyngby 
Per Pålson i Stidzwijk och Nils Jönson i öfwerp och Per Jönsson i Liongzmyllan samptl 
swor och Want på Siäls Eedh medh oprachte finger efter Lagen at nu i krigztijden blef 
all deras förmåge ifrån dem tagne, så at hännes Sal. Man Måste gå i byn och läna sigh 
Ett par byxor at skiula sigh utj725 dem sålledes wederfarit är so[m]726 öfwanskrefwit 
står, och at gröden i lijke måtto sålledes föröd är som727 hwar efter A r e n d a t o r sken 
är Tingzwitne begärandes,728 J t e m  at hon mång[a]729 gånger på Een lång tijdh måtte 
gå i skiul ifrån Bläsinge gårdh och giömma sigh j prästegården i Östra lyngby

Swän Jönsson ågår i Sillagra i dagh hans 4 Tingz Lagbiudning dät han lagbiuder 
all den låt och part i bolestadh Skattegårdh som Jäppe Ellertzon här till åbodt och i 
bruk hafft hafwer medh all däss tilliggelser efter730 kiöpebrefwetz innehåldh Mälder 
som fölger kiändis iegh Jäppe Ellertzon i bolesta at iegh af Wälberåddh hugh sampt 
medh min hustrus wilge och samtycke hafwer såldt och afhändt och härmedh fuld-
kommeligen Afstår dän Gårdepart i Bolestadh, som iegh hijt till dagz påbot hafwer 
som är 3/8 för migh och mine arfwingar sampt min hustrus arfwingar f[ö]dde731 och 
Vfödde, och dät till Swän Jönsson i Silagra
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och hans hustru och bägge deres arfwinger födde och Vf[ö]dde732, och dät med huus 
och gård, ager och Eng, skoug och Mark, fiskewand och fägångh intet Vndentagandes 
i någon måder, som nu där till ligger och af arildz tijdh där till ligget hafwer, ware sigh 
wed hwadh nafn dät näfnes kan, och han at giöre sigh dät så nyttigt som han bäst kan, 
och kiändes iegh mig ingen wijdare låt eller part därutj at hafwa i någon måder, Mäns 
därföre at hafwe annammat fylleste betalningh, siste pening med den förste, och wäl 
nöijes i alle måder, och tilförplichter iagh migh at gifwa Wälbem:te Swän Jönsson fulkom-
meligh Lagbudh och Skiöde när han dät begärandes är, eller Tingzwindne efter dätta 
mitt Vthgifne C o n t r a c t , hwilke poster han begärandes är, att sålledes af migh min 
hustru och begge wåris arfwingar håldis skall hafwer iegh dätta till stadfästelse med 
mitt sedwanlige bomärke Vnderskrefwit, och wänligen ombedit Wälacht Åge Jngelsson 
i bolestadh, Jöns Andersson och Truls Nilsson i Sillagre och Sören Sörensson i Öija 
till witterligheet medh migh at Vnderskrifwa Jäppe         Elertzon Jöns      andersons 
Truls Nilssons Åge Jngelsons E. h. bomärke bomärke boo      märke Vnderskrifwer 
D a t u m  Sillagre den 30 M a r t j  A.o 1680 Sören Sörensson E h

då efterdy i alla 4 Tingen ingen genmähle eller Mootsigelse har warit Ty städes 
dätta Lagbudh wedh sin fulle Macht. då i dagh för Rättten framstodh Jöns Andersson 
i Sillagra efter medhgifwen fulmacht uthgifwen af Jäppe Ellertzon den 6 A p r i l i s 
680, som utj Lagbudet dess mehningar733 finnes införd där i dagh på bem:te Jäppa El-
lertzons734 wägnar bortskiöder och afhänder ifrån sigh sin hustru och barn och begge 
deres735 arfwingar all den låt och part han här till i bruk hafft736 och åbodt hafwer i737 
som är 3/8 af Bolestadh Skattegårdh till Swän Jönson i Sillagra och hans hustru Boel 
Trulsdotter738 och dät medh huus Jordh, ager och Engh, Skogh och Mark fiskewandh 
och fägångh Mylle och Myllefall, Wått och Tört högt och lågdt intet Vndentagendes 
som liger inden och Vthan alla 4 Markeskähl efter kiöpebrefwetz innehåldh som i 
Lagbiudningen införd är,

Per Månsson i Starby efter sista Tingz opsätelse i Rätta lade sitt skrifftelige Jnlägh 
och efter förgående drefne p r o s s e s s 739 innehåldh är i dagh Endelig dom begäran-
des och Mälder sama Jnläg som folger, Emädan såsom iegh hafwer ladit stäfne Tufwe 
Bengtzon i Wästrarp till dombs för Een häst som han lånte af migh och Rächte migh 
hand och låfwade at skaffa migh min häst igen lijga så godh som dän war, då han den 
Jmottog effter mitt förrige Angifwande, som med Windnesbyrd

65 v
är bewijst, dät Tufwe Bengtzons windner hafwer wundit at där war någla Vnge herrar 
som gaf Tufwe Bengtzon pass, at dee skulle taga häste hwar dee kunde få dem, och 
gaf dennem penge, Mugligt at dee skulle lega häster därföre, förmehnar icke (?) kan 
swäke eller därföre att miste min betalningh, så länge mine Witnesbyrdh stå wed 
macht och förmehnar Tufwe Bengtzon bör sitt lyffte at hålla, och migh min häst 
at betale med billig anwänd bekostning, hwar på iegh är den Wälwijse dommarens 
kiändelse begärandes, och förblifwer den låfl. Rättens tiänstwillige altijdh. D a t u m 
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Starby den 22 I u n i j  A.o 1680.
     Peder Månsson

Som samme Jnlägg innehålt i dag läst och påskrefwet bägga parterna ära dom be-
gärendes. dommarens R e s o l v e r a d e . Effterdy Tufwe Bengtzon i Wästrarp bewijsar 
sigh ware befalt at taga hästar hwar som hälst dee finnas kunna, dän tijdh han A:o 
1667740 om Wintren tillijka medh Per Rör som sedermehra begaf sigh till Snaphane 
blefwe uthwiste till Kongl. A r m e e n  af några wåre741 gode herrar742 effter C o n f o i 
till Ett stort p a r t h i  Profwiant som war på wägen och fördes uth till fältet då kan 
Vnderrätten ey tilfinna honom743 at betala Per Månsson744 sin häst igen, som då Vnder 
wägen blef borta, Män bör frij at wara in till annorledes blifwer bewijst.

Tufwe Jngelson i Wästre Ringarp745 och i Rätta lade Een skriffteligh kaldzsedel som 
så lyder, disse efterskrefne gifwa 6 dages kall och Wardzell till 1 Ting till dombs som 
efterfölger, som är för dän r e s t  som dee blifwer migh skyldigh för A.o 1676 Troet i 
Flinke 5 marker 6 öre Eekholm Kiäl andersson 5 marker Flinka Bengt Axelson 2 mar-
ker 4 öre, krangelböge 13 öre, Örkelionga Per Olson 13 öre Bäreböget 26 öre i b i d : 
herredagzpenge 14 öre, Wästre Tåkarp Enkan Marina 20 öre i b i d e m , Bengt Jöns 
och hans åboar   20 öre harbexhult Brodde knutz gård i b i d e m  20 öre Jydagården 
i b i d : 20 öre, Siobygget 13 öre harbexhult Nils Esbörs 13 öre Järn bläst Åge Nilsson 
13 öre., Åslionga Siufne Tuesson med sine Åboer 6 marker 4 öre, axel Jönsson i b i d : 
medh sine Åboer 1 Daler 4 öre, Lärka Kirsten Nilson medh sine Åboer 2 marker 4 ör 
Wästra Spång 2 Daler 6 öre, Krangelböget. 13 öre Bengt Thorsson i Högholm 20 öre 
Ennu r e s t e r  Loufholm för Een Ecka 20 öre Bengt Tuesson i Lärka för Een Ecka 5 
marker Tufwe Jngelsson Eeh: hwadh omkostning därpå will fölga dät får i wist siälf 
at betala P u b l i c e r a t  på Örkelionga Sochnestäfn den 20 I u n j  A:o 1680

Nils Pedersson

hwar efter Tufwe Jngelsson sätter i Rätta om dee746 instäfnde icke iu bör betale förn[ä]
fnde747 tilkraf indan 15 dagar eller lijda Nam, och wurdering i deres boo och godz 
efter r e c e s s e n  dee Jnstämbde af örkelionga Sochn blefwe påropte om någon af dee 
instäfnde war tillst[ä]des748 eller någon på deres wägnar här till swara 

66 r
wille och ingen mötte. dommaren förelade dee instäfnde at Rätte för sigh innan eller 
till nästa Tingh, eller och då at gå dom.
därnäst i Rätte lades Cronones Befalningzmandz Zedel at Tufwe Jngelson bör hafwa 
r e f u s i o n  för hwadh han kan hafwa uthlagt för Ao 676 och ey igenbekommit hafwer 
sampt därpå fölgande 3:ne q u i t e n t z e r  dän förste lydande på Een b r e g a r d i  af 
Småländningarne och Herr öfwerst VlfClos Regemente.749 dät andre Ett lijtet q u [ i ]
t t e n t z 750 lydendes på 9 Daler Smt bägga d a t  den 12 M a r t j  676. deth 3 lyder opå 
Öfwersten Sal Wälb Fredrick Von Börstels Regemente Wästgöta I n f a n t e r i  d a t : 
Eeket den 13 M a r t j  676 som i dagh blefwe läste och påskrefne som i p r o c e s s e n 



– 128 –

skola införas
J lijka måtto i Rätta lade Tufwe Jngelson, Een annan skriffteligh kaldzsedel Mälder 

som fölger Efftersom iegh för Een tijdh sedan hafwer ladit förkyndrit Een kaldzsedel 
på Fagralt Kyrkegårdh för någon gammal Rest som iegh för Fagralt Sochn mändh 
hafwer751 Vthlagdt och samma kaldzsedel är blefwen förkommen så iegh måtte intet 
få hannem igen, hwarföre ieg gifwer fagralte Sochnemändh kaldh och Wardzel nu på 
nytt igen till förste Ting och till dombs efter mina q u i t t e n t z e r  så wäl som efter 
dät som her Befalningzmanden hafwer r e s o l v e r a t  och belöper sigh af hwar gårdh 
effter Jordebogen 6 marker 4 öre föruden omkostningar, hwer effter Een hwar kan 
wijde sigh at Rätte af Rinderup den 18 I u n j  A n n o  1680.
            Tufwe Jngelsson
Som samma kaldzsedel innehålt i dagh läst och påskrefwen.

Saken är till dännem för hwiss som dee migh skyldige ära efter mina q u i t t a n t z i e r s 
lydelse så och effter Herr Befalningzmandzens Zedel förmehner at samptl. Fagralt So-
chnemän Vndantagandes 2.ne gårdar biörholm och Healt som Mårten Jönsson i Fagralt 
har frijheet på, och så Hälge i biäreböget och Tranepedaren, Mäns dee andre samptl. 
förmehner ieg mina Vthlagde penge dee bör mig at betala belöper sig af hwer gårdh 
effter Jordeboken 6 marker 4 öre. dommaren förelade dässa föreskrefne instäfnde at 
Rätta för sigh752 till nästa Ting 

66 v
eller och då at gå dom.

Per Jönsson i Årery i dagh hans 3 Ting till Swän Månson i Hönsholma Eskar och 
begärar dom, eftersom han ännu efter sista Tingz låfwen ännu inteth har Rättat för sigh. 
dänne Saak beror ännu Med dom til nästa Tingh efter C o n t r a partens beg[ä]r753 och 
a c t o r e n s  Egen C o n s e n t z

Hans Andersson i Kiälstorpa bygge i dag är hans 4 Tingz lagbiudning754 dät han 
lagbiuder all den755 Jordh och Egendom som han Arfwit kiöpt och inlöst hafwer i 
Kiälstorpa bygge och efftersom ingen motsigelse i alle 4 Tingen756 er eller har warit757 
Ty städes dätta lagbudh wedh sin fulla macht. Här Emot mötte Nils Nilsson i b i d e m 
och Erbiuder Silf och penningar 
då för Rätten framstodh Hans Andersson på Kiälstorpa bygge efter Richtige 4 Tingz 
lagbiudning där i dagh bortskiöder och afhänder från sigh sin hustru och b[ö]rn758 
och sande arfwingar till Nils Nilsson i759 hans hustru Bengta Hansdotter och bägga 
deras arfwingar alt760 Kiälstorpa bygge som hans andersson här till i bruk och åbot 
hafwer medh all däss tilliggelse effter kiöpebrefwetz innehåldh som sålyder V i d e 
F o l i o  67 Ø 

gudmund Nilson i Boalt wed wärner bengtzon i attarp Effter sista Tingz opsättelse 
och. 4 Tingh drefne p r o c e s s  Eskar och begärär dom. på Per i Tranetorpet, då är 
för Rätten sålledes afsagdt Efftersom Rytteren Per Håkansson war för Eent medh Per 
Jonsson om Een deel r e s t e r a n d e  Skatt hoos honom innestodh för Een tijdh han 
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war i Tyskland och fienden kom här i landet, något för än Hans E x c e l l :tz har761 G e n . 
G o u v e r n e u r e n s  o r d r e  woro Vtgångne och p u b l i c e r a d e , och Ryttaren 
straxt anamat dee omtwistande Oxar i betalning för 12 1/2 Daler och Ryttaren gifwit 
Per Jönson så många peninger tilbakar som Oxarne woro mehr wärde än Ryttarens 
p r æ t e n t i o n  war, där effter han fort sålde dem till gudmund Nilsson i boalt, och 
således kombne i tredie Mana handh och Wåldh; hwarföre dänne Rätt ey Vnderstår 
sigh att dömma Annorledes, än dät kiöp och giorde a c c o r d  iu bör stå wedh macht, 
som Ryttaren Per håkenson och gudmund Nilsson j boalt sin Emillan giort
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hafwa, och bem:te Per Jonson fördänskuldh skyldigh samme oxar till föreskrefne 
gudmun Nilsson i boalt igen straxt at lefvera, eller så många peninger dee762 förste 
gången763 lefrerades före i Skatten, och dät medh billig omkostning, eller lijda Nam 
effter r e c e s s e n

Rijdefougden till Biärgzgårdh Wäl:t Jacob olsson på sin Wälb: hussbondes eller 
herskaps wägnar äre i dagh af Rätten 8 Erlige dannem[ä]n764 begärandes som kunde 
grandske och syna allt Biärgzgårdz tilliggende Vthsochne så wäl som Jnsochne Fräl-
segodtz765 däss bröstfäldigheet at påsige medh allt däss tilliggelser och dät på hwar 
gård766 styckewijs utj penningar taxere som dem wijdare på åstäderne skall blifwa före 
wijst hwar till blef opmält förste Man Peder Påfwelsson i Stidzwijk, Nils Bengtzon i 
Fastarp, åge Jönsson i Öfwarp Per Jönsson i Fastarp, Jöns anderson i Sillagre Brodde 
Nilsson i Öija, Siufne Assersson i b i d e m  och Per Jönsson i öija hwilke föreskrefne 
8 Män härmedh af Rätten förelägges medh forderligste at begifwe sigh på åstäderne 
när dänna t a x t  dem öfwerlefveres, noga grandska och syne alt bem:te Biärgzgårde 
Vthsochne och insochne frälsegodtz medh alt däss tilliggelser intet Vnden tagandes 
Ehwadh nampn dät hafwa kan hwad bröstf[ä]ldigheet3 som på åstäderne kan finnas, 
ware sigh huus Wäggar Taak Skorsten Windyfwer döre lafft Myller Mylledammar 
brundh humblehagar giärder, sampt Skogar767 och annat mehra som kan finnas eller 
på åstäderna blifwa förewijst och sedan deras förrättningh här innan Tinge at afsige 
som dee achter at försware

Bem.te Jacob olsson bewiste medh K M Nils Larsson i Smörlarp och Swän Persson 
i Stidzwijkahuus som hembl effter Lagen at hafwe stämt Nils i Killebäk till första Ting 
till dombs Saaken är till honom för olagligt Skoughygge medh Wijdare till näste Ting

Samma K M hemblade efter lagen och at hafwa stämt Ingman Lasson i Jngborarp 
till förste Ting till doms för olagl Skoghygge, med wijdere till nästa Tingh
I n  n o m i n e  J e s u  kiender iegh migh hans Andersson i Kiälstorpabygge, och här-
medh gör witterligt, medh dätta mitt
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obne bref, at iegh hafwer sålt och afhändt frå migh och min hustru och bägge wåris 
sande arfwingar, och till Nils Nilsson barnföd i Biörstorp, och hans tillkommande 
fästemö Bengta hanssdotter och bägga deres sande arfwingar, forberörde Kiälstorpa 
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bygge, som iegh här till åbodt hafwer, medh allt däss tilhörande, som iegh hafwer 
arfwit, kiöpt och inlöst efter mina Sal. föräldre, ware sigh medh huus och Jordh, ager 
och Engh, Skough och Mark, fiskewandh och fägång, högt och lågdt wått och tört, 
intet Vndantagandes i någon måder, af hwadh Nampn dät är, och Näfnis kan, som 
nu där till ligger, och af arildz tijdh tilliggit hafwer inden alla 4 Markeskähl och Vden 
före, och dät till Ewindelig Arf och Egedom Eye skulle, för alle och hwars tiltale som 
där768 på i någon måder tilltale kan, och är mig redeligh och wäl betalt förste penningh 
och siste, så iegh takar förn:de Nils Nilsson och hans fästemöö, för godh redeligh och 
nöyachtigh betalningh, och är wäl tillfredz i alle måder, och låfwar iegh ydermehre 
härhoos, at gifwe förbem:te Nils Nilsson och hans fästemö, bädre förwaring indan 
Tinge, Enten Tingz witne eller Skiöde, hwilket begärits, Når gudh will at Laugh och 
Tingh blifwer satt och inrättat, Enten iegh siälf i Egen person, om gudh sparar lijf och 
sundheet, eller wed någon anden, som iegh gifwer därom min Fulkommen Fulmacht, 
att dätte så i sandheet är, och sålledes p a s s e r i t  är, som föreskrefwit står, hafwer iegh 
mitt sedwanlige s i g n e t e  här Vndertrykt, och wänligen ombedit disse Effterskrefne 
4 dannemändh Nembl. hans hindrichsson i Kiälstorp Nils hindrichsson i biörstorp 
Thorsten Tufwesson af Blegemåsa och Bengt Hindrichsson i Perstorp till witerligheet 
medh migh at besigle. D a t u m  Kiälstorpa bygge den 25 o c t o b e r  A n n o  1679. 
L S L S L S L S

Som samma kiöpebref i sigh siälf innehålt ordh efter andet i dagh läst och påskrefwit. 
att sålledes innan Tinge bemälte Kiälstorpa bygge bortskiödt och afhändt är som före-
skrefwit står, witnar wij beede medh wårt häratz S e g e l  med wåra Egne S i g n e t e r 
här neden Vnder trykt, A c t u m  u t  s u p r a .

NB: v i d e  F o l  58 Effter wåris medgifne Ta x t i s  innehåldh, Vdstedh till oss Vn-
derskrefne Mändh af Norre Assboo häratz Ting A:o 1680 den 21 A p r i l  at wij skulle 
påsige hwor megit Enkan Sal. Mårten Swäns i [ö]stra769 lyngby hindes lille dotterson 
Bengt Bosson i Bolestadh, Vngefär 8 åhr gammal bör hafwa till oppehåldh i dänna 
swåre tijden af sitt godtz som förmynderen boo Jönsson i Kiälna hafwer hoos sigh på 
dät barnet i skall nödes till at gå och tigge, såsom förmyndaren hafwer wijst barnet frå 
sigh till Enkan, och Enkan ey hafwer något till at försörge sigh siälf medh, då wiste 
wij ey Rättare där utj at kiände, at barnet Ju770 skall hafwe 7 Daler om åhret, utj 2 åhr, 
Ty dät är heelt skrobeligt, att sålledes afsagdt är, Witnar wij medh wåris
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sedwanlige bomärke, D a t u m  grymanestorp den 23 I u n j  1680 Lars        Persson 
Per        Kiälson Nils      Torkelson Swän       Persons bomärker.
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Ondzdagen den 7 J u l i j  A n n o  1680. 
Otta Ståkemän.

Måns Nilsson i Töstebooholm
Eskil Nilsson i Tulsiööholm
Anders Nilsson i hagen i grumestorp Sochn
Pofwel Swänsson i gunarp
Ingman Lasson i Jngborarp siter för Tufwe Nilsson på Liongaskog
Swän olson i Spång sitter för Tufwe Tufwesson i Lärka
Per Olsson i Spång sitter för Nils Siufnesson i Florshult
Per Bengtzon på Spånga bygga sitter för Troet Törkelson i biörholm

Edel och Wälborne Ernest Lagzman Von Raden i dag p r æ s e n t e r a d e  sigh siälf 
här in för Rätten och i Rättalade Een Fredlysningz sedel sålydendes. Jegh Vnderskref-
ne Ernst Laxmandh Van Raden till Snellerödh lader fredlyse, på Norre assboo häratz 
Tingh mina S.771 hofwe Wange och intäppede Mark, Som är frij Eenemärke Vnder 
min gårdh och godtz för all Skytterij och krybeskytterij schylde, Så därsom någon 
här effter Jmot dätte förbudh fördristar, då wijde sigh för skade at tage wahre, hwiss 
han däröfwer Wederfahris, hwar effter Jegh är Tingzwitne begärandes. S n e l l e r ö d h 
den 7 Iulij A:o 1680.

    E r n e s t  L a g z m a n  Va n  R a d h e n

hwer efter dän Wälborna Herre war Tingzwitne begärandes, dät Rätten honom ey 
wiste kunna benächta

I t e m  i Rätte lade bem.te Wälb: Herre Ett skriffteligt afkall sålydandes. Kiändes 
wij Vnderskrefne och här medh för alle witterlig giör för oss och wåris arfwinger, at 
Ernst Lagzman Van Radhen till Snillarödh wåris medh arfwinge hafwer oss lefrerat 
och förnöget för alt hwiss Lösöre penge, Sölf och guldh, så wäl som Anden Wahre, 
som oss efter wåris Sahl. faster Jomfru Lehna gyldenstiärne utj arf är tillfalden och 
han efter wåris begäringh Effter hindes dödh hafwer C o n s e r v e r e t  wedh händes 
gårdh Biärgzgårdh, Vthj Skåne Rörligt och Vrörligt intet Vndantagandes i någon må-
der, Effter den Jnlefrerade R e g i s t e r i n g z  innehåldh, Mäns där som något af hwiss 
som hon sigh har effterladt här effter på någon Andenstädz måtte findes at
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wäre hän bracht och förkommit, då oss sådant allene komma till, så wähl som och 
har wij bekommit fyllest betalningh af bem:te Ernst Lagzmand Van Radhen för hwiss 
r e s t a n t z e r  som till dee Kongl. danscke af Biärgzgårdz gårdh och godtz skulle 
Vthlägges som belöber i n  s u m m a  Siufhundrade och half fembsindz tiufwe daler 
Swänsk löbende Mynt, och där af har bemälte Ernest Lagzmandh Van Radhen till oss 
lefwererat sin p o r t i o n  där af, som belöber Etthundrade fyretyfwe och twå daler, 
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hwilka wij igien på sine behörige städer skall lade lefwere och af betale. Så wij eller 
wåris Arfwingar Aldeeles intet har at p r æ t e n d e r e  på förnäfnde Ernest Lagzman 
Von Radhen eller hans Arfwingar i någon måder, för något af wåris Sahl. FaderSysters 
efterlåte Midler, dät ware sigh hwadh Nampn dät hafwa kan, och will ey häller för 
förnäfnde r e s t a n t z e r  Mäns skall, han wara frij för alle wåris och wåre Arfwingers 
tilltahle och skall fornäfnde Ernest Lagzmand Van Radhen och hans Arfwingar ware 
uthj alle Måder tillbörligen q u i t t e r i t  för alle wåris Sahlige fasters Midler som hoon 
sigh effterlaedh, så Wähl som och föhr R e s t a n t z e r n e  och afhålden uden Skade 
och Skadeslöös uthj Alla Måder dätta till Ydermehra försichringh hafwer wij dätte 
medh Egne h[ä]nder772 Vnderskrefwit och wåris
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s i g n e t e r  Vndertrycht Kiöbenhafn den 22 N o v e m b e r  A.o 1679
   E e n e w o l d h   P a s b e r g   M a g n u s 
   L: S:   G y l d e n s t i e r n a
        L: S:

därsom någon Anden föruden min Person /: måtte hafwa eller kunde spörges at hafwe 
Af min Sahl. Mosters Midler, som hon sigh kunde hafwe effterladt då mine Medh 
Arfwinger allene at hafwe där på att p r æ t e n d e r e , och dännem allene at komma 
tillgode. Kiöbenhafn den 22 N o v e m b e r  A n n o  1679.
    E r n e s t  L a g z m a n d  Va n  R a d h e n .

Läst och i n p r o t o c o l l e r a t  på Skåninge LandzTingh den 5 I u n i j  1680.
      S v e n  K r å k a

Läst och P r o t o c o l l e r a t  innan Norre Assboo häratz Tingh den 7 I u l i j  1680
      Carl Broddesson

dätta är Een Richtigh C o p i a  Vthaf o r i g i n a l e n  windnar Jegh Vnderskrefne S n i l -
l e r [ ö ] d h 773 den 8 I u l j  1680
    E r n e s t  L a g z m a n  Von Radhen
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som samma afkall i sigh siälf innehålt ord effter andet i dag läst och påskrefwet.

Cronones Befalningzman Wälbetrodde Lars Larsson j Sillagra wedh häretz skrifwaren 
N i c l a s  Jönsson lät i Rättelägga efterskrefne E x t r a c t  uthaf Kongl. Maijts Nådigste 
r e s o l u t i o n 774 Nl. 10. 11. 12 p o n c t  sålydandes.

775 for R[ä]tten776 framstodh Formanden Jöns Swänsson i Öija och Joen Jöransson i 
bolestedh och i Rätta lade deres skrifftelige afsicht dän dee wedh Eedh bekräfftade777 
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Rättste och sandfärdigste wara afsagdt som dee har kunnat förstå och wist M[ä]lder778 

E x t r a c t  Vthaf Kongl. Maij:ts Nådigste r e s o l u t i o n e r  gifwen Kongzör den 22 
I u n i j  1680, angående om ödesgårdarnes C u l t i v e r a n d e  och opkombst i Skåne 
10 P u n c t e n , På dät at Landet måtte så myket snarare och beqwämligare kunna be-
byggas igen på alla ställen där gårdarne befinnes wara öde och r u i n e r a d e , gifwer 
här medh Kongl. Maij:t Nådigst almogen fritt lof och tilståndh at på däss och Cro-
nones Skougar få hogga sigh nödigt byggningztimber så af Eek som furu och annan 
Surskough/: dog wed tillbörligh uthwijsning, kunnandes dee i tillkommande höst och 
Winter effter den Anstalt och D i s p o s i t i o n  Sal. herr Rikz Rådet och G e n e r a l 
G o u v e r n e u r e n  i sin Lijfztijdh giordt och krigzCammerådet Cronoaker och öfwer-
krigz C o m m i s s a r i e n  Ehrenflycht dän samma till fölge wijdere görandes warder, 
framskaffe Timber kiördzlor till ödesgårderne hwilket i tillkommande wår märkeligen 
lärer befrämia bygnaden, fördänskull alla betiänte sampt gemene almogen å landet 
skole wara plichtige sådant owägerligen at efterkomma. II alldänstundh dät finnes wara 
Eet myket nyttigt och giörligt Medel till at få ödesgårdarne som Rytterijet tilslagne 
äre, snart C u l t i v e r a d e  och bebygde, om Ryttaren får hwart åhr peninger i stället 
för frijhetz åhren, så lenge dee påståå, Nembl. på Ett heelt Rustningzhåldh åhrligen 30 
Daler Sm:t dy skola Krigz CammerRådet Cronoaker öfwer krigz C o m m i s s a r i e n 
Erenflykt sigh låta angel[ä]git3 wara at hwar och Een Ryttare som ödesgård Emottagit 
hafwer Vnder Rustningz wilkor och frijheet, Vndfår Rede penningar Nembl. för hwart 
frijheetz åhr Trettijo daler Silfwerm:t och dät nu straxt i begynnelsen för förste åhret, 
så snart dee träda till gården, hafwandes o f f i c e r a r n e  wedh C o m p a g n i e t  där 
noga opsicht på, at Ryttaren peningarne ike förslöser, uthan kiöper sigh i förstone, Een 
koo och Een Arbetzhäst till at fortsättia åkerbruket medh och dät Öfrige Anwände till 
sitt Vnderhåldh, och altså kan Ryttaren nu i Sommar hösta med bonden höö, hiälpa 
J gårdzens bygnat och drifwa Wederbörande Rotar at hiälpa Vnder medh, Jämwäl i 
höst såår någon Rogh och åth Wåhren korn, blifwandes på dät sättet Ryttaren efter
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handen insat och inrymbd i gårdzens bruk. 12 Såsom man af Erfahrenheeten lärdt 
och förnumet hafwer, at dee ödesgårder som tagas medh Rooten op, Omögeligen 
uthan frijheet därhoos opkomma kunna fördänskuldh och Sal. Herr Rikz Rådet och 
G e n e r a l  G o u v e r n e u r e n  skall godtfunnit hafwe, att alle sådane gårder som 
besättias genom Roter, skola niuta 2 åhrs frijheet för dätte och tillkommande Åhret 
beräknat på Landgille och Te r m i n skatten, altså a g e r a r  Kongl. Maij: Een sådan 
her G e n e r a l  G o u v e r n e u r e n s  gode och nyttige d e s s e i n  medh Nådigh 
befalning At wederböranderne den samme Rätteligen fullfölga och almogen hafwa 
sådandt till godo at Niuta.
   C a r o l u s
    L: S: 
dätta ware lijkelydande af högstbem.te Kongl. Maij:ts Nådigste r e s o l u t i o n e r ,  a t -
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t e s t e r a r  Vnderteknade D a t u m  M a l m ö  den 6 I u l j  A:o 1680. 
       N i c l a s  J Cronoaker S v e n  E Erenflycht
Som samma r e s o l u t i o n  i sigh siälf innehålt i dag läst och påskrefwen.

Noch i Rätte lades Een anden r e s o l u t i o n  och r e g u l a m e n t  hwar efter b[ö]nder779 
och Ryttaren sigh Rätte skall bestämde af 4 p o n c t e r  Mälder som fölger Såsom för 
tijden inga Ryttere kunna hafwa tillfälle eller förmå at Emottaga något heelt gårdz 
bruk, och dät effter där om oprättade ordningh och R e g l e m e n t  at tilbörligen bru-
ka och Rusta före; Män dee doch åstunda och begära att kunna nu få fiärdeparten af 
gårdzens bruk, dät straxt at tillträde, nytia och bruka; Altså hafwer opå hans Kongl. 
Maij:ts wår Allernådigste konungz och herres wägnar, och till fölge af wår Vnderda-
nigste tiänst, dätta effterskrefne förordnat, som alt är lijkmätigt R e g l a m e n t e t  och 
J n s t r u c t i o n e n .  1 Tillates hwar och Een Ryttare, som har lust och kan bruka, att 
få nu straxt tillträde fiärdepartz bruk och Egendom af gården, hwilket han och siälf 
måste hösta och bärga, igengifwandes bonden Strösädh, så myket som till bem:te fi-
ärdepart är uthsådt, och så länge bärgandet påstår, måste bonden dänne gången föda
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Ryttaren, effter dee må intet hafwa at lefwa af, förän dee fåå fiärdeparten inh[ö]stat780, 
Män sedan och på fölgande Åhren, bonden icke wijdare där till förbunden, samma 
fiärdepart niuter Ryttaren för sin Löhn och kost Åhrligen och Rustningen p r æ s t e -
r a s  och Vnderhållas af dee öfriga gårdzparter effter r e g l e m e n t e t z  innehåldh. 
2 Män wore någon Ryttare som ey wille eller kunde bruka någon fiärdepart, dän 
måste bonden föda och kläda, och Ryttaren nöijas med huusmandz kost och så godt 
som bonden siälf Åstadkomma kan, och där Emot bör Ryttaren höst och Wåhr hi-
älpa bonden i gårdzens arbete, och Rustningen Vnderhållas af gården effter bem:te 
R e g l e m e n t z  förordningh.
3 Medh Skattehemmanen förblifwer efter r e g l e m e n t z  Vthtrykelige förordning, med 
mindre Skattebonden siälf godwilligen will oplåta fiärdepartz bruket till Rytteren, då 
på dän händelsen förblifwer doch bonden sin Skatterätt förbehållen och oförkränkt.

4 Kongl. Maij:t hafwer och i Nåder bewilgat och förordnat at alla dee ödeshemman 
som äre på Rote optagne, skola få niuta 2 åhrs frijheet, så wäl och Almogen hafwa at 
Åthniuta dän frijheet som dem elliest, uthan Rotar gifwit är; och Ryttaren skall där 
Emot få frijheetz Åhren, och så länge dee påstå få niuta åhrligen af andre Kongl. Maij:ts 
Räntor och Midler på Ett heelt Rustningzhåldh 30 Daler Smt: på halfft och fiärdedeel 
mindre effter p r o p o r t i o n e n , hwar på fölger Een v i d i m e r a t  Een afskrifft, af 
sådan Kongl. Maij:ts Nådigste förordning, sampt att alla ödesgårdar på Skatten skola 
i åhr få Timber till Een huuslänga, och sedan wijdere i tillkommande Winter hiälpas 
medh Timbers kiördzler uthur Skogarne till fleere huus, hafwandes så Rytterne som 
bonden att bruka och nyttia Ödegårdarnes Egendombar i Frijheetz Åhren, dät bästa 
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som dee kunna och förmå, att dee medh fordersambste kunna opkomma. D a t u m 
M a l m ö  den 5 J u l i j  A n n o  1680.
N i c l a s  J :  C r o n a k a r    S v e n  E r l a n d s s o n 
    E r e n f l y c h t .

Som samma J n s t r u c t i o n  eller r e g u l a t i o n  i sig siälf innehålt ord efter andet i 
dag läst och påskrefwen

dässlijkest i Rätta lades, krigz Cammerradz781 Wälb N i c l a s  J: Cronakerns så och 
öfwer C o m m i s s a r i e n  Wälb Herr S v e n  E  E r e n f l y k t z  Vnderskrefne bref till 
Cronones Befalningzmanden Lars Larsson angående desse föreskrefne E x t r a c t e r 
skola af honom, Wederböranderne handthäfdes, och Een lijka lydende C o p i a  till 
hwer Sochn lefweres, D a t :  M a l m ö  den 5 I u l j  680 i dagh läst och påskrefwen

Såsom och Herr Cronakers o r d r e  d a t 782 M a l m ö  den 22 I u n j  680 angåen-
de at almogen skall framskaffa 40 fambna Wedh till hälsingborg och 40 fambna till 
LandzCrone som ofördrögligen effterkommas skall

J t e m  Herr Cronagers och G  G o u v e r n e m e n t z  S e c r e t  Skantz bref till Be-
falningzmanden dat M a l m ö  den 22 I u n j  A:o 1680. angående hwilken af almogen783 
will föra fältsten till LandzCrone så får han för hwer C u b i c  Aln 4 öre Sm, och dee 
där ike har hästar där dee kunna Emot C a u t i o n  få 20 eller 25 Daler till låns at kiöpa 
sigh hästar före då skall dee samme penger för kiördzlen blifwe betalte.

Sammaledes Herr Cronakars och h Skantz ut till Herr Befalningzman Vthgångne 
bref d a t  M a l m ö  den 22 I u n j  680 angående Salpettersiudarne som Een till hwer 
Sochn förordnat blifwer hwilken dee hafwer Emottagit och 2 af hwar Sochn sigh om 
Salpettersiuderijt i n f o r m e r a  låter hwar dee hädan efter för Vthskrifningen blifwe 
befrijade.

Hägderijdaren Wälacht Hindrich Hummer här för Rätten sigh p r æ s e n t e r a d e 
och i Rätta lade784 hans E x c e l l :  G e n :  G o u v e r n e u r e n s  fulmacht Vnder
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skrefwen af Krigz C a m m a r Rådh Cronakern och G  G o u v e r n a m e n t s  S e c r e t : 
D  S k a n t z  d a t : LandzCrone den 23 I u n j  680 däss lijkest sin J n s t r u c t i o n  be-
stämde af. 20 p o n c t e r  som i dag blef läst och påskrefwen almogen till effterrättelse.

Häratzskrifwaren Ennu åtwardnar häratzmänden låta giöra Een begynnelse medh 
Synnarslöf bros förfärdigande nu innan Sundag eller och Aldra längst i tilkomande weka 
så framt dee ike där något klagemål påkomma skulle will taga på deras Eget förswar.

J lijka måtte påll[ä]ggas785 Cronones Ländz och fiärdingzmän sigh hwar Ting dag 
infinna skola at gifwe tillkänna hwadh såsom utj deras Siätting p a s s e r a  kan och 
Cronans i n t e r e s s e  där Vnder v e r s e r a  kunna.

H[ä]gderijderen786 Hindrich Humer begärer af Rätten at dee Män som sist War på 
Skoggrandskningen787 må af Rätten föreläggas begifwa sigh på åstäderna igen och 
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företaga sigh sin sistgiorde Ta x t  och788 afsicht och Noga syna och grandska hwadh 
som kan finnas wara hogget, seden dän tijdh war, och där efter afsiga deras förrättning 
här innan Tinge, på dät bemte hägderijdare kan hafwa wiss efterrättelse hwadh här till 
och nu här effter är hogget eller hoggas kan, att dee som begå olagligt Skoghygge, på 
Cronans Skogar789 dee effter dänne dagh därföre må plichte Wälförståendes at ingen 
efter dänne dag må hogge uthan uthwijsning.

Effterskrefne äre efter Wälb: Herr krigz CammarRådz o r d e r  d e  d a t o  M a l -
m ö  den 5 J u l j  680 föro[r]dnade790 och til satte effterfölgande dannemän at Wara 
Sochne Ländzmän och Skogwachtare Nembl. Per Nilson i Eeket för Rya Sochn791 
Tufwe Jngelson i Wästra Ringarp för örkelionga Sochn, Mårten Jönsson i Fagrhult för 
Fagralt Sochn Tufwe j Harholma för oderlionga792 Sochn, Bengt Nilsson i Jbberp för 
Perstorp Sochn, Ländzman Nils krog för Wedby Sochn, Ola Jönson i Färingtoffte för 
Färingtoffte Sochn, Ländzman Knut i Ruggered blifwer för Rijseberga Sochn, Anders 
Nilsson i Vglarp för grumestorp Sochen793. Tumme Andersson i Tösterp
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för Tösterp Sochn. Jöns Swänson i Ösiö för Ösiöö Sochn Clas olson i hålshult för Tåssige 
Sochn Per Jönson i Liongzmyllan för Östra Lyngby Sochn, hwilke föreskrefne Män 
här medh af Rätten förelägges at dee noga tilsyn hafwa medh Cronones Eenskylte så 
w[ä]l794 som fälatzskogar, sampt och hwadh annat dem af Cronones befalningz och 
Ländzmän kan blifwa anbefallat som länder till Kongl. Maij:ts Nytta. och gagn troligen 
at förrätte - och med flijt söke Cronans Nytta och för alting, all skade och fördärf där, 
dee sådant förnimmer i tijdt795 på behörige städer tilkänna gifwa hoos wederbören-
derne hwilket Een hwer hafwer at wete sigh till hörsam efterrättelse.

…796 Häratzskrifwaren Niklas Jönson på Cronans Befallningzmandz wägnar i dag 
hans 2 Ting Chlas olson i hålshult efter sista Tingz förde kall.797

Samaledes Befalningzmandens Andre Ting på Hälge Abrahamsson i Fedingzhult 
angående Slagzmålet han har begåt på Per Bengtzons hustru i Östra Spångz bygge f 
begärer Witnen till förhör då för Rätten framstodh Per Olson i Östra Spång och Swän 
Olson i Östra Spångh som woro dijt hämptade när skaden war sked swor och Want 
på siäls Eedh medh oprachte finger efter Lagen at dee hörde Per Bengtsons hustrus 
bekännelse war lijka som deras Vnderskrefne Sedel innehålt som å sista Tingh i Rätte 
lades Män dee sågo hustrun ingen skade hafwa fått för än om Morgonen där effter, 
då syntes hon wara blå öfwer Axlarna och armarna och klagade sigh myket öfwer 
Ryggen som hänne om afftonen til förende af Hälge abrahamson tilfogat war., och 
dät samma betygar Cronones Ländzman Brodde Månsson i Wästra Ringerp med, så 
wäl som och hustruns Man Per Bengdtzon stodh siälf här för Rätten till Wedermä-
le och bekänner sigh wara förlijkt med hälge abrahamson så wijda hans Sak på sin 
hustrus wägnar wed kommer, Män Cronans Saak Vndantagandes. hälge blef påropt 
ingen mötte Ty föreleges han af Rätten at inkomma med förklaring öfwer dät han är 
Angifwen före till nästa Ting eller och då at gå dom

Ländzmanden Brodde Månson i Wästra Rindrup i dag hans Andra Ting till dee 
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instäfnde för olydelse Eskar och begärar dom, besynderligh på bönderna på Skatte-
gården i Liongaskog, som det seden

72 v
sista Ting intet har welat Rätte för sigh, och sätter fördänskull nu som för i Rätta om 
dee öfwerhörige ike iu bör betala ike allenast hwadh L[ä]ndzmanden798 för deras 
Motwillige försummelse skull har måst för dem uthlagt såsom Wagnlega och annat, 
uthen och plichta för sin öfwerh[ö]righeet799 skulldh dee instäfnde påroptes, ingen 
mötte dy tillfindes Een hwar på be:te Skattegår at betala till L[ä]ndzman800 Brodde 
Månson sina Vthlagde pengar så wäl för Eckan hästar och wagn 1 Rdr801 så wäl som 
dee som blef uthlagde i gästgifwaregården för deres försummelse effter p r o p o r t i o -
n e n  Nl. 3 marker 5 skilling. och dät med billig omkostning indan 15 dagar eller lijda 
Nam och wurdering i Een hwar deras boo och godtz hwar dät finnes efter r e c e s s e n 
och för deras olydigheet skull plichte 3 marker efter förrige höge ofwerheetens r e -
s o l u t i o n e r  till K Mt och Cronen

bem:te Ländzman Brodde Månson i Wäst. Ringarp, på Tufwe Jngelsons wägnar i 
Wäst: Rindrup J dag hans Andra Ting till dee instäfnde802 efter sista Tingz opsättelse i 
Rätta lade hans803 skrifftlige Jnläg sålydendes Eftersom dät är i dagh mitt andra Tingh 
till dee Jnstäfnde efter opsättelse, hwarföre ieg nu som tilförende Esker och begärar 
dom på dee 3 Instäfnde efter kaldzsedlens om lydelse, Eftersom ingen Ennu hafwer 
willat Rättat, hworföre iagh är Vdaf den Wälährade dommaren hans kiändelse här på 
begärandes, och där som någon af dee Jnstäfnde möter udj dagh och wela p r o s i d e r a 
härEmot, så förmehner iegh at dee bör äntens medh q u i t t e n t z e r  eller och medh 
Richtig witnesbyrdh det afbewijsa at dee hafwer någon peng Vthlagt till dät folck som 
min q u i t t e n t z  om förmälder och är dom begärandes, dän Wälährade dommare 
hans tiänare medh förblifwande. gudh befallat. af Rinderup den 6 J u l i j  A n n o  1680.

Tufwe Jngelsson E: h:

Som samma Jnlägh innehålt i dagh läst och påskrefwet.
dommaren påropte om någon af dee instämde efter siste Tingz föreläggelse war nu 

tillstädes här till swara wille, ingen mötte, Ty tilfindes Een hwar att betala förnäfnde 
tilkraf med billig omkostningh h[ä]lst3 effter ingen motsägelse är sked i 2 Tingdagar, 
och dät innan 15 dagar, eller lijda Nam och Wurdering i Een hwar deras boo och 
godtz hwar dät finnes effter r e c e s s e n .
Rijdefougden804 till Biärgzgård Wäl:t Jacob olson
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i dag hans 5 ting till Kyrkioherden her Nils Jakobson Sandby i grumestorp och i Rät-
te lägger sit skrifftelige Jnlägh sålydandes V i d e  F o l i o  8 5 .  S i g n u m  [ tecken]
hwer efter bem:te Jacob olson bewiste medh kaldzmän Matz Person och hans Nil-
son i grumestorp som hembl. effter lagen at hafwa stämt805 för Snällerödh part Edel 
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och Wälborne Her Ernst Lagzman Van Raden efter Een skriffteligh kaldzsedel som 
bem:te Wälb: herre påskref och dee sedan lefverede till Jacob olson igen, som säges 
wara förkommen, af innehåldh at Wälb. Herren är Laglig hijt C i t e r a t  till i dag at 
bestå sin sanning utj denne omtwistade sak angående P a s t o r e n  Her Nils i grum-
mestorp,806 hwar efter Jacob olson tilsporgde Wälb. Ernst Laxman Von Raden om 
han hörde at Sal. Jomfru Lene gyldenstiärne utj hindes ytersta t e s t a m e n t e r a d e 
Herr Nils i grumestorp dee 300 Daler som fordras af bem:te arfwingar; hwar Emot 
p r æ s e n t e r a d e  sigh här för Rätten Wälb.Herr Ernst Lagzman Von Raden till Snil-
lerödh och swarede medh sitt skrifftelige Jnläggz innehåldh, sålydandens, Eftersom 
at Jegh Vnderskrefne nästförleden den 30 I u n j  fick kaldh och Wardzell af mine 
Medharfwingars Fulmächtige på Biärgzgårdh at witna Vthj Een Saak Jmellom Her 
Nils Jacobsson udj gråmanstorp och dennom, hwilken efter kaldzsedelens liudelse 
för Rätten skall ware indhändiget; altså windner och a t t e s t e r a r  iagh medh Egen 
handh som fölger. Min Sahl. Moster Jomfru Lehna gyldenstiärna till Biärgzgård har 
Vtj dänne näst förleden krigztijdh warit utj föreskrefne her Nilsas huus i grumestorp 
och hafft hindes wärelse efter hännes gode behagh, Och som hoon sammastädz den 
2 M a i j  1679 medh döden är afgången, och Her Nils migh strax där efter berrättade 
at hon hannem Tryhundrade daler Swänsk löbande Mynt hafde förährt:/: som han 
doch tilförende utj hans giömme i Kiöbenhafn hafde:/: Och hannem o b l i g a t i o n e n 
lefrerat at pengene hannem skulle ware förähradt och Vkrafde för hwiss Omkostningh 
och M o l e s t  hon hannem utj hans huus på Try åhrs tijdh kunde hafwa för Åårsaget, 
Altså har iegh effter samme
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her Nilssas berrättningh Min Sahl. Mosters gåfwe fuldkommeligh C o n f i r m e r i t , 
och till Endh ydermehra stadfästelsse ändnu medh dätte C o n f i r m e r e t ,  Sålledes, 
at Her Nils skall samme penge niude och behålde för migh och mine Medharfwingar, 
så at Jegh eller dee intet har därpå at p r æ t e n d e r e . doch medh sådan wilkor, att her 
Nils skall wara förplichtat at antage samme penge för hwiss omkostninghz p r æ t e n -
t i o n e r  som han på migh och mine medh Arfwingar kunde hafwe, fördänskyldh 
min Sahl. Moster har warit uthj hans huus och hafft sine Wärelser. Hwadh sigh dee 
andre Poster angår, som Her Nils har behållit hoos sigh, som iegh skriffteligh till mine 
MedhArfwinger har inlefwerat, då har Her Nils samme Medler behåldt medh mitt 
samptyke, Jn till han där på kunde niute wijdere mine Medh Arfwingars C o n s e n t z 
dätta föreskrefne A t t e s t e r a r  iegh medh Egen handh skrefwen och Vnderskrefwen 
Norre Assboo häradtz Tingh den 7 J u l j  A n n o  1680
         E r n e s t  L a g z m a n d h
        Van Radhen.
Som samma Jnläggh i sigh siälf innehålt ord effter andet i dagh läst och påskrefwit 
dät och Wälb. Herren Åtskillige gån
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ger siälf wedh sin h[ö]gste807 Eedh bekräfftede at så i sanning wara som föreskrefwit 
står, Häratzskrifwaren Wäl:t Niklas Jönsson på P a s t o r e n  Herr Nils Jacobson Sandby 
i grumestorp wägnar bewiste medh K: M: ynnert Pålson i Vglarp och ola Matison i 
Wedby som hemblade effter lagen at hafwa stämt på biärgzgård Rijdefougden Wält 
Jacob Olson till j dag808 Witnesbyrd at påhöra med mehra som då kan föregifwas eller 
p r o p o n e r a s .  J t e m  hafwa samme K: M: ochså i n C i t e r a t  Lauritz Jäpson i Siök-
rogen Pål anderson i åby Mårten Larson i Holm, Sören Larson i grumestorp at bestå 
sin sandheet, I t e m  hafwa dee stämt Bengt Trulsson ola Person och ola swänson i b i d : 
samtl. ära stämde till i dagh at bestå sin Sandheet och begärar Witnen må tagas till 
förhöör Jacob olson förmehnar at ingen witnesbyrdh utj den inlefwerade gäldzfordring 
till dee omyndige börns arfwingar söges af Herr Nils, bör ike at städes, för än Rätta 
Lagwärgen där Emot Erlangar Laglig kall och Wardzel, såsom dät Lagwärgene af Herr 
Nils sögas som Een giäldh. Nils Jönson på Herr Nilses wägnar förmehnar at Rätten 
honom ike kan förhålla at före dässe i dagh instäfnde Windne, eftersom Rijdefogden 
Jacob Olson har fått Lagl. kall och Wardzel till witne at påhöra och Herr Nils sitt sista 
angifwande där med at bewijse, hwar på ieg dommarens s e n s u r  begärendes är, Jacob 
olson swarade at han nu som tilförende ike Emottager någon witnesbyrd i dän Sagh 
för än wederbörande Lagwärgor bekommer Lagl. kall och Wardzel som mält är, Ty 
han ingen Fulmacht i dän saak hafwer at swara. dommaren r e s o l v e r a d e  Effterdy 
Laga C i t a t i o n  är gången utj dänne Saak till däss uthförande då wiste Rätten ey at 
kunna benächta parterna at före hwadh witner som dee kunde hafwa i dänna Saak 
och dän Egäntelig wedkommer. då för Rätten framstodh Mårten Lauritzon i holm 
swor och Want på siäls Edh med ophrachte finger effter lagen at809 Åhret för än Sal. 
Jomfrun dödde då kom han till grumestorp Prästgårdh, då såg han at Her Nils810 fa-
lade på dee omtwistade stutar och lijtet där effter ginge dee in i stugan. Lars Jepsson 
i Siökrogen swor och want på siäls Eed med oprachte finger efter Lagen at på samma
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dag och tijdh som omwitnat är då såg han at Sal. Jomfrun och her Nils hansloges inne 
på gården om samma omtwistade Studar, oxarna blef han sedan af biärgzgårde Lag-
fogt befalt at kiöra samme Stutar in i Herr Nilses811 fähus och dän [Ö]frige812 fähopen 
kiördes Emot biärgzgård igen efter Lagfogdens befalningh, wijdare weet han intet at 
witna Jacob olson tilsporgde samma witne om han hörde at dee giorde fulkommen 
köp om stutarne hwar till han swarade ney han ike hörde huru dee köpsloges wijdare 
än för om wundit är. I t e m  för Rätten framstodh Pål anderson i åby swor och Want på 
siäls Eedh med oprachte finger effter Lagen samme ord, ord från ord som Lars Jäpson 
i Siökrogen för813 om wundit hafwer. Sören Larsson i grummestorp som är Her Nilses 
dräng swor och want på siäls Eedh medh oprachte finger efter lagen att814 Jönkaren på 
Snillerö sade till honom at dee penge som Sal. Jomfrun tilkommer och du west hwar 
de äro giömbde tag och lefrere815 dem till Her Nils och då gik han tillijka med her Nils 
effter peningarna i kyrken som låg imällan fiölarna i predikstolen och Herr Nils bar 
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siälf hem pengarne. dässlijkest witnar han och samma ord om Stuta kiöpet, som Lars 
Jepson i Siökroken omwundit har, Jacob Olson tilsporgde samptl. witnesbyrden om 
dee hörde at Sal. Jomfrun och Herr Nils slutade köp om stutarne eller ikee, Witnen 
swarade dee weet ike mehr at witna än dät dee tilförende omwundet har och dee ike 
hörde hwad ord dee hade sin Emillen när dee kiöpsloges. Oluf Person i grummestorp 
swor och want på siäls Eedh med oprachte finger effter lagen at Sal Jomfrun hade816 
sin boskap oxer kiör häster hopper får sampt all sin Sädh som hon lät föra ifrån Bi-
ärgzgårda wang och lagdes i Prästens huus för uthan frij l o g e m e n t e  Stugor
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och Cambere sampt koken till sigh och sitt folk al dän tijdh hon war j prästegården 
som war heele ofredz tijden.817 Ola Swänson och818 Bengt Trulson i grumestorp swor 
och want på siäls Eedh medh oprachte finger effter lagen819 samma ord, ord från ord 
som oluf Person i grumestorp omwundit har820 N i k l a s  Jönson821 förmehnar efter 
för i Rättalagde Skäl och Witnesbyrdh at Herr Nils Jacobson för Jacob olsons tiltal bör 
frij at wara, och sin öfrige p r æ t e n t i o n  af bem:t Jacob olssons p r i n c i p a l e r  at 
söke, och däss för utan Eerstatte Herr Nils all omkostning och pengaspilla hwar efter 
ieg är dom begärandes och Ett fulkombl. utslag. Jacob olson, nu som för Effter som 
Wälb: frun är förrest åth Köbenhambn och han därföre ike kan komma till brefwen 
för än frun hemkomer Ty begäres dommeren will822 beroo till näste Ting med dom-
slutningen, dät Rätten honom ey wiste kunna benächta Män då Entlig till den tijdh 
at p r o d u c e r a  alt hwadh han kan hafwa och då at gå dom eller skee opsättelse efter 
r e c e s s e n . Här hoos och i Rätta l[a]de823 Wälb. Her Ernst Lagzman Van Raden Ett 
skriftligt afkall sålydandes v i d e  F o l  68824 
Jacob olson låter lysa för dee andre sine deeler till näste Tingh

Munsterskrifwaren J o h a n  W[ä]tterman3 ifrån Malmö instälte sigh och i Rätta-
lade sin Fulmacht på sin Systers wägnar sålydendes Såsom iagh uthj dänne swårlige 
krigztijden hafwer måst utstå mycken stoor wederwärdigheet, så af fienden som och 
af Snaphanarne några gånger warit rent afplundrat, och iagh nu förnimmer at min 
broder Johan Wätterman Reeser dijt op i Norre Härat, dy har iagh honom härmedh 
fulmächtigh giöra, att han uthfordrar af mina förmyndare Bengt i Ebbarp Sochnar 
eller arfwingar och hans Hindrichsson i Kiälstorp hwadh som migh efter Mina Sal. 
Moder tilskifftat blef, at iagh kan något för min skade till däss oprättelse bekomma, 
M a l m ö  den 18 A p r i l i s  A n n o  1680
       Annika Anderssdotter
         Wätterman
Som samma Fulmacht innehålt i dag läst och påskrefwen
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hwarefter han bewiste med K M Jöns Nilson i hylstoffta och giärka Swänson i b i d : som 
hiemblade effter lagen at hafwa st[ä]mt825 hans hindrichson i Kiälstorp och gästgifwa-
ren Sal. Bengt Persons Söner Jöns och Tufwe Bengtzöner i Ebbarp och Biörstorp till 
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första Ting till dombs Saken är till dem för Een deel lösöra godtz hoos dem innestår 
och hans Syster tilkommer effter Skifftesbrefwets lydelse d a t e r a t  Bolestadh den 3 
N o v e m b  674 af innehåldh lydandes på 48 Daler Lösöra godtz med wijdare som 
uthur Skifftesbrefwet i p r o c e s s e n  skall införas. hwer efter bem:te Wätterman på 
sin Systers wägnar sätter i Rätta om dee icke iu bör betala och ifrån sigh lefrera hän-
nes Möderne Här Emot mötte hans hindrichson i Kiälstorp och swarede at han intet 
godtz har fått af Bengt i Ebbarp, må doch tidt och offta krafft där på män kunde intet 
få lösören af bem: bengt Person i Ebbarp som han will bewijsa till nästa Tingh. Jöns 
och Tufwe Bengtz[ö]ner826 och så här Emot mötte och swarade at N[ä]r827 skiftet höltz 
efter deras Sal. fader då togz828 Sal. Befalningzmandens Wättermandz b[ö]rnegodz829 

uth af 4 wurderingzmän och lades utj Een kista och sände budh till hans hinderson 
i kiälstorp och badh han wille komme till Ebbarp och Emottaga börnagodtzet och 
då hans hindrikzon ike kom så togh Tufwe Pijl och dee 4 Wurderingzmän Och lade 
godtzet i Een kista och slogo läs öfwer hänne och lät stå hänne på Een Rätt, sedan blef 
kistan så länge ståendes tils A r m e n  kom frå Markary då blef kisten med godzet af 
krigzfolket borttagen som med witne skall bewijses till näste Tingh.

I t e m  bewiste bem:te Munsterskrifware
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med K M: and. Nilson i Vglerp och Jäpe Person j hagen som hembl effter lagen at 
hafwe stämt gästgifwaren Per Nilson i Eeket på sin Systers hust: Margreta Wättermandz 
wägnar till 1 Ting till doms Saken är till honom för Ett par Stuter för 14 Daler som 
honom på Skifftet blef utlagt i bolestad Ao 74 den 3 N o v e m b  med mehra lösöragodz 
efter h[ä]nnes830 Sal. Moder fallit och bem:te Per Nilson såsom hännes förmyndere efter 
skifftesbrefwetz lydelse har emottagit och lyder hännes anpart som dät i p r o c e s s e n 
skall införas Per Nilsson i Eeket wed sin Son Hindrich här Emot mötte och beropar 
sigh på swar till näste Ting sampt witne at före här Emot.

Cronones Befalningzman Wälb: Lars Larsson i Sillagra med häretzskrifweren 
N i c l a s  Jönsson här för Rätten lät framställa Een Fånge eller Snaphane wedh Nampn 
Jäppe olson som s[ä]ger831 sigh wara född i Swärfwareboen utj Rijseberga Sochn och at 
wara 18 åhr gammal och har Een gång warit till gudz bordh och annammat Herrans 
Natwardh, hwilken bekänner sigh hafwa tiänt SnaphaneC a p i t e i n e n  Per Larsson 
i Wansta för Tråtzpåike på Ett halfft Åhrs tijdh A:o 78 och nu efter alfwarligh för-
mahning och åthwardzel bekänder han832 at han tiänte bem:te Snaphane C a p i t e i n 
Per Larson Ett åhrs tijdh och fulgde med be:te833 Per Larson hwart han togh wägen 
och fik honom Een byssa at föra, Män han säger sigh aldrigh hafwa ihälskutit någon 
Människa med dän, uthan når dee Andre Skut platteskott i wädret då skut han med, 
dässuthen berättade Ländzmanden Brodde Månson j Wästra Ringarp att dänne fången 
war med834 Per Larsson och fölgd835
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honom om kring i gårderne hwart han tog wägen och tog op Skatt af bönderna. hä-
ratzskrifwaren på Cronans befalningzmandz wägnar sätter i Rätte effter hans bek[ä]
nnelse3 som förnimmes at han hafwer fulgdt dät ogudelige p a r t j  och brukt Snaphana 
wäsendet med Röfwande och Skatz836 uthp r æ s s a n d e  af bonden sampt fördt Gewär 
och fördt g e v e r  och837 afwundh Skyldh Emot sin konong, om han ike bör at plichta 
som Andra Missdedare som af samma Sälskap utstådt hafwer och är där på Rättens 
utslag begärandes. då är sålledes för Rätten afsagt tillika medh dee 8 Ståkemänd

Efftersom dän framförde Fånge och Snaphane Jäppe Olson frijwilligt och otuongen 
bekänder sigh på Ett åhrs tijdh warit i flåk och fölge medh Snaphanarne och sålledes 
fördt afwug Skiöldh Emot Fäderneslandet däss Jnbyggare C o n t r i b u t i o n  aftwonget 
som Een af Ståkemänden Jngeman Lasson i Jngborarp berättar hwarföre VnderRätten 
ey annorledes kan dömma än Jäppe olson iu bör arbeta utj Cronans Fängelse heela sin 
lijfztijdh, så framt838 höga öfwerheeten honom839 med Lindrigare straf ey benåda will.

Ryttaren Johan Palm bewiste med K M Käl olson och Per Nilson i bolestadh som 
hemblade efter Lagen at hafwa stämt fordom Befalningzman Sal and: Person Wät-
termandz Enka, Ehreboren och gudfrychtig hustru C a t h r i n a  C r u e g e r  samt 
bemt S wättermandz Arfwinger utj bolestadh till 1 och 2 Ting till dombs 3 och 4 om 
förnöden giöres, för r e s t e r a n d e  Swäntiänare lön i twänne åhr honom r e s t e r a r 
och hoos bem:te Enka och arfwingar innestår p r o  A o  675 och 676, medh wijdare 
till nästa Tingh, dommaren pårobpte om Enkan war tillst[ä]des3 män Mötte intet. 
Vthan840 hännes Styfson Munsterskrifwaren Johan Wätterman ifrån Malmö swarade, 
at han och hans medarfwingar intet har
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åthniutit något arf, efter deras Sal. fader uthan allenaste deres Möderne som war för-
fallet A:o 74 den tijdh Swäntiänaren Reste åth Tysklandh, förmehner dee därföre intet 
hafwe at swara, och däss uthan där Swäntiäneren har honom eller hans medarfwingar 
något at söka giöre sigh dät Lagligen i n  f o r o  C o m p e t e n t j .

häratzskrifwaren Wält N i c l a s  Jönsson Stike bewijste med kaldzmän Pål Erland-
son i Bolestadh och Swän assarson i Sillagre som hemblade efter lagen at hafwa stämt 
hälge Vngesson i Eekesgården till första Ting till dombs 2, 3 och 4 om behof giörs för 
Månatz C o n t r i b u t i o n  hoos honom innestår, för 5 Månader, ifrån den 1 9b e r  in 
till A p r i l  dän tijdh han wistades uthj öst: Lyngby och då för i n q u a r t e r i n g e n 
wart befrijat han som andra C i v i l  betiänternes hemman. med wijdere till nästa Ting. 
Hälges Swärmoder Johana Mårten Swäns mötte och begärte d i l a t i o n  och afgifft 
på p r æ t e n t i o n  förmedelst hennes armod skuldh.

Hans Nilson Pål och Swän Månsöner i Töstarp framstodh h[ä]r841 för Rätten och 
begärte 8 Owillige Erlige dannemän, som kunna besichtiga deres Emottagne ödesgård-
zplatzer däss bröstfaldigheet och längt för dätta stådt öde, och största deelen ingen huus 
på uthan något lijtet som nu nyligen är r e p a r e r a t  på hwilka gårdeparter dee allenast 
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fått Ett åhrs frijheet, hwarwed dee för däss ödeliggande och stora bröstfäldigheet ey 
kunna uthärda med mindre dee af Nådige öfwerheeten någon åhrs frijheet till kunde 
Erhålla, hwilken deras begäran Rätten ey kan Emotst[å]842, Ty blef opmält förste Man 
Siufne Månson j kärr, Nils Mårtenson j gunarp Nils Swänson och843 Anders Swänson 
i b i d  Nils Person i Kyrkefästan, Mikel Pålson i brandzwijk oluf Pålson844 och Jöns 
Lasson i b i d , hwilka föreskrefne 8 Mänd härmed af Rätten föreläggas med flijt och 
oprichtigheet at taga i ögnamärke öfwenskrefne Mändz gårdeparter hwadh bröstfäl-
digheet därpå utj alt kan ware Jntet Vndentagandes Ehwadh Nampn dät hafwa kan 
eftersom Wanligt är och hafwer warit at grandska ödesgårdar och dät i styckewijs utj 
penninger t a x e e r a .  såsom huus wäggar, Taak, Windyfwer, skorsten dörrer döreJärn 
hängzler brund humblehage giärder och annat mehra Och seden deras förrättning 
här innan Tinge att afsiga så troligen som dee achtar at förswara.

För Rätten framstodh förmanden Jöns Swänson i öija och Jöran Jöranson j bo-
lestadh, och i Rätta lade deras skrifteliga
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afsicht, dän dee wedh Eedh bekräfftede sanf[ä]rdigt845 och dät Rättaste wara afsagdt 
som dee har kunnat förstå och wist. lydandes som fölger Effter wåris Ta x t i s  inne-
håldh, Vthstädt här af Nor846re häretz Ting den 21 A p r i l  sist afwijkt då hafwer wij 
warit på åstäderne och dän Lägligheet siufnat och grandskat dät Rättaste wij kunde 
då befindes bröstfäldigt som fölger, findes ingen Stuge Mäns will bygges Een Ny stuge 
som will koste -,, 32 Daler Smt: otta wäggarum huus wed bägge Anderne af samma 
stuge will koste 12 Daler Silfwermt dän Wästre Länge 13 wäggarum findes inge huus 
på will koste 14 Daler Smt:, dän Norre Länge bröstfäldig till 8 Daler Smt dän östre 
L[ä]nge847 bröstfäldigh till 6 Daler Smt:, Brunden bröstfäldigh till 2 Daler Smt: findes 
något åtskilligt gamalt Timber som kan bruges till gårdzens r e p a r a t i o n  för 4 Daler 
Smt: Giärder Synden för Wangen 56 fambnar som är slätt öde will kosta hwar fambn 
6 skilling är 5 Daler 1 mark Steengiärder 17 fambner som will förfärdeges för hwar 
fambn 2 skilling ähr 2 marker 2 skilling. 240 faufne som intet är Slätt öde, will koste 
hwar fafn at förfärdige 3 skilling ähr 11 Daler 1 mark al bröstfallet både Gårdzens och 
giärderne ähr 91 Daler 2 skilling. därfrå afgår 4 Daler Smt: som dät gambal Timber 
blifwer så Jkun in alles 87 Daler 2 skilling som är den Rätte s u m m a .  att sålledes af 
oss siufnet och grandskat är bekiänder och Wedstår iagh Jöns Swänsson i Öija och 
Jöran Jöranson i Bolestadh på wåris Egene och wåris medhfölgeres w[ä]gne848 etc. att 
Som Samma Afsicht i sigh siälf innehålt ordh efter andet i dagh läst och påskrefwen 
Bror Jönsson i blaholma lyser för sin deele till näste Tingh.-

Per Jönson i Årery lyser för sin deela Emot honom i hönsholma till näste Tingh.

Jöns Swänsson i össiöö på Elina Larssdotterss wägnar som nu tiänar i Lundh i dagh 
hännes Andra Tingh till Nils Mikelson som tilförende war till hembs i gylseredh Ennu 
som tilförende tilspörgh icke allenast dän Jnstämbde, där som han har Vnderst[å]dt849 
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infinna sigh här för Rätten uthan och all Tingz almogen och dee där hännes Trolåfning 
af weeta som woro öfwer warandes då dän skedde om Någon wiste Medh hänne, an
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nat än dät som Erligt Christeligt och godt är hwar till swarades at ingen wiste hänne i 
någon Måtto at beskylde Vthan hon altijdh har stält850 och förhållit sigh Erligh troligen 
och wäl, altså förmehnar Jöns Swänsson i össiö på bem.te Jngbor Larsadotters wägnar at 
hoon intet är plichtigh hålla dät Echtenskaps förbundh eller trolofningh som är skedt 
medh Mehrbemälte Nils Mikelson som i ofredztijden gaf sigh till Skogh Röfware och 
Snaphane och för dän skuldh intet tordes blifwa här i Landet uthen Rymbde öfwer 
åth Selandh medh dee andre sina ogudelige Stalbrödre, medh wijdare till nästa Tingh.
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Ondzdagen dän 21 I u l i j  A n n o  1680.
Otte Ståkemän

Troet Törkelson i biörholm
Måns Nilsson i Tösteboholm
Eskil Nilsson i Tussiöholm
Tufwe Nilsson i Liongaskog
Ingel Bengtzon i harbekzhult för Åge Eskilson i Lärka
Per Kiälson i Florshult för Nils Siufnasson i b i d e m
Pål Swänsson i gunarp
Anders Nilsson i Hagen.

Ryttaren M o n s : r  Petter Mörk i oderlionga bewiste med kaldzmän Ryttaren gabriel 
Russin i hwarshult och håkan Falk i harholma som hemblade efter Lagen at hafwa 
stämt, for dätta Cronones Ländzman Wälachtat Tufwe Pijl i Perstorp till 1 och 2 Ting 
till dombs och Witnesbyrdh at påhöra 3 och 4 om behof giöres, Saken är till honom 
för någon Sädh och gröda som han hafwer låtit afskurit och hösta af hans åker ifrån 
hans hustru och såldt den till Een karl som utj förra ofredztijden warit Snaphane och 
nu wed Påskatijdh bortrymbdh, medh hustru och barn och alt godtz som han åtte, 
hwarigenom hans fattiga hustru icke fick dät ringaste af gröden eller Säden som hoon 
Vtsådde dät åhret 76. J.. ike dät aldra Ringaste som hennes minsta barn kunde få till 
ophälle, Noch dässföruthan hafwer bem.te Tufwe Pijl tilägnat sigh Een brännewij-
nspanna som hans hustru hafwer låtit nedsänka utj Een Siöö, förmedelst fianderna 
skulle icke taga den bort ifrån henne, då i Medler
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tijdh, hafwer Tufwe Pijl befalt min hustru at taga samma brännewijnspanna op och 
föra hinne till honom som och skedde och seden fik hon alldrigh pannan mehr at 
see, Mehner fördänskuldh Petter Mörk at Tufwe Pijl bör stå honom till swars både för 
Sädh och kopparen och sware honom därtill efter Lagligh …färt. dessföruthen hafwa 
samma kaldzmändh och så stämbdt efterskrefne till851 förste och andre Ting at bestå 
sin sandheet 3 och 4 Ting om behof giöres, Nembl. Tufwe852 Tufson i Spisserehdh 
kirsten Tufwesson i Skougbygget på Kiälstorpa gårdh, kirsten Mårtensson i hönshol-
ma Och war Petter Mörk sina witnen begärendes till förhör, då för Rätten framkom 
Tufwe Tufwsson i Spissred swor och Want på siäls Eedh medh oprachte finger efter 
lagen at han war af Tufwe Pijl ombuden at Wurdera Petter Mörkz hustrus Sädh som 
lågh skuren på åkern i bosarp, som war illa medfaren och nedtrampat, då wurderde 
iag tillijka medh Gudmund Bengtzon i Spissredh samma Sädh för 5 Daler Sm:t Män 
hwem där fik grödan weet han ike wist Män ordet gik at Snaphanen Per Olson lijten 
fik samma Sädh och gröde. Kirstin Tufwesson i Kiälstorpa bygge swor och want på 
siäls Eedh med oprachte finger efter Lagen at nu i Wåras då fölgde han Petter Mörk 
till Wingarp, så sporgde Petter Mörk Per Olson i Wingarp till hwem där befalte ho-
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nom at taga dän Säden af åkern som Petter Mörk tilhörde och om han intet will tänke 
sigh till at betala hänne, då swarade Per Olson ieg har Man för migh Tufwe Pijl har 
sålt mig säden och iagh har betalt honom hälfften af penningarna, hwem iagh skall 
lefrera dän Andre halfwe parten änten till Petter Mörk eller Tufwe Pijl så har ieg lijke 
godt Petter Mörk beroper sigh på wijdare witnesbyrdh Saken till oplysning till nästa 
Tingh, Wäl:t Tufwe Pijl här Emot mötte och swarede at Petter Mörkz Angifwande 
Angående Säden som han p r o s i d e r a r  på sampt Een BrändwijnsPan

här fattas 10 blad
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853 der förre han icke någen Vindes byrdh. udi denne hans p r o t e s t ,  bör städes langt 
mingder någon gieldz fordring at til suare, för ändh dee til effter bogstaffuen ehr medh 
handlat, och laglig kald och warsel ehr skeedh effter loulig medh färt, wdi dette så wähl 
dj förige Puncter och omstendigheter, Jagh Eruartar domarens Retmesige wtslagh, och 
för blifwer den welärade Rättens betientes tienst willige. bierssgårdh den: 7 Julij. 1680:

       Jacob Olson,
Som samme Jnlägg Jnehålt i dag läst och Påskreffuet,
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Onsdagen Den 18 Augustj Anno 1680
Otte stockemendh

Pher Jönson i Lundzmöllen sitter för Trodt Torkelsson i biörnhult.
Åke Eskelson i Larcka
Wegne Bengtson i attarp, sitter för Nilss siunesson i florsshult, Anderss Nilsson i Hagen
Påhl suensson i gunarp,
Tufue Nilsson i Lungaskough
Månss Nilsson i Tåste boholm,
Hanss Hendriksson i Kielstorp, siter för Eskel Nelsson i tueholm

Först i Rätten p r æ s e n t e r a d e s  M o n s . r  C a r l  brodsons opseyelse breff Så 
Lydandes, Så frampt det kan låtta sig göra medh Höga öfuerheetens samtycke, så 
wtlåfuar iag wnderskrefne. och hermed tilstår at iag af beråd håug och willie, medh 
min K: h:strus minne uthi tuenne Phersoners påhör, Nembl: hans Exl:z herr Rix 
A d m i r a l e n s  stalmästare Mons:r bärtil brandt pa stannerup, och Corporalen, 
Edel och Manhafft: Påhl: Lofuen bärghz, öfueruarelse, goduillig oplåttet854 at afstå. 
Tingskrifuare så wähl: som arfskiffte skrifuerj tiensten her utj Norre asbo härat, til 
Eehrlig och förståndig Jacob Nilsson drake, och det för hånom oh inga annan huar 
och icke wil iag sielf bekleda och förestå min tienst, som Ehn Erlig tingskrifuare bör 
och wähl anstår, så lenge gudh wil gifua mig sin ånd åch Nåd der til iag den förmå at 
förestå kuna, helst effterdi iag wet at dene Jacob Nilsson: utj denne fram farne krigz 
tiden hafuer på ehn fyra åhrs tidh ware utj hans höy E x e l l : t z  Herr Rikz A d m i r a -
l e n s  tienst och för hållet sig dher som ehn Ehrlig Pherson bör, Trolligen och wähl. 
utj alle måtter, som tuifuelssutan /: om på fordrass skolle wähl: bem:te Hans Excl:tz 
Nog sampt wara Hånnom til samma tienst R e c o m m e n d e r l i g , huartil iag för 
min Pherson och så hoss höga öfuerheeten wnderdånigst och tiensteligst wil hafua 
R e c o m m e n d e r a t , til wessa wnder min Egen handh oh S e c r e t  D a t u m  Norre 
kierr gårdh den: 25 J u l l i j  A n n o  1680: C a r l  Broddesson 
                   L: S

Til witterlighet wnderskrifuen - B: M: S: Påhl: A Löfuenbärg C o r p o r a l  udi Ritmestr 
Per Olssons C o m p a g n e  Som samme opsigelse bref i sig sielf Jnnehålt i Ord. efter 
annat i dag läst och På skreffuet,
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dess Likast I n s i n u e r a d e s  öffuer krigz C o m m i s a r i e n s  I n t r i m s  fulmat så 
lydandes, Såsom denne her til warande Tingskrifuaren uthj Norre härrat Wäll:te C a r l 
broddesson hafuer godwilligen afstådt sin tingskrifuare tienst til Närwarande förstån-
dig Jacob Nilsson drake medh den C o n d i t i o n  och wilkor, så frampt at denne der 
wedh och M a i n t i n e r a s  kummen Ellist i öfriget hafuer sig aldelles förbehållet, 
at sielf förträda sin tingskrifuare tienst, altså Emedan bem:te Jacob Nilsson ähr ehn 
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godh skikelig Pherson och hafr goda witness börder om sitt förhållande, sampt der 
på föliande förskrefften huar före Emädan hans kongl: Maij:ttz tienst här igiönom til 
börligen blifuer försed och Phersonen ehr dugtig til samma tiest, Thij hafuer855 wppå 
hans kongl: Maij:tz min allerNådigste Konungz och herres wägnar, så och i fölie af 
min wnderdånigste tropligtighedz tienst, iag her medh ombyttet C o n s e n t e r a t  oh 
C o n f i r m e r a  wällat, så at han Jacob Nilsson må blifua Ting skriffuar uthj Norre 
härat, uthj bemelt C a r l  broddeso[n]s856 ställe, huilken tienst han och strax må til-
träda niuta och fram geent beehålla, så lenge han wisar sin trohet och Eedzpligt, och 
den behörigen förestår, Rättandess sig effter lagz laga stadgar och Kongl: förordning-
er, sampt sinna förmän uthj alle måtto til handa går och beuisar dem den r e s p e c t 
och wyrdnat som dess Embette anfordrar, befallas för den skul å högst bemte Kongl 
Maijttz wägnar, alle wädbörande och wnderligande Allmoga i bem:te Norre härrat at 
dhe R e s p e c t e r a  och Ehr kienna denne J a c o b  Nilson för derrass Rätta förordnade 
Tingskrifuare, och beuisa honnom all tilbörlig heeder och wyrdnat som dess Embette 
anfordrar skollandes i öfriget Niutta och behålla den lön och förmahner wedh sam-
ma sin tienst, som hanss A n t e c e s s o r  niuttet och hånom tilkomma bör, Til wesso 
detta Egen händigtt wnderskrefuet och medh859 mit s i g n e t e  bekrefftat, D a t u m 
M a g l e h e m  den -,, 28 Julij Ao: 1680: S u e n  E r l a n d s o n  E h r e n f l y c k t :  L:S:
Som samma fulmat inehålt i dagh Läst och Påskrefuet,

Olle suensson i yllesswadh På befalingz [m]anden860 Well:de Hindrik Jacobsons wegnar 
bewiste medh kaldzmen bröde bengson i harbeckzhulta byge och Jönss Jepsson: ibm: 
som hiemlade efftr laugen at haffua stembt effter ehn skrefftlig: kaldz Sedel861 werne 
bengson i attarp och lyder kaldz sedellen således, Hermedh giffues eder Werne beng-
sson i attarp. lagl. kal och warsel at mötta til först hållande Norr herradtz. Ting effter 
denne C i t a t i o n s  laglige förkunandhe Emot huadh iag hafuer eder at tiltalle, för 
Ehn hoppa som i haffua bemäcktigat eder i förleden krigz tidh, tilhörrig Larss Krogh
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snidkare i woxtorp, till della och dom, och wittnes byrdh at Höra om förnöden giör-
andess, Eskandes iag edher H e m u l  och adkombst til bem.t hoppa, sampt at förhålla 
henne sin Rätta ägerman, medh widare inan tinget gudj befallat -,,-,,

Sammaledess beuiste medh samme kaldzmendh at haffua stembt Påhl Nilsson i To-
karp, och så efter ehn skrifftelig kaldz Sedel Så lydandes. Sammaledess C i t e r a s  j 
Påhl: Nilson i Tockarp til först hållande Norre heratz Ting, til della och dom och 
witnes byrd at höra, sampt emot ehn Lagl: grandskning på bem:te gårdh, af woxtorpa 
bircke ting, som i förr åbodt, och nu i krigz tiden olåfl: wttan Härskapetz wettenskap 
wellie eller förlåf haffua i från Römbt, och q u i t e r a t  på största ödesmål Miit Hög 
gunstiga Härskap til stor skada, som widare inan Tinget skal angiffuet bliffua. gudi 
beffalat862 D e n  2 9 :  M a i j  A n n o :  1680: Hindrick Jacobsson Printz Som samme 
kaldz Sädel Jnnehålt Ord effter annat i dag läst och Påskreffuet,
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Der Hoss i Rätten p r æ s e n t e r a d e s  bemelte Ridefougdes skrefftelige Jnlägh Så ly-
dendess, Ehrreborne och Wählwise Härradz dommare och den låfl: Rättens betiente, 
och bisettare, Aldenstun iag stadh uthj een hastig Reesa til H a l m s t a d h ,  och landz 
höfdingen i denne p r o v i n t i e n  effter C i t a t i o n ,  och iag icke efter åstundan kan 
C o m p a r e r a  wedh Tinget, som Hålles i mårgen i Nore härradt. at a g e e r a  2:ne 
saaker, som iagh låttet dijt C i t e e r a  uppa mit Höy gunstiga Herskaptz wägnar, så 
som kaldz Zedellen. k. männen. och denne min utskikade kan förklara, Så begieres 
tienist. och wenlig att mine kalesmen må blifua A c c e p t e r a d e ,  afhörde, och sådant 
p r o t u c o l l e r a d t ,  medh första tingz Jnskrifuandhe öfuer de tiltallande, Huarmedh 
sakerne anhänggige giöres, som iag sådan Vil oppassa sådant wänskap, och omack. 
skal iag Tacksameligen förskulla, sa som Näst guddomelig Anbefallandhe iag för bli-
fuer Herr dommarens tienst berrede willige
Ottarp: den: 16: A u g : A: 1680: Hindrick Jacobsson:
Som samma Jnlegh Jnnehålt ord efter annat i dagh läst och Påskrefuet, 
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Q u a r t e r m ä s t a r e n  M o n s : r  Jöran Turing beuiste med kaldzmendh Suen axel-
son i Lyngby och Pehr bärgh ibid: som hemlade effter låugen at hafua stembdt Nilss 
Pehrsson: På Ryssaholms ladegårdh, i Tåsige socken, som skal wara förmyndare för 
Några barn som haffua arffs Rätt i skatte gården i östre Lyngby och Nöregården Jtem 
Jönss Nilsson: i öffremölle som och ehr ehn af förmynderne för barnen i bem:te skatte 
gårdh, om de Ville suara den dit A s c i g n e r a d e  Ryttarn til Räntten som der af gå bör 
för halfue skatte gården, såframpt den eij skal gå ifrån barnen til C r o n a n ,  om de nu 
der til haffua Någet at swara, Nåck desswttan beuiste medh Tuende andre kaldzmendh 
Larss didecksson i hagen och Samuel olsson i östre Lyngby som hemlade effter låugen 
at hafua stämbt Johan Nilsson i Källarehuset som ehr ehn aff förmynderne för någre 
omyndige barn På den tredie fierdingen i863 bem:te skattegår, om han wil C o n t r i -
b u e r a  Ränttan til den dit A s c i g n e r a d e  Ryttare,864 gården til barnsens bästa i 
fram tiden, Dee Jnstembde Nilss Phrsson i Rijseholm och Jönss Nilsson i öffre mölle, 
wedh suen Phersson i ösö fremstelte deras skrefftelige suar sålydandes, Den Ehrade 
Rätten Hälsas./ Emedhan så som wij wndertäknade ehra til Norre assbo herradz ting, 
C i t e r a d e ,  af ehn Q u a r t e r mäster, huilken kaldzmennerna icke benefnde huad 
samma Q u a r t e r M: hafde för Nafn, eller huar den hafde hemma, Meden såsom 
wij wnderteknade, ehre under skielnge fri birk, då mener865 alt så wi fatige bönder 
at huilken oss Någet hafuer at til talle bör oss at söge lofligen wedh wort werneting 
och ike stripe oss til någn andenstädz utan iu ware kallade at Höra winesbyr, menss 
om någen wil foragte eller imodgå den frjhet som h:s kl: My:t hafuer beuilgat ha[n]
s N:dh höy866 Herr Augutin levunskiöl på same fri birk huilket ike wäl bhrukias kan. 
at någen dhen dristighet wil antaga eller imot brytta, huarför wi fattige bönder för 
moder at dee någen oss hafuer at söcka wed tingz wässen, må Enteligen oss til wores 
Rätte fri birk insitera, der wi velle genaste mötta och suara så wida Ret ehr. begieres 
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tienst: at detta wores Jnleg måtte läses och Påskrifuas och utj p r o t u c o l e n  införas 
och oss igien tilstellas D a t u m  Rytzeholm den: 17 A u g u s t j : 868 1680: Nilss Phrsson 
i Rytzeholm, Jönss Nilsson i öffre möhlle Som samme Jnlägh i sig sielf Jnne hålt ord 
effter anat i dag läst och Påskrefuet, Jahan Nilsson. i kollerehuset suarade at han wil 
C o n s i l l e r a  med sina medh wäger der om och giffua suar til Nästa ting Ryttaren 
som ehr A s c i g n e r a t  til hölsstoffte halffue skattegår Låtter och p u b l i s e r a  om 
Någen af arfuingarne eller derass förmyndare Villa C o n t r i b u e r a  Räntan der
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Till ellist Nögdass han at söcka höga öfuerhetten at få Rotta til gården, Och således 
komer gården til C r o n a n  och går i från Rätte Arfuingerne, hanss hendricksson i 
Kielstorp som der utj kan haffua ehn gandske Ringa Arffue Part suarar at han der-
medh inte widare wil haffua dermedh at beställa,

Bror Jönsson i blaholm klageligen för Rätten både skrefftl: Och Muntl: föregaff at 
den Ryttaren som ehr A s c i n e r a d . Till halfue skatte gården i Ebbarp som Anderss 
Söfrenson åbode, wil afprässa hånnum som ehr förmyndare för barnen, Månadzskatt, 
Huilket han ey kan wdtstå, efter han Jntet eller littit kan C o n t r i b u e r a  för sin Egen 
gårdh, Möcket mindre för barnenss der i Ebberpe skatte gårdh, huarföre han aldelles 
seyer sigh der i från, och begierar at wara Entlädigat från Ryttarens M o l l e s t  fördij 
Han Magtar inte at suara för barnsens godtz,

Ryttaren M o n s :r Petter Mörck i dagh hanss 2:dre Tingh Jmodt för dätta Ländzman-
den Weltt: Tufwe Phil i Pherstorp, Efter första tingss angifuande begierar nu i dagh 
sit her til städes warende witne til förhör, Då för Rätten framstodh Kirstin Mårtenson 
i hönssholma, som suor och wandt På sielss Edh medh opragte fingre effter lagen, at 
samme Thidh littet efter fienden war komen her i Landet 1676. Då gich han medh 
Petter Mörckz hustru til bosarpe siö, och Toge op af siön ehn bränneuinss Panna och 
bure Till ybberp, och Nåhr de komme dit medh Panen war der ehn huussmandh 
wedh Nafn Nilss bengson som förde dem869 öffuer til ybberpe ödh, Och der satte de 
brännewinsspannan på ödhen i blant En hel hop anat godz som war diit fört, och 
den samme bem:te Nilss bengsson Rodde dem der i frå igien och sedan så han aldrig 
den samma Pannan, widare beropar M o n s :r Petter Mörck sig til Näste ting at föra 
beuiss om bem:te Panna /: Här emot lätt Tufue Phil wedh sin wdtskikade I n s i n u e r a 
sit skreftelig suar sålydandes, F o l i o :  9 5 :

91 v
Welagte Jacob olsson Ridefouget til bierssgårdh beuiste med kaldzmändh Jngeman 
Lassen i Jngeborrarp På sin sons vägnar hemlade870 och suen Pherson i skougen, at 
Haffua til i dagh ting stembt samptelige Bierssgårdz Tilligende bönder wtthj Rye by 
och Sochn Nembl: Larss Månsson i Rya anderss andersson ibm: Thufwe Bengtson i 
wästerarp, Nelss Jönsson gudman troedsson i Liungeskough Anderss suensson i Raf-
nekierss bygge, Sagen til dem samptel: formedelst di icke Jnneuarandhe åhrs Lang-
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ille som forfalden ehr, til sidst afuigte S:te J o h a n e  dagh, Huilket de ey efter derass 
stedie bref haffuer Leffuerat och betalt, som de medh billighet borde, huarfore sätter 
udj Rätte om de icke deress o r d i n a r i e  Langille efter Jordebogens Jnnehål som 
de effter gaml. säduane pläyer at giffwe Ehruartandes domarens Rätmäsige utslagh,  
Herr L e u o t e n a n t e n  Edel: och Manhaffti871 M o n s : r  J o h a n  R v d u l f  förmen-
ar hanss872 bonde utj Wästrarp sampt de andre A s c i g n e r a d e  bönder i Rya och 
Liungaskogh intet böra C o n t r i b u e r a  Någet til bierssgårdz herskap, Efftersom de 
twände gårder Ehre anslagne til C a v a l l e i e t ,  för ändh Höga öffuerhettenss o r d e r 
derom widare Jnhemtat blifuer, Huilken herr L e u t e n a n t s  begieran Rätten ey kan 
imodtstå wttan blifuer beroande hermedh wthan dom Jntil höga öfuerhettens R e s -
s o l u t i o n  her om Jn hemtat warder, för Rätten873 I n s i n u e r a d e s  Welb:e E r n e s t 
Lagzmand v a n  R a d e n s  o b l i g a t i o n  til Sl: Ebbe gyldenstiers arfuinger till bierss 
gårdh, Lyder ordh frå ordh som fölger, Efter som ieg underskrefne Ernest Lagzman 
Van Raden til snellerödh, hafuer idag forligt, den sag som war under process och til 
Norre asbo heredz ting war giort Anhendiget imellum mine medharfuinger effter 
min Sl: Moster, Jomfru Lehne gyldenstiern til bierssgårdh, och herr Nilss Jacobsson 
i Gråmanstorp, således at iag På hans wägne, Ehr skyldig, til mine medh arfuinger, 
Welb:e Sl: Ebbe gyllenstiernes börn till biers gårdh, Penge Tho hundrede Rixdaller, 
som dhe der i modh skal R e v o c e r e  Och Effterlade den p r o c e s s  som de
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medh hannem hafuer begynt angåhende de Poster som han hafuer behållet hos sigh, 
som ieg til mine medharfuinger skrefftelig hafuer Jn lefueret, D a t e r e t :  den 29 Julj 
1674: På huilke Poster mine medharfuinge Ey i någen måder wil haffue at p r e t e n d e -
r e ,  huilke forskrefne 200 Rixdaller Jeg lofuer for mig och mine Arffuinger Redeligen 
Och wähl at betalle, for:ne Wehlborne Ebbe gyldenstierns börn eller des Arffuinger, til 
forst kommendhe. den: 22 N o u e m b e r : wdi Jnne warandhe åhr, forskrefne S u m m a 
medh des förfalden Räntta, fra denne o b l i g a t i o n s  dagz d a t t o  bereknat, at giffua 
af huart hundrade a: 6 p r o C e n t o , och det udj godh gangbar suänsk löbende mönt, 
at C o n t e n t e r e  och bem:t hofuetstol och Rente lofuer ieg ehn for alle oh alle for 
ehn til bemelte tidz oh datto som forskrefuet står Rigtigen at betalle, och hålde for:ne 
Sl: Ebbe gyldenstienes börn och des arffuinger skadeslöss i alle måder, des til bädre 
försickring hafuer ieg min Egen hand under skrefuet, och mit adeliga Signet wnder 
trögt, D a t u m  Biers går den 13 J u l l y : Ao 1680: Ernest lagzman Va n  R a d e n  L: S:

Som samme o b l i g a t i o n  Jnehålt ord effter anat idag läst och på skrefuet,

Der Näst i Rätte lagdess Ehn skreftelig förlickning Jmellum Herr: Nilss Jacobsen i 
grommestorp och Sl: Ebbe gyllenstiernes arfuinger, Lydandes ord frå ordh som föl-
ger, Så som ieg wnderskrefne Nilss Jacobsson Sanby. Sogne Prest til gråmmenstorp 
och wedby sognar, ehr kommen udi ehn Jhring och trätte medh Welb:ne Sl: Ebbe gyl-
denstiers börn angående, Någle af Sl: Jomfru lene gyldenstierness, effterlatte medler, 
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som videre der om p r o c e s s e n ,  som wedh Nore asbo häretz ting ehr anhändiget 
giör forklaring, Huilken sag ieg medh: Welb:e fru Elne p a s b e r g h , och hendes börn 
efter min ydmyge begiering, Venligen och wähl ehr forlickt, så ieg aldelles inted i nå-
gon måde, Väre sigh huad helst det ehr, eller her effter Nefnes kan, i denne sagh, oh 
frå denne dagss datto ey hafuer någet derpå med Rätte at talle, menss langt mindre 
något det Ringeste, väre sig huad Nafn det hafuer eller oh nefnes kan, hafuer bem:te 
Sl: Jumfru Lene gyldenstiernes arffuinger,
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Eller des Arfuingers formyndere, och Laugwärge, at fordre for Sl: Jumfru Lehne Gyl-
denstiernes fortäring udj mit huuss, och detz husswärelse, som hon med sine folck, udj 
denne besuerlige krigz tiden kunde haffue bekommet, effter min udi Retten Jnleffuerede 
S p e c i f i c a t i o n  och opskrefft, for huilken fordring Jeg aldelles ehr i alle måder, aff 
de welb:n Jomfru Lehne gyldenstierns Arfuinger Och des Laugwärger, Rigtigen betalt 
och fornöyet, så ieg wed intet Någet det Ringeste, effter den Sl: Jumfrus Affgangne 
dödh at fodre, menss Wil haffue bem:te Sl: Jomfru Lehne Gyldenstierns Arffwinger 
och detz Laugwärger, for migh och mine Arfwinger for bem:te til kraf, skades löss och 
Krafues löss i alle måder, och ieg icke heller någen af mine Arfwinger hafuer På bem:te 
sagh, På bem:te Arffuinger eller detz Laugwäger Någet det Ringeste, som meldt ehr, at 
p r e t e n d e r a ,  mens Hafuer denem for samme sagh, och alt hues som oss til D a t o 
imellum waret Hafuer, skadeslöss hålden i alle måder dess til bekrefftning wnder min 
Egen hand och sädwanlige Zignette, D a t u m  den: 13 Julij Ao 1680: Nilss Jacobson 
sandby Gudz ordz uwärdige Tienere til gråmanstorp oh wedby sockner at dette af mig 
til witterlighet underskrefuet: effterkomes skal E r n e s t  l a g z m a n  Va n  R a d e n .

Som samma förlickning Jnehålt ord effter anat idagh Läst och Påskreffuet, --,,-

Enu Ride fougden Welagt. J a c o b  Olsson beuiste med kaldzmendh Phr Eskelson i Kier. 
och Nilss Påhlsson i fastarp som hiemlade efter lågen at Hafua stembt Nilss Anderson 
i brödagre,874 til förste ting til dombs, Ahngående femten Daler Stedzmåhl som Han 
til Herskapet skyldig ehr, och til sidst affwigte S:te J o h a n i  dagh for falden war at 
betalle, effter der om Hanss Anamede stedzmåhlz bref Widere gifuer förklaring, för 
den skyl förmener Han bör de udlåfuade stedzmåhls Penge: 15: Daler. til Herskapet 
lefuere och betalle, Huar på begierar domarens goda wtslagh, Nilss Anderson suarade 
at Emedan som 
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Han inte hafuer Nåt det löfte, som Welb:r frun hafuer honum Lofuat at Han skulle få 
bruka gården i åhr bådhe åker och Engh, Huilket han eij hafuer Nåt och Måske aldrig 
kan nå, efter som gården Ehr til Ehn L e u t e n a n t  A s c i g n e r a t ,  Och dess utan 
begierar Han at Her med må wppe stå utan dom intil dess han får see om Welb:r frun 
kan skaffua honum Entingen den eller ehn anden så godh gårdh, Och sin stedzmåhls 
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sädel sampt Ehn anan som Frun Hafuer hanem giffuet på at Han må Hösta någen 
Engh, dem wil han Jnstella för Rätten til Nästa ting, 
Welagtt Jacob Olsson Suarade her imod at hans Stedzmåhls bref giör förklaring om han 
gården skulle i åhr til Träde eller eij, som dog icke förmodes, Langt mindre bewisas 
kan at Welb:r frun hafuer samtyckt hanem gården at Tilträde, eller Någen Eng der til 
Hörig at af Höste, Belangende det L e u t e n a n t e n  gården ehr A s s i g n e r a t  kan 
Hon eij der til Menss dersom Hon ike gården Hanem i Längden kan bestå Hafuer 
han Hende för denne tilkraf, efter Låflig med färt at söge, menss Enu som tilforen 
begierer de wdloffuede och forfaldne stedzmåhl at C o n t e n t e r a ,  begierendess her-
på dommeres R e c u l u t i o n , Nilss Anderson Nu som tilforn begierar saken måtte 
oppe stå til dess han får see Om han kan få gården, så snart Han den blifr Meijtig skal 
han C o n t r i b u e r a 875 Rästen af Stedzmållet, Beror Hermed dene sack utan dom til 
Näste ting Och stedzmåhls sädellen blifuer framwist,

Nåk beuiste Velagtt Jacob olsson medh same Kaldzmen at haffue hit S i t e r a t  Suen 
siynesson i fasterpe huuss Til förste och 2 ting til dombs 3die oh 4:de om behof göres, 
sagen til Hanem för Hanss gårdz wnduigelse i Östre Lyngby som under biergz gårdh 
S a r t e r a r . medh widare til Näste ting fore giffues skal, Suen synesson i
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J östre Lyngby suarade at Han utj dene fram farne Krigz tid bleff gandske afplundret, 
Och nu derförre ehr ganske förarmet, Och Till medh ehr han876 wanför siuck och 
bräkelig, tilmedh för samma orsaker skul ey Lenger förmåtte at bebo sin gåhr, uthan 
måtte den öde Lembna,877 och iagh sielf Tilss wär medh Andra fler Måste geråda i 
största armodh och fatigdom, som Nok huar man witterligt ehr, Jacob olsson i dagh 
hanss fierde ting Emot Nelss Nelsson i Ribe bäck förmedelst skoughuge han begärt 
hafuer der om skrefftelig Jnlägh Lydendess Såledess utj E x t r a c t wiss som fölger, 
S i g n u m  [tecken]: NB:

Så som det i dag ehr fierde ting och Ful delle Till Nelss i Killebeck, formedelst han, 
wden lagl: skiell sig fordristet hafuer at felde och hugge wdy min Well:r hossbondz skouf 
til Potaske brug, som derom hanss nu J n s i n u e r e d e  skrefftelig bekiendelse widere 
Te s t e r a r , Och skyder sig til Suen Phersson i smållerup at wärra hanss himmel derpå, 
som hanss skrefftelige bekiendelse wdwiser, Och formener Jacob olsson at bem:te Suen 
Phersson bör fremtee hanss Welb: hossbondess order och fulmagt på samme skouf, 
effter som den whemlade skaden, strider aldelles imod lanss lou och Ret, och bem:t 
Nilss Kielebek878 eller hans himel der til bör at Pligta effter Kongl: Maytz: p l a c a t 
A n n o  1664: andre til afsky, och eruarttar domarens S e n s u r ,  Som samme Jnlegh i 
C o n s t r a t wiss inhål i dag läst och Påskrefuet, Der effter beuiste medh Kaldzmendh 
Nilss Larsson i smållarp och Pher anderson ibm: som hiemlade effter låugen at hafua 
hit stembt suen Phersson i smållerup til idagh at wedstå Nelss Killebecks På beråb-
te himel til den giorde skou skade som på hanss Welborne hossbondes skouge sket 
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ehr, huor om Effter Jn lägetz förklaring begier Hanss suar och der på fölgende dom 
afuartes, Och först i Retten Jnlagde Ehn skrefftelig A t e s t  som lyder or frå ord som 
fölger A n n o :  1680: den: 10 J u n j  war iag wnderskrefne, Nelss Nelson i Killebäck, 
på gården effter min Welb:re hossbondes begiering Och min sanheet bestodh, Angå-
ende det ieg hafuer brendt Potaske, då ehr min sanfärdige berätning der om således, 
wngefär någet effter Jul udi dätte åhr 1680: 
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kom suen i smållarp til mig Ridendess i bierss gårss skouf Wed steen Liderne efter woress 
förige aftal som wi med hinanden hiemme i hanss huss, der om tilforn haft hafuer, då 
tilsPurde Jeg suen adh, om ieg måtte hugge någet her på skouffuen til Potaske, och for-
tienne mig någet dermedh, då suarede han mig och sagde Jaa du kanst hugge här och 
tiene dig någet, som ieg och så giorde, ydermerre sPurde hanem adh, om Någet derpå 
kunde talless, om han derforre wille Väre min mandh huor til han suarede mig, som 
min quindes broder hörde, som bor i quinge, som den tidh hoss mig war at hialp mig 
at fälde, at han för min på komende skadde wil wäre min mandh och gaf hannem der 
fore 3 marker Penge, blef til sPurt hure mange Trär ieg hafde fält, huor til ieg suarede at 
icke weste Retlige hwer mange menss wngefär 12 eller 13. sagde ochsåå at haffwe fält i 
hälsingborig hän wedh - 19 Lisspun Potaske, bleff och så til sPort om ieg någen skreff-
teligh ordh, frå Någen der om at haffde for loff at hugge, eller Någen Anden hemmel, 
huor til ieg suarede at ieg ingen Anden hemmel haffuer,879 End suen Pherson i smål-
larp, som sagde derforre at wille Wärre min man, och samme ordh p a s s e r e d e  i min 
hustruss broderss Jep andersson i quinges Neruerelse och påhör, udj skoufwen som vi 
hugge, dette at wäre i sandhet som forskrefwet står, bekreffter, ieg med mit sädwanlige 
bomärche, och widere bestå huor och Når det af mig begierrendess worder, detz til Vesse 
under min Egen hand, Aff biersgår u t  S u p r a , 
      Nelss        Nelss
                  bomerke,
at wi forreskrefne ord haffuer hört, och af Nelss Nilsson ehr bestådt, lige ord frå ord 
som forskrefuet står Te s t e r e r  Wij med wores hender och bomerker,
Nilss       Larssöns
bomerke i smållarp,
Jönss Persson Ladefougde,
Som samme Atest Jnnehålt ord fran ord i dag läst och Påskrefuet

Her imot mötte Swen Pherson i smållerup och Suarede at han gaff hånum inte låf at 
hugga Någe880 grönt trä i från Rottan som kune wara til Någen skougskada, utan alene 
Något Littet fornt och Rådet, Och det skede på den tidh, at han Var förårdnat så som 
Lendzman wedh bierss går, efter der om en sedelss lydelse som p r æ s e n t e r a d e s 
för Rätten wnder Jönss bengsons håndh af inehåld at bönderne skolle ware hanem 
hörige och Lydige wttj alt det han denem befalte som kunde Lende til Herskapetz 
tienst, d e  D a t o  gråmanstorp den: 9: N o v b r : 1674:.
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Nilss Nilsson i Killebeck forre gaf sig Jnte hafua huget Anat En som fornt och Rådet 
som beuises kan medh mend på åstederne, Och beRopar sig på Vidare Wetne och 
suar til Näste ting, det Hånem ey Retten kune hånem benägta,

Jacob olsson i dag hanss fierde ting til Jngeman Lasson i Jngeborrarp, Angående Olaglig 
skoughuges föröfuande på hanss Wel:ne p a t r o n s  skough Och begierrar 8:te wvillige 
dannemend samme Jngeborrarpe skough at syne och grandske, huiss skough som der 
på kan wäre huget och fält til Potaskes brugh, så wähl som huru mange Potaskeofne 
der fines Kune, begierer deress asigt til Näste ting at afsige, Huar til blef opmelt föste 
man Gunar Knudsson i åby. Swen bengtson och Pehr bengsson ibm: anderss Nilson i 
wglarp, Nelss Jepsson i östre Lynby adzer Siyneson i Fastarp. Pher Mattison i b m : och 
Jönss Bengtzon i Mölletoffta, Huilka förskr:ne 8:te Men her medh af Retten. alfuorlign 
föreleges och ahnbefales, När denne taxt denem Lefueres at begifue sig på bierssgars 
Ehnskylte skogar och Noga öfr see och besigtiga Huad som ehr huget på 2 års tidh 
til dena dagz dato både af ek och bok

Jönss Suensson i ösiö På Ellne Larsdotters wägne som Tienar i Lun, i dag hanss fierde 
ting, Och begierar Tingzwitne, efter der om för förde sack och witnesbörd imot Nilss 
Mikelsson i giölsserö -,,

För Rätten p r æ s e n t e r a d e  Sig för detta Tingskrifuare Ehrborne Och wellagte 
Karl brodsson och begierade samptel. Tingz almogens A t e s t  om Hanss förhållade 
På 7 åhrs Tidh. Han haffuer förwaltat Ting skrifuare så wähl som Arfskiffte Skrifwerj 
tiensten här wttij Härradet, Som881 för sine fördelless Wesse orsaker skul godwilli-
gen Hafuer af stådt och q u i t e r a t , och således Ehr sinader at begiffua sigh wp til 
wadsteena och öster Jötland at söckia sin hemuist, at samptelig Tingz Almogen wille 
Meddella Hånum sådant et skutzmåhl som Han medh Rätta förtient Hafuer huar til882 
samptelig och ehn Huar som då på Tinget tilsteddes Vorro
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Suarade at Han emot en883 huar884 wttij sit Embettes förrättande och Leffuerness förhål-
lande, Hafuer sig Erligen och wähl förhållet, både utj Embette och lefuerne, så Jngen 
hafuer hånum Någet annat at beskylla i Någen måtto, Huar effter bem:te C a r l  Bro-
desson ehr tingz wetne begierandess, det wi för Rättuisan skul ey Har kunat benäckta,

Afsagt wedh formanden Pher Påhson i stidzwick och Jönss Andersson i sijlagre På 
samptelige deress medh fölgeress Wegnar medh derass skrefftelige afsigt885 Lyder som 
fölger,-, Hafuer wi 8:te mendh efter woress Ta x t e s  Jnhåld Gransket och offuer seedt 
Bierssgårdz godz som effter fölger, HalleKulle, Bengt Pherson 4 daler. Jönss Phersson: 
6 daler: Anderss Jönsson: 4 daler. Peder bengtson i Kiedarp 30 daler. bengt Pederson i 
Kierret - 16 - daler. Tosten Nelsson i Lyndby: 5 daler. Hanss Nelsson i b m : 20: daler. 



– 156 –

Pher torson i Kruet 2 daler. Rössa bengt Pedersson 8 daler. bengt Jacobsson 20 daler. 
Suen sadzersson i b m : 16: daler Nelss Torkelson i b m : 6 daler. Mårten sadzersson 
i b m . 12 daler. Grumestorp Laurss Pedersson 24 daler. Suen Pehrsson i b m : 18 da-
ler. Peder Kielson 10 daler. Olle suensson 6 daler. Knud Jönsson i b m : 28 daler. Olle 
Hågensson och Månss olsson - 26: daler: Smållerup Smeden 16 daler. på de hus Som 
der står, Suen Pedersson 26 daler. Jönss olsson i holm 10 daler: Hanss Trylsson 8 da-
ler: Olle Kielsson och Anderss Kielsson i b m . 26 daler: Jngeman Lassen i Jngborarp 
2 daler. bollesta Påhl Jensson: 20 daler: Smedegården i b m : 60 daler: Husen til bierss 
gårdh Suen Phersson i Skoffuen 10 daler. Johan Nelsson 20 daler Anderss Nelsson i 
hafuen 14 daler. Nelss andersson i siökrocken 8 daler. Kield i slemminge 4 daler. Nelss 
Nelsson i Killebäck 30: daler. hullehuset 8 daler..bengt suensson i grannahus - 6 daler. 
Anders Tåstensson i åbyhuss 6 daler. Larss Nilsson 4 daler. Suen Phersson i Kanne-
bier 6 daler. Jönss olsson i Rössahuss 10 daler. Suen Mattesson i b m : 14 daler. Manss 
Tostensson ibm. 7 wägerum huss 3. daler. Mester Juckum på Papirssmöllen ehn half 
går i Åby 22 daler. Pål Nelsson i åby - 14 - daler -
(åtta bomärken)
Som samme Afsigt. Jnnehålt ord effter annat i dagh Läst och påskrefuen,.

Afsagt Vedh formanden Hanss Hindriksson: i Kielstorp På samptelig sine med föl-
geress Wägner, med deress

95 v
Skreftelig AfSigt Angående Öhrehult, Och melder samme Afsigt som fölger, Kendes 
wi Efter skrefne 12 mendh Nembl: Hans hendrickson i Kielstorp gudmun bengtzon i 
sPijdzerödh Thufwe Pherson i sPijdzerödh suen månsson: i hönssholme Pher Påhlson 
i odeliunge, anders adsersson i hellialt Anders Pherson i b m : Måhns Nelsson i Tos-
teboholm, Månss bengtson på wlfzbyget, Åge Tursson: i bällende, Phär Mårtensson 
på Phär turss Byge, och Jöns Jepsson i Skingrödh; at wij hafua waret på åstederne i 
Örahult, Effter wår Ta x t e s  Jnnehåll, D a t e r a t  Norre Assbo häradz Tingh 1680: 
Onsdagen den 23 Junj Och worderat al den Jord och Eijgendom, som Sahl: tue Ph-
ersson for påbode och i från döde, och nu olluf wngesson påbor, då Haffue wij Tolf 
Mendh samme gårdh, Jordh och Eijgendom och alt deess Tillhörande intet wndanta-
gandes, af Hwadh Nafn det Haffwa kandh, worderat efter Laga worderingh, Och det 
för Peninger Ett Hundrade Daller och 50: fämtijo daler886 Sölfuer M:tt och Jntet högre 
wij samme gårdepart kunde wordera, efter som på gården ehr Jnga Huuss som duga, 
wttan dålliga wäggia och Jnga Tack, och gierden ehr R u i n e r a t  och förderfwade, så 
ingen stacke gierde ehr som duger, detta så at wara i sandheet som förreskrefuet står 
A t t e s t e r  wij här nädan wnder medh woress bomärchen u t  s u p r r a  Hanss hin-
drickson i Kielstorp, Gudmun      bengtsson i SPydzröd, Tufwe     persson i SPydsröd, 
Suen    Månsson i hönssholm, sPher        pålsson Odeliunga, Anderss       adsersson i 
Hellialt. Anderss        Phersson, i Hällialt. Månss        Nilsson Tosteboholm Måns887        
bengtsson i Wlssbygge Åge     Tursson i Bällende Pher      Mårtensson på Per turss 
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bygge Jönss     Jepsson i Skingrödh

Som samme afsigt Jnnehålt i dagh ord efter annat läst och Påsk F o l :  91: den Låffl: 
Rättenss betiente Tienstligen helses. Effter som iagh Tuffwe Phil, delles och tilltalles 
aff Ryttaren Petter Mörck i oderliunga, då effter sidste Ting som Holtz den: 21 J u l l y , 
bleff Sagen opsat till Näste ting widare skul for oss begie at Frem wissa, då ehr detta 
mit suar i mod Petter mörckz angiffuende, som han imod mig lod Jn före den: 21. 
J u l y  Nembl:

96 r
Huadh sigh ahnbelanger medh den säden som Hans hustru haffuer sådt 1676: at 
Petter Mörck beråber sig på at iagh mig samme sädh haffwer bemeiigtiget, och bort 
såldt till Pher ollsson Liden i Winarp for fem daller slette, och som tiuffue Tufuesson 
i sPydstorp Haffwer widnat, at iag bad Hanem derom at han skulle gå til bossarp, och 
wordere samme sädh, då skall ieg anderledes forklare huru tillgick, kort at sige så kom 
Färsensteen som sagde sigh at wäre L e u t e n a n t  och haffde ehn håb Rytter medh 
sigh til Pherstorp, och tilsPorde mig, om Rytterbynderne i odeliunge och Pherstorpa 
sockner. hafuer afskåret den Ryttersäden i bossarp, som Han til foren gaf order om at 
skulle afskierress, huor til ieg suarede Ja, at hun ehr alt af Roden afskoren, och liger så 
gåt som opråden på åkeren, då befalte han mig at til sige firre Men at wordere samme 
sädh, då fick Tufwe Tufuesson i sPystorp och Hanss medfölgere o r d e r  at wordere 
samme sädh, och då skref F e r s e n s t e n  Ehn sädell till Gräss Jönsson i bossarp som 
bode på samme gård, at han skulle Jnage samme säd, Når den låfl. kunde bliffue tör, 
och lyder samme sädel som fölger, C o p i a  Efter Så som iagh fornimer at den säden 
udi bosarp som Ryttare hustruen hafuer såt der i åhr ehr af Roden afskåren, och står 
nu wde på Marcken, alt så befalles härmedh Ryttare bonden Gres Jönsson i Bosarp 
som på bor samme gårdh, det han Jnager samme sädh i sin huuss Når den blifuer 
låflige tör och seer til at han på bäste sättet for den tor Jnhöstet, och der til skal han 
tage Tuende Män at tellie huru mange Traffuer han Jmodtager och Jnager, D a t u m 
Perstorp den: 20 A u g u s t j  1676: Johan Ehrhad Vo n  F e r s e n s t e n ,  och yttermera 
som Kirsten Tufuesson af Keylstorpa bygge, wittnar at per olson i winarp, sagde for 
Petter Mörck och hånem nu i wårass, at iag Tufue Phil hafuer opboret den halffue 
deel af dee 5 daller for säden, och den Andre part Räster Ennu, då om Någen sagde 
mig på at ieg Någen skilling Eller Penges werde, haffuer opboret och bekommet for 
Petter Mörckz sädh, då skall den

96 v
Hafwe sagt mig det på, som Jngen Erlig mandh, och iagh Aldrig huarken sålde säden 
til Pher olsson eller möget Mindre bar Någet wärdie op der forre, och Måske at Pher 
olsson i Winorp aldrig hafuer sagt dee ordh, och Lige Nögd Ehr iag, for iag nu som 
tilforen formener migh at wärre fri for Petter Mörckz tiltalle for samme sädh, Huadh 
sig Anbelanger medh den brendewinss Pande, Som Petter mörck berober sig på, at 
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hanss hustru hafuer Lefueret mig, dog sådan Ehn fordring ieg Nepeste anser at suare 
på En gang, for huarken wedh ieg af panden, och möget mindre iag giör mig Tanker 
om huem samme pande hafuer haft i forwaringh, och Petter Mörck fore gifuer wedh 
sidste ting, at iag hafue tilEgnat mig samme pande /: och Jntet widere tal giöres for 
nöden, wden Petter mörck bewiser sligt sit Angiffuende, både om säden, så wähl som 
brendewinssPanden, at iag det mig hafuer til ägnat /: och Når han sådant inte kan 
bewisa, så förmehner iag mig til, at Petter mörckz wnödwendige dellemåhl han på 
förer migh, at han skal Ehrstatte mig mine omkåstninger, och formener mig at wäre 
frj for al hanss tiltalle, och begierrer af den låflige Rätten at dette mit korte suar må 
ord frå ordh införes, oh mig igien til hånde stille, den loflige Rättens betiente Werre 
her medh gudhj Trolligen befallet oh for blifuer Renttens betiente tienst färdigste 
tienare Perstorp onsdaggen den: 18 A u g u s t j  1680 Tufwe Phil

Som samme skrefftelige suar Jnnehålt. ord Effter annat i dag Läst Och Påskrefuet,
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O n s d a g e n .  D e n  1 .  S e p t e m b r  A n n o : 1680:
Otte Stockemändh

Nelss Månsson i Karssholm sitter för Månss i i b m .
Nilss Jönsson i Öfuarp, sitter för åge Eskelsson i Lärka,
Pher Jönsson i Lundzmöllen. sitter för888 Trodt i biörholm
Torsten Nelsson i Östre Liungby. sitter för Tufue i Liungaskog
Nilss Andersson i brödagra sitter för Påhl i gunarp

97 r
Nilss siunesson i florsshult, Anderss Nilsson i hagen,
Eskel Nelsson i Tudseholm,
Knut steensson i Harbeckzhult, På sin Egne och samptl. dehe Otte menss Wägner i 
Retta Lagde derass skrefftelige Afsigt dhen han wedh Eedh betygade wara dhet Rättaste 
som dhe har kunat förståt, Och Lydhe ord frå ordh som fölger Effter woress forseglede 
Taxstes Jnnehål hafuer wij oss med huar andre då på åstederne begiffuet, Och skou-
garnes beskaffenheet grandskat och öffuerseet, såledess som efterfölger, J Mammer-
upe wang Er huget Ehn Egh tiil gårdsenss förnödenhet, siden den förige granskning 
hon war, i Åby Enger ehr hugget 12 små Eger, men huemss grun och Eyendom de 
Ere hugne på det kunde wij Jngen kunskap få om, for der war Jngen af bymenderne 
tilstäde, män di Var wedh söndersslöfbro, Nåck war huget fyrra gamla Eger til ger-
des förnödenheet, på wglarpe skoug lödh Er hugget 6 små böger til gerde och gårdz 
förnödenheet, J Lynby war Een Egge Lun, och Ehr af krigz folket ganske afhuggen, J 
boarpe Engar findes Jntet at wara hugget siden dhen förige grandskning, i bree kille 
marck findess Jnte at wara hugget siden den förige grandskningen, J Tåstarpe socken 
fandtz Jnte huarken Eeg Eller bögh, at wara hugget, siden den förige granskning Var, 
i Tådssige sockn i håldzhult Er hugget 20 böger til Potaske brenderj, och der findess 
4 gröne stubber, menss de andre ehre hulle och Rådne, Nåk er hugget til derass gier-
des opteppelse 6 små böger, Nåck er hugget 2 böger til deras huses bebygelse, Nåk 
2e böger som er huget til en öde gårdz opbygelse, Nåk der för uden funde wij nu 15 
gl: bögestu: som wij Jnte funde til fören, menss bönderne siger de hugdes til den hal-
lanske wasten, detta889 aff oss 8 men således forfaret ehr, som forskreffuet står, des til 
witterlighet hafuer wij wores wanlige bomärke her wnderskrefuet,

(åtta bomärken)
som samme afsigt Jnnehålt i dagh Läst Och Påskrefuet,

Jeppe bengtsson: i såndhe i quinge Sochen, På A r e n d a t o r e n  Vählförståndhig 
Suen Phils wägnar och framViste sin skreffteli fulmagt de datto Tommerup den: 1 
S e p t b r : 1680: Och Skal i p r o s e s s e n  Jnföras, i dag läst och påskrefuen, der Näst 
beuiste medh kaldzmendh, anderss öndersson i åby. och890 anderss Påhlsson ibm: 
som hemlade Effter låugen at hafua stembt giestgiffuaren Tue adsersson i blegemås-
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sa, Effter Ehn skrefftelig kaldz sädhel så lydandess, Jeg wnderskrefne Lader Citere 
tuffwe adserson i blegemose i Pherstorpe socken, til Nore häredz ting. til förste ting 
til dombs, for Rästerende giel på frandz brendewin /. och 2 tr malt, Nembl: 28 daler 
effter min hofuedbog

97 v
som Videre dog i Rätten skal til 1. ting blifue i Rätte lagt Dat: tommerup den: 26 
A u g u s t j  1680: Suen Phil

Som samme kaldzsädel Jnnehålte i dag läst Och Påskrefuet,

Jmot förskrefne C i t a t i o n  Lätt Giest Giffuaren Tufue Adzersson i blege mosa J n -
s i n u e r a  sin skrefftelig p r o t e s t  så Lydandes. ord frå or som Effterfölger Helsen 
medh gudh häradzdomare Vel:te håkan Jonsson kråka, såsom borgaren suen Phil af 
helsingborig hafuer ladet stefnet mig wnderteknade, til Nore asbo häradz891 förste ting 
och til domss. 2 - 3 och 4 om behof giöress. och i dag ehr hans förste ting, Altså for-
modess at dhen loflige Rättens betiente, icke tilstäder Offuerskrefne suen Phiil Någet 
kal at få Jnskrefuet Offuer mig, förän han suen Pijl Lader mig J n C i t e r e  wedh mit 
Verneting birken, dher wil Jeg suare hanem, Och icke Til et fremmet Ting i dhenne 
sagh, Och Jeg befaller dhen loffl: Rättenss betiente, den Höijigeste gudh, af blegemose 
D e n  1 :  S e p t e m b r :  A n n o  1680:

Tuffwe adsserson

Som samme p r o t e s t  Jnnehålt i dag Läst och påskreffuet,

Jeppe bengtsson förmehner på Herr A d e n d a t o r e n s  Wegner at, bem.te Tuffue ads-
serson, bör at suara honum här Efter hanss fangne C i t a t i o n , dommaren, R e s a v e -
r a r a d e , Effter som at blegemossa gårdh som tuffue Adzerson påboor hörer wnder 
herredzwadz klosters birk alt så weste Rätten eij at kuna optaga herr A r e n d a t o r e n s 
C i t a t i o n  för giltug, eller här uptaga saken til doms utan R i m i t e r a s  til heredz 
wadz klosters birk och dher892 Vedh Låug och Rät at utföras,

Herr Befalningzmandhen Wehlatt: Hindrik Jacobsson p r e s e n t e r a d h e  sig her 
för Rättan på sit Nådjge herskapz Wägnar begierar i dag at hanss andra ting måtte 
Jnskrifues imot Wärne bengsson i attarp Effter förige C i t a t i o n  och

98 r
Sackgiffuandhe, at Werne bengtson framWisar sin hiemul och adkomst til den samma 
hoppa som i första ting ehr omrördh, Och ko[m]er893 sama hoppå, befalingzmandens 
Nådige herskaptz tienare och snidkare Larss Krag til, som för bode i Voxtorp vedh 
wallen, Och först tilsPorde befalingzmanden, Verne bengtson om894 han Näkar til 
dhen hoppan som han haffuer i sit woldh, om dhen ehr ike förbem:te snikare tilhö-
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rig, Värne bengtson suaradhe at han huarken Näcktar Eller Jager der til at dhet ehr 
snikarenss hoppa, mehnss sådan Ehn brun skömledt hoppa hafuer han i sit wåldh, 
som han i krigz tidhen hafuer sig tilbyt af Ehn snaphane, vedh Nafn beng Nilson i 
byget som ehr hanss söskandebarn, för dhet andra tilsPordes Wärne bängsson huar 
förre han sama förbem:te hoppa Jnte wil framwisa, Effter som snidkaren hafuer waret 
i hanss huss Och hoss Wärne bängsson Och Låuglig Wedhkiendz hoppan och Enu Vil 
sig til bewisa at dhet ehr hanss Rätta Egen hoppa, Wärne bängtsson suarade at förste 
gång som at snidkaren war hoss honem då fick han see hoppan och kiendess då fast 
wedh hendhe, den andre gången som snidkaren war hoss hanss, då war Jnte Wärne 
bängtson himma, dhen Tredie gången at snikaren Var hoss hanem då war wärne 
bängttsson hemma Menss då war Jnte hoppan tilstäddes, Her befalningzmandhen 
begierar sina wittner til förhör, då för Rätten framstodh, Larss knudsson i Voxstorp 
Larss Phersson i b m : och Pher gudmunson ibm Jtem Jönss mikelson i åstorp, som 
samptelig suor Och want på sielss Eedh medh opragte finger effter Låugen, at A:o 
1678: då snidkaren wart opkallat af sit herskap til smålan, blef hanss hustru Och barn 
Aldelles ut plundrade af snaphanerne, bådhe huussgerådh saker, bådhe kläder fä och 
öck, och samma gången Miste han sådan ehn bru skimlöd hoppa, Och ehn brun folle 
huilket forskrefne saker och warer dhe wetta, at snaphanerne förde medh sig Op ådt 
skougböyden, Och så som dhee Jnte har

98 v
hafua fåt syn på hoppan huarken hemma hoss Wärne, Eller nu här wedh tinget, alt så 
kuna de Jnte fulkomelig Wetta om dhet Ehr snikarenss hoppa, menss Ehn sådan Ehn 
hoppa Nembl: brun skemlet hafde snikaren Herr: befalingz[m]anden895 beropar sig 
på widare at föra i mot Wärne bängtsson til Näste ting, Och p r o t e s t e r a r  Jmidler 
tidh på at Wärne bengtson bör at betalla honum för Reser och omkostning Effter som 
han så Trodzelig förhåller hånum896 hoppan utij så lång tid, dommaren R e c o l u e -
r a d a t ,  at så frampt Jnte dhenne sack kan biläggass, så förreläges Wärne bängtzson 
samma omtuistade hoppa at taga medh sig til Nästa ting, at goda men kuna besigtiga 
om dhet Ehr den samma omtuistade hoppan eller eij.

Herr: Hendrik Jacobsson i dag hanss andre ting Öfuer Påhl Nilsson i Tockarp, Effter 
C i t a t i o n e n  Och förige sack gifuandhe, för dhet han i dhene krigz tidhen hafuer 
Olågl. flyt i från sin lagstadde går, syalt i Voxtorpe socken Och dhen sama dher i gi-
önom lembnat Höggunstige härskapet aldelles på ödhessmåhl: medh widare til Näste 
ting. Här Jmot Lät Pål Nilsson fram stella sit skrefftelige suar, Och begierar at dhen 
sack måtte så lenge oppehållass til han förbodh till sin Nådige öuerheetz fulmägtig 
Larss Brinck, medh widhare hanss suar i p r o c e s s e n  skal Jnförass

Herr q u a r t e r mästaren M o n s : r  Jöran Turing i dag hanss andra ting Emot förmyn-
derne för dhee barn som Eyger Rätigheeten uttj Skatte gårdhen i östre Lyngby, Nor-
regård benefnd, Och beuiste medh kaldzmändh, Olle håkenson i boarp och anderss 
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andersson i b m  som ehre Ryttare, som897 hiemlede effter Låugen at haffua stemt Nelss 
Phersson i Rijseholm, och J[ö]nss898 Nilsson i öffremölle, Effter Ehn skrefftel: kaldz 
sädel så lydandess, giffues hermedh 8 dagerss kal och Varsel, 6 Välachtade dannem[ä]
n899 utij Tåsige socken och Rijseholm, Nelss Pherson at mötta i dag 8te dager til Jnnom 
Nore häradz ting, dher at stånda til suars för dhen skatte går, 

99 r
utj östre Lyndby, som öde ligger, Och nu ehr lagder Rytare uppå, om han dher före wil 
betalla den900 der af gående Ränta, til bemte Rytare, Eller om han wil låttå gården gå 
uttij sämb Och Skatte Rätten til hanss Kongl: Maijtz öfuergiffua, J lika måtto Stämnes 
til 8te dagarss kal Och warsel Jönss Nelsson i örmölle, at för bem:te Skatte går i östre 
Lyndby suara Jnnom Nore häradz ting, S i l a g r a  D e n  2 5  A u g u s t j  A n n o  1680:
      J ö r a n  T h u r i n g h :

Som samme kaldz sädel Jnnehålt i dagh läst och påskrefuet,

Jönss Nilson i öfremölle Mötte Och J Rätta lagde sin Öffuerhedz fulmäijgtigez p r o -
t e s t .. her imot som så lydher, Ehrboren och wel:at Häradzdommare Mons:r Kråka 
Så som Tuende af min härretz bönder På Rysseholm och öfremölle ehr stembt af 
ehn Q u a r t e r mester i Sijlagra liggande, til Norre häradz ting, alt så har iag allenast 
wellat min Herr heradz dommare och Rätten sådant her i giönum tilkennagifua, och 
der Jempte dem påmina dhet samme bönder S o r t e r a  wnder birke Rätten, huilket 
och så af herr q u a r t e r M: hade bortz o b s e r : kunandes alt s[å]901 intet anat än her-
med emot stämbningen p r o t e s t e r a ,  och det iföllie af hans Kongl: M:tz wår aller 
Nådigste koningz och häres Nådigste förunte birke Rätt, huarest b[ö]nderna902 skolle 
suara til Huem dem har at Tiltalla, D a t u m  S k i l l i n g e  Den 1 S e p t e m b r  Ao: 
1680: Herr dommarenss 
 TienstWillige A n d r e s  K l e i n ,
Som samme p r o t e s t  Jnnehålt, i dag läst och Påskrefuet,

dhess wttan i Rätta lagdes Skifftesbreffuet effter Sl: Anders Nilsson i Noregård, af 
datto den: 1 J a n u a r j  1677: som blef Läst och påskrefuet, huar af förnimess, at En 
dhel af giellerne Ehre införde i903 och Eygendom, som Lösöre godzet ey hafuer kunat 
tilsträckt,. Nåck Lätte Herr Q u r t e r m e s t a r ren Jnföra andra ting Emot dem som 
Ehre förmyndare for sewet Phersons barn som til kommer dhen andre halfue Part af 
förbem:te Noregårdh, huar til904 de tuene förmyndare905 Anderss Nelsson i hagen, och 
Johan Nelson på skougen suare

99 v
Suarade at dhe til Näste ting Wille suare, Oh midler tidh Rådföre sig medh sine 
medhwärger derom Lenssmanden Nelss krog Effter Herr: befalingzmanden Vel:tt 
Larss Larsons befaling. p r e s e n t e r a d e  sig906 her för Rätten Och beuiste medh Ehn 
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Herr befalingzmandz seedel at hafua hiit stemt samptelig dhe 8:te men i Odeliunga 
socken, som haffua wtgifuet sin A t t e s t  Til snaphanne quinnan sidse monss dotter 
i bällinge907, Lyder den förste sädelen så ledess som fölger /: som ehr af dato den: 25 
A u g u s t j : Ao 1680 /: Helsen medh gudh Lendzman Nelss Phersson i hölsstoffta, det 
warder eder härmedh anbefallat, at i Strax wedh denne Sedelss Jnhendigat, Låtter C i -
t e r a  Samptl: bällene åboer, Jempte alle dhe som har skrefuet under den A t t e s t e n 
i mig förgången öfuer Lefuererade som ähr hustru sidssa månssdotter angående, utj 
bem:te Bellene, til Nästa Nore assboo häradz ting, effter Welb:e Herr: krigz Rådetz och 
V i c e  G e n :  G o v :  o r d e r . der at tilstå, så om hennas förRömde manss som hen-
nass Eget förhållandhe, i denna framledne krigztiden, detta i således, och utan någen 
Ringaste försummelse Effterkommer, och warer gudi befallat, af S i l a g r a  den: 25 
A u g : 1680: Larss Larson P:S: Ting blifuer på Nestkommende ondzdag,. Som samme 
sädel Jnnehålt i dag Läst och Påskrefuet,

Den Andre sädellen aff Herr: befalingzmande wtgiffuen D a t e r a t  d e n :  3 1  A u g : 
1680: Lyder som fölger, Helsen medh gudh Lendzman Nilss Phersson i hölsstoffte, 
såsom iag inte för andra Cronens ährendhe, kan komma til tinget i morgen, at E x a -
m i n e r a  dhen instembde sack, som ehr angåendhe, dhen bortRömde bängt bengsson 
i bällene, sampt hanss hustru sidza måns dotters förhållandhe, i denne framledne krigz 
tiden, huarföre hafuer i på mine wägnar dher at mötta, och af herr häradzdommaren 
begiera effter Welb:r herr krigz Rådetz och V i c e  G e n :  G o u e r n e u r e n s  o r d r e 
at han tager samme Jnstämbde Phersoner i förhör, Och Effter deras berättelse Tagen 
Tingzwitne, som i strax af Tingskrifuaren begieren beskrefuen, och mig tilhanda 
sända, detta i medh flit beställen. och tages til hörsom Effter Rättelse, af forssmölle 
den: 31 A u g u s t j . 1680:
       Larss Larson,

P: S: Ting blifuer i morgen som ehr onsdag det i Eder Effter Rätter, Som samme sedel 
Jnnehålt, Ord effter annat i dag Läst och P[å]skrefuet908,

100 r
då for Rätten framstodh Pål Kielson i Toarp909 andess Pålsson i Kåsshäslä Nelss Måns-
son i Karsshult Pher olson i örehult och anderss Nilsson i Oderliunga, samptelige 
betyga Och det Wed derass sielz Sallig heetz Eedh bekreffta, deress wdgiffne A t t e s t 
Til sidsa månss dotter såledess, at dhe för sine Egne Personer Jnte wetta medh för:ne 
quinfolck, En dhet som Erligt War, de före trende Män som hafua wnderskrefuet A t -
t e s t e n  Ehra nu i Landz C r o n a  medh dhen påbudne Wedhen, menss desse för:ne 
5 Män Wätta Jnte anat medh hende En som de nu sagt hafua för sine Egne Personer, 
Widare framstodh Giestgifwaren Weltt: Pher Eskelsson i bällinge bådhe effter Rättens 
och fler910 gode herrar af O f f i c e r a r n e  som tilstädes woro, JnRådande at han Ville 
bekienna huru wida hånum som waret Nabo til for:ne sidze /. witterligt kan wara Om 
hennas förhållandhe, då R e f f e r e r a d e  han at hon war Jnte bättre En hänas man. 
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wttan hon war medh hanem Och hissade En hop andra snaphaner på honnum Och 
afTuinga honum 10 Daler. Sölfuer Mtt på En gångh, Och hafde hun hänas manss bro-
der til husa hoss sigh som och så Var snaphane, Sidze månss dotter som tilstädes war 
suarade at hon förmener Per Eskelson bör sit angiffua[n]de911 beuisa /. Dess wttan 
fram wiste Ländzmanden Nilss Krog Ehn A t t e s t  utgiffuen af 3:ne män i bälinge, Och 
Ehn i hälialt, Angåendhe bemälte sidze månss dotter Om hennass mandz förhållandhe 
som bodde uti bällinge/. Och Römde öfuer til sälan, wädh den tiden at dhe andre912 
snaphaner Römde, huar utj förmähles dhe inte anat weste medh hanem En dhet som 
Erligt och gåt Ehr, Huar Til dese fäm som förbenefnde Ehre, Och bo i Odeliunga 
socken suarade, dhe om Hanss förhållande Jnte wetta någen beskaffenheet, Entingen 
han Lefde Jlla eller wäl den tiden han wart här, det samma de och så på körkegården 
suarade då hanss A t t e s t  På begiertes,913 Huar Effter Ländzmanden Nelss Krog på 
befalingzmandenss wägnar war tingzwitne begierandes /.

Ryttaren Petter mörk i dag hanss 3die ting Jmot Tufwe Phil och

100 v
J n s i n u e r a d e  sit skrefftelig Jnläg Lyder som fölger
Ehreborne Lagfarne och wählförståndige gode härrar och män som denne Loflige 
Tingz Rätten Beklädha, sampteligen mine gunstige befodrare, Jnför dhen Lofl. Rätt-
en ähr iag fattig Cronens Betiente Tienst: Vorden för åhr sakat Emot wederpartens 
Tuwe Phils den 18 p a s a t o  i den lofl: Rätten J n s i n u e r a d e  L i b e l l , sampt hans 
andre otidige Och fåfänga inwändinger medh A t t e s t e r  och slijkt, på fölliandhe 
sät at andraga och swara, ödmiukeligen bediendhess, det denne Loflige Rätten, min 
Rätmätiga sack Nådgunstigast optager och afhielper, som ähr 1mo hurusom den Lofl: 
Rätten är nogsampt bekant, om bem:te tue Philss oförsuarliga hantering och D i s -
p o s i t i o n  medh gröden som för detta Jnför dhen Lofl: Rätten framhafd ähr, och 
iag effter dhen Lofl: Rettens noga Ransakan medh witnen beuist honum den samma 
i waror och Peninger förytrat, och således sig til goda åtniutet, at iag der af icke den 
Ringaste pening eler Peningz Vädie waret mägtig at bekomma, utan nu alenast sådane 
A t t e s t e r  förmedelst, wil gå dher i giönom och förleda Rätten, som Jngen annan ählig 
Pherson sigh understår ellist at bruka, myket mindre för Någen Rät utj p r o c e s s e n 
framteer, och är dhen Lofl: Rätten, som alle andre wähl: witterligt, om färsensteens 
förhållandhe:/ huilken skal sedelen skrefuet hafua:/ at han ähr för Römdher och914 

war Ehn skiälm, 2o ähr och i Tuifuelssmål om han det Någen sin giort eller: utgifuet 
utan tör befinnas wara af C o n t r a parten sielf C o n s i p e r a t , Aldenstun dhen lofl: 
Rätten kan gunstigast, ärfara, dett icke wara hanss första sträck, Och kan sköniass, 
huad sanning han har at medh farra, bör för dhen skul slijka hans skiel Räknas af 
N u l l  och intet wärde, 3tio ähr Och i Lika måtto medh brenneuinss Pannan af hanlat, 
om huilken min hustru Weet beeskeedh, Och Honnum skal intyga, Aldenstun Jngen 
annan tör af den M o n s : r n s  witbegrijpne föruanter emot hanss högheet, Rät Witne 
at förrebära,: 4:to Och huadh hanss förklaring om pannan anbelanger så ehr det af lika 



– 165 –

wärde och sanning som för benämt ähr, hwar före iag den Lofl: Rätten Tienstln tilflyr 
Och ödmiyukeligen beder, dett dhen Loflige Rätten honum icke Allenast anhåller til 
betalning för begie Parter, pannan Och gröden, wten och den skade

101 r
Jag imedlertidh der igönom taget hafuer, sampt E p e n s e r  effter goda manna wär-
dering r e f u n d e r a , och det öfrige med alt annat hemställer iag wnder den loflige 
Rättens Rä[t]wijsa915 omdömme, medh stadig förblifuan denne Loflige Rättenss Tienst 
ödmiuke tienare,

Petter mörck
Som samme Jnläg Jnnehålt i dagh Läst Och påskrefuet,

der Nest fram stodh Petter mörkz hustru Ved Nafn Sigmättillie, Och wedh sin högste 
sielz sallig heetz betygade at Tufue Phil wedh böndherne bådhe utj odeliunga och 
Pherstorpe sockner Lätte hösta hennass gröde, och som sPordes seden der om kring. 
kiöpte nu den bortRömbde snaphanen gröden af Tufwe Phil, och brennewinsspannen 
befalte Tufue Phil hände at hon skolle optaga916 dher hon hafde sielf gömt henne, och 
föra hänne til hanss godz in på En litten öö, som hon och så giordhe, Och sedan Lätte 
Tufue Phil föra pannan der ifrå öen och til Perstorpe körka /. Och sedan der effter 
Når hun sPorde Tuffue Phil Effter pannan, berätade han at Pannen blef af krigzfolket 
borttaget af körkan, och beropar sig på widare Witne til Näste ting,

Häradzmanden anderss Nelson i odeliunge bewiste med En skrefftelig kaldz sädel så 
lydendes, Lader anderss Nelsson i odeliunga stembna Eder Perstorpz Socknemändh 
for sönderss löf bross betaling til förste ting til dombs, Lige så Er Odeliunge sockne 
mendh stefnde til förste ting til dombs, Opskrefften lyder således P u b l i s e r a t  på 
Odeliunga och Pherstorpa Sockne917 steffne for almogen Söndagen den: 29 A u g u s t j 
680 af migh wndertecknat, Tor Phersson manu propria Huar Effter Anders Nilsson 
Er dom begierandes, Och formener at huar hel går effter p r o p o r t i o n . 10 marker 
bör betalla effter utRäckningen, Her i mot framwiste Eskel Nelsson i Tudsehollm En 
skrefftelig p r o t e s t a t i o n  i från Pherstorpe socken, så lydendes, utj E x t r a c t  Viss. 
Och skal i P r o s e s e n  införas, ord frå ordh.

101 v
Så som wij Perstorpe socknemendh, äre C i t e r a d e  til förste ting til dombs af härad-
zmanden Anders Nelsson i Oderliunge, anbelangende sönderslöfbro, som han fordrer 
oss Nij marker Smynt af huar går Effter Jordebogen at ut legia til dess opbygiande, då 
ehr detta Wort suar her til, at 12 män tilförende hafuer Skift oss alle broer i häradet 
emellum, då ehr Perstorpe socknemen til komen Nembl: 1 bro wedh hindrikstorp, 2 
broer Ved Ebbarp och blege Mose /: 1/2 bro som kalles himle bro, En bro som kaldes 
Prästebroen, Nåk: 1/2 bro som kaldess boserpe bro, för utan wj hafua många andra 
bror at hålla Ved macht, som tolfmändz dommen utwisar, huarföre Pherstorpe sok-
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nemen för hopas at blifue fri för sönderslöf bro, effter forige tolfmendzskifte, Som 
samme p r o t e s t a t i o n  i E x t r a c h t wis Jnnehålt i dagh läst och Påskrefuet /:

Huar i mot Anderss Nelsson suarade at dhen tidhen Når befalingzmanden Lendz-
menderne och heradzmenderne woro til samman, blef det således samptyckt at alt 
häradet skulle wara om at giöra brygian fä[r]dig918, Och de andre små broerne som 
ehre Skolle bliffua Skiffte och fördeelte på Häradet, Och huilken socken som hafde 
för många broer, så Skolle dhet blifua lika Rät på dem alle, Och nu som tilförende ehr 
dom begierandes, då ehr således för Rätten afsagt, Effterdij samptelig häradzmänder-
ne utj herr befalingzmandenss Och Ländzmändernes p r æ s e n t i a , hafua giort den 
anordning at hella häradet skolle hielpa til at opbygia söndersslöf bro, Och de sokner 
som hafde flere små broer som fines på store Landewägien Skolle 12 mänd framdelles 
likna dem i mellum då Tilfinnes Ehn hwar heel går som ehr besat och i brug at be-
talla P r o p o r t i o n a l i t e r  Nembl: halfparten nu strax Och den andre halfue parten 
Når broen ehr färdigh, Effter Ehn skiellig utRäckning, så möcket som af huar hel går 
fodras, eller samptelig dhe Jnstämbde både utj Odeliunga och Pherstorpe socken,. at 
betale Jnnan 15 dagar Eller Lida Nam effter R e c e s s e n ,

102 r
Pher Eskelson i Bällinge bewiste medh kaldzmänd Ryttaren Pher hal och hendrick Ph-
erson ibm: som hemlade Effter låugen, at haffua stämbt Eskel Nelsson i harholma Jeppe 
Nelsson i hönssholme och Eskel Nelsson i Tudzeholm, Till förste och 2.dre ting til doms 
3.die och 4:de Om behof giöres saken Ehr til denem at han formener dhe bör at Emottaga 
Wärgemålet för månss Eskelsons barn i bellinge, Effter som han hafuer merborne godz 
förutan deet, och han nu Jnte Ehr mägtig der före länger at wärga /. for hanss formägen-
heet i denna förbigångne krigztiden Ehr hanem aldelles i från Röffuat, medh widare til 
Näste ting,. Nåck beuiste medh samme kaldzmendh at hafua stämt Månss bengtsson 
på Wlfsbyge til förste ting Och 2.dre til doms, Sagen till hanem om han ike bör at betalla 
huad skatter som han kan stå Jnne medh, Och sätter i Rätta om han icke bör at C o n t r i -
b u e r a  af sin part som han hafuer i bruk Licka med de andre Effter den förhöyningen 
som ehr på gården, medh widare til Näste Ting,. Månss bengtsson på Vlfzbyget möte 
och suara, at han til Nästa ting wil föra huad han kan hafua Mot giestgifuaren sig til 
befrielse, Enu beuiste medh samme kaldzmen som hafua stämbt Enkian Oluf Sl: Månss 
Eskelsons medh sin Rätte laugwärge til första Ting och 2:de til doms Sagen til hende 
for witterlig giel Nembl: for 2 1/2 skeppa Råugh à 20 öhr ehr 6 marker 4 skilling: Nåck 
dessutan Låntte peninge 1 mark, Nåk hafua de stembt Oluf Månsson ibm til 1. 2 ting til 
dombs för 6 marker Lånte peninge som han Enu Resterer på Ehn hanskrifft, desslikast 
hafua samma Olluf månsson på Pher Turss bygge som Resterer medh 23 skilling: som 
Resterer for En Ecka som919 han kiörde för hånum, och ock in920 til Landz C r o n e ,

Ridefougden Jacob Olsson Enu Eskede på dom Effter forige Tingz saggiffuande på 
Nelss andersson i brödagre for 15 daler stedzmål som han til sidzt afuigte sant hanss 
dag skyldig var at betalle
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For den skul formener han at han denem bör at betalla, efter hanss stedz[m]ålss921 
brefz lydelse, Och begierar dommarns Retmäsige wtslagh, Nelss Anderson suarade at 
han hafuer betalt til922 sin Part af stedzmålet som han hafuer lofuat hände, de öfrige 
Resterande 15 daller formener han at hanss bror bör at betalle, så frampt at wästrarpe 
gården kan blifua honum Jnrömt, som nu Ehr ahnslagen til Ehn L e u t e n a n t , wnder 
öfueste L e u t e n t z  C o m p a g n i e  Och om han Effter löffte kan koma til at til träda 
gården så wil han betalle Räntta af Peningene, Jacob Olson suarade at hanss stedz-
målss bref forklarer,. at han gården skal tilträde till förstkomende A n n o .  1681: och 
hanss stedzmål forfalden war til St: hanss dag i Jnnewarande åhr, belangende det han 
berober sig på at hafue hanss part betalt, Och hanss bror den andre halfue part skole 
betalle, då hafuer Welb:ne frun forunt Nels andersson i brödagre samme går i städien 
Och til suare stedzmållet och ike hanss broder som han Jnte til kiende, menss Nelss 
anderson som för stedzmålet til hende der fore giorde löfte at betalle, Och923 kan well:e 
frun ike bestå hanem gården När han den skal tilträde hafuer han wederbörende der 
forre at söcka, Och Ennu som til fören begierer dom, Effter A c t a  p r o b a t t a  finer 
Rätten skielligt at det bör bero medh denne stedzmållz Peningers utlägiande in til 
bonden eller hanss bror kan få Träda til gården, aldenstun Gården sädermähra Ehr 
anslagen til C a u a l e r i e t , och JnRömdt Eller anslagen til L e u t e n a n t e n  wnde 
herr Ofuerste L e u t : s  C o m p a g n i e , som nu b…der Och C r o n e n  Erbiuder villia 
Jnlöse alle sådane godz /:
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Pher Gudmunson i boarp opbiuder den Låth och Part som Hånum arfueligen tilfal-
den, Efter hanss hustrus924 Moder i boarp i den gårdhen som Nilss Nilsson skolle åbot, 
och blef ifrån skrefuen, och her medh aldelles seyer sig der ifrån at han inte för måhr 
at skatta Länger der före, Will knegten som dher brukar, sig den dellen på taga, Eller 
Ryttaren som dher ehr, så Skal det stå dem frit, ty han kan inte längre skatta derföre,

Effter körke J n s p e c t o r e n s  til Prästerskapet oh körke Värderne ankomne o r d e r . 
her i häradet, för Rätten p r a s s e n t e r a d e  sig Lendzmanden Och Körke Wärden 
bröde månsson i V: Rinnarp, Och begierte effterskrefne måtte tages i förhör, som 
kuna wetta beskaffenhet, Om huad Jord och Eygendom som hafuer liget öde På fäm 
åhrs Tidh, Och Egenteligen hörer Körkan til då först i Rätte lagdess Ridefoudens til 
Läkesholm Vel:tt Pehr Nilsson i Lärka hanss A t t e s t  så lydandess Vtaf Lärke hafuer 
nu i krigens tidh fire åhr ståed öde, först hofgården som giffues af til körken smör 
11 marker. tiende 1 mark 2 fyrke, Af Per Kieldz Part, smör 6 marker tiende 9 skilling 
aff åge siunes part smör 3 marker. tiende 4 skilling ij fyrck, at ofuan skrefne deswär 
findes i sanhet A t t e s t e r a r  iag wnderskrefne, af Lärkeholm den: 1 S e p t : 1680: 
Pher Nilsson Rindrup

der Näst fram stodh Wärne bängsson i attarp och Nelss synesson i florsshult som suor 



– 168 –

och want på sielss Edh med opragte fingre Effter låugen Effterskr[e]ffne925 gårde Parter 
hafuer liget öde Nembl: Pher olsons Part i Örkeliunge i förläden åhr 1674: Om Pin-
ssdagz tid blef gandske at brent Pher gudmanss part i drage byget 1/6 del af gården 
Stodh gandske öde i förleden åhr, Och war ingen åbo på den parten,

Jönss Olss och anders Persson i dragebyget. En 4 Part blef af brent 1678: Jeppe Nels-
son: och Ryttarenss 1/4 i attarp hafuer på 4 åhrs tidh ståd ganske öde och man löst, 
P[e]hr926 Månson ibm: 1/4 haf i tuå åhrs tidh stådh ödhe, Jnte af gårdes Eyendom 
hafuer han haft i bruk mer En årligen sådt 2 skeppor Nelss Jönsson. i boseholm 1/8 
ståd öde i 3 Åhrs Tidh,

103 v
Olluf Phersson i åhs Liunga 1/4 Mestedelss i 4 åhr stådh öde oh det war En snaphane 
som dhen i bruke hafde, Pher olsson i V: sPang Mästedellen stådt ödhe hälla krigens 
tidh, Och somliga åhr hafuer der til Någet littet waret såt, Och der af Jngen Nötta 
eler gaffn hafft hafuer: Til östre sPang haffuer och somlige åhr sådt Någet Littet, Och 
somlige åhr hafuer de haffua Litten Nötta af gröden Och somliga åhren slet Jnte, En 
stor del af927 åssliunga by hafuer i hella kriget stådt öde, Lemeshult 5/8 heman mäst 
hella kriget lägat öde, Kiel bengtsson och Kiel Knudsson i östre Rinderup 1/6 af östre 
Ringarp, på Tuå årss tid waret ganske littet såt, Til, Oh så gåt som öde,

Larss anderss part i harbeckzhulte går 1/8 heman ståt 2 år928 öde, Wästre gården i b m 
1/2 haffuer stådt öde Mäste dhel i 3 åhr,. Huar efter at: Larss månson Och ture Pher-
son i Rya, Körkewärger Ehre929 Begierandes Effterskreffne witne til forhör, om Effter 
skrefne öde parter som hafuer waret i Rya sockn,930 då for Rätten framstodh Pher 
Nelson i ågarp Och olluf Jönson i Rya, som suor och want på sielss Ed med opragte 
fingre Effter låugen, at Olluf Nelss gård i Jngeborarp hafuer på 3 åhrs tidh stådt ödhe, 
så Vähl som och Körkio Eygan til same går waret öde På 8te årss tidh. det de icke anat 
wet, Jngmandz går i b m : hafuer och så i dene krigz931 tiden waret wnder tiden Littit 
i bruk, Och KörkeEygan til same går, wndentagendes En litten part i Mången, Läigat 
öde i Månge åhr, wähl öfuer 8 eller 10 åhr, Esborarp 1/6 som tufue Kielsson haft i bruk 
ståt932 3 åhr ödhe, Värön x/4 Stådt öde På 3 åhr, Liungaskougz by Liger utmä store 
Kongz Vägen, Väret storste dellen öde i alt kriget, Västrarp 3/4 som snaphanen Pher 
Rör hafuer hafft i brukt, Och nu bort Römbder, huar före Körke Värgender Jnt[e]933 

hafuer bekommet,

104 r
Ågarp 1/6 som snaphanen Pål Jönsson åbode hafuer heler Jnte körke Wärgerne be-
komet det Ringest af, Påhl Olsson Och Enkian Karne Olss dotter i b m .  Och Nesten934 
på 3 årss tid stådt öde, Huar effter Körke W[ä]rgerne3 Er tingz winde begierandes,

På Pherstorpe samptelige sockne mendz wägner J n s i n u e r a d e s  En skr[e]fftelig935 
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A t t e s t  och klagan om derass R u i n  och undergång i fram farne krigz Tidhen, som 
Eskel Nelsson i Tudseholm begierte måte p u b l u s e r a s , för samptelige almougen, 
Och blef stockemendene tiisPorde medh andre flere som tilstedes war, Om dhem ehr936 
bewust. soknen således wara R u i n e r a t  som A t t e s t e n  omformeler då suarade 
dhe, at dhem Nock sampt Er witterligt at socknan ehr R u i n e r a t  af A r m e e r n e 
som hafuer M a s h e r a t  op och ut före sampt åf och an i landet, menss huruwida huar 
går kan wara mehr eller mindre, Ehr dem obewust, Och Er samme A t t e s t  utgifuen 
af Pherstorpe socknestefne sondagen den: 29 A u g : 1680: wnder sex menss hender, 
Och bomärke, och i o r i g i n a l  Tingz windet skal Jnföras,

Kiel Måson på Troedz bärga byge för Retten fram stodh och J n s i n u e r a d e  Et sockne 
wittne wtstädh af odeliunge och Perstorpe sockne steffne den: 29: A u g u s t j . wnder 
otte mendz händer och boomärke, 4 i huar socken, sampt til witterlighet Vnderskre-
fuet af V i d s e  p a s t o r e n  dher samestedes, Lydandes på hanss fattigdom siuklig 
Och brekligheet, med widare som det i tingzwitnet skal Jnföras, huar Effter tilsPordes 
samptelig tingz almogen som tilstädhes war om dhen her om någet war bevust, huar 
tid i från dhen937 orten Jngen war tilstädes, vttan Eskel Nilsson i tudzeholm i Perstorpe 
socken, betygade wedh sin
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sielss sallighedz Edh. at dhet dess Währ medh bem:te manz fatigdom och skröpelighet 
såledess ehr i saning som at A t t e s t e n  Jnnehåller, Och han bär märket hoss sig huar 
han går, huar Effter Kiel månsson Ehr tingz Witne begierendes, at han i wnderdå-
nigheet kan söka höga öfuerheeten om Någen Lindring, dhet ey Rätten weste kune 
hanum benäcka och lyder o r g i n a l  Soknewitnet såledess, Och blef samme sockne 
winde Jnte p r o t u c o l l e r a t ,  men skal i o r i g i n a l  Tingz Vindet or frå or införass 
/: Läst och Påskrefuet /. F o l : 104:938 at … Welb:re frun på bierss går henas fulmägtig 
Jacob Olsson i Rätten p r o d u c e r a d e  2:ne skr[e]fftelige939 förlikningger Emellum 
Welb:rn frun Och suen Kulling sampt Nilss i Kille bäck, Angående dhet skoug hyge 
som dhe haffe begåt, och den I n c o r m m i n e r a d e  A x t i o n  och drefne p r o s e s 
Näst förledne Tingdage widare utwiser /. Bege förlikningerne wnderskr[e]fne940 af 
dhem medh andre flere till Viterlighet, Och D a t e r a d e  bierss går den: 1 S e p t e m -
b r : 1680. bäge läst och påskreuen, som fogden i gieen tog til sigh.
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Onssdagen Den 22. S e p t e m b e r : 1680:
Otte Stockemendh

Åke Eskelson i L[ä]rka3,
Eskel Nelson i Tudze holm,
Påhl suenson i Gunarp,
Månss Nelson i Tosteboholm i odeliunga S: 
Wärne bengtsson i attarp, sitter för Nilss synesson i florshult
Pher Jönsön i Lundzmöllen, siter för Trot i biörholm
Tufwe Nilson i Lunga skough,
Anderss Nilson i Hagen,-,,
Jönss Tulson i söndre ösiö På sin Egne Och samptl: sine Medfölgares Vägnar i Rätte 
lagde Ehn skrefftl: afsigt,
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dhen han wedh Eedh bekrefftade, Och Lyder som fölger,: Effter woress Tagstesz Jnd-
hål hafuer wj undertecknade Varet På åstederne och granskat och synet C r o n a n s 
skouger först Månstorpa Lähn fandz 10 böker hogna till Teppe Sidan granskningen 
war, i Bosarpe wang hafuer ehn Rote hugget 13 små Ecker till brende pladzen, Pers-
torp fantz hoget 4 böger til Teppe, Ebbarp fantz Jnte huget Tostarp fantz Jnte huget, 
Lindesz toffta fandz Jnte huget, giölsse fandz 1 bög hug:t til Teppe, Odeliunga by fändz 
4 böge hugne til Teppe. D a t : Östre Lynby den: 22 7br. Ao 1680:

Jönss trölsson i sönderösiö
Som Samme afsigt Jnhålt i dag läst och Påskrefuet,
Nilss Nilson i Kielstorp på sin Egne Och samptelig sine medhfölgeres wegne, J Rätte 
lagde derass skrefftelige afsigt, dhen han wedh Edh bekrefftadhe Och lyder samme 
afsigt som fölger, Kiendess wj 8 män som i förste Taxten ere A n n o t e r a d e  at wij 
effter wor Sidsta Ta x t i z  Jnnehold hafuer waret på åstäderne, och öfuerseet, Och det 
graneligaste muligt waret S p e c i f i c e r a t  huad sedan wij senast Vare på Skougerne 
är hugget, då finness hug:t som fölgr. farhulta Socken, Santzeholm är intet bogh hugget 
sedan seenast wij ware på Skougen, Råneholm är inte hugget heller, Skeningeholm ehr 
intet huget sedan, Järingeholm är inte huget utan littet förre och al til gierdzgårder, 
bierabyget intet bog eller Ek hugget, Killelt Jntet hugget utan surskoug til gierden, healt 
ehr inte huget utan Ehn Eck, biörnholm intet huget utan Surskough til gierd.n utaf 
små fure och all, Selleråss ehr hugget tuå boker, til hiulVed, Porkenehult intet sedan 
sist wj wore dher, Karsatorpet intet hugget heller sädan senast wj wore på skougen, 
Örkeliunga socken hellia Skough fantis inte hugget sedan granskningen, åssliunga 
Skough er hugget sedan granskningen 30 böger til gierdess gårderne, Och 10 boker 
til brobygning, holtet Jntet huget sedan granskningen, Krangelböget Jnte hugget, 
boseholm intet hugget sedan granskningen, höijiaholm fantz inte huget, Lönseholm 
jnte hugt: Långalt inte huget sedan granskningen, boalte Skog Jnte, Bielka byge skog 
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Jntet, Lilla bielka bygget er hugget en bock til gierden, Attarpe skough fantz fyra böger 
huget til gierden, dragebyget Jntet: fassalt
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Och biörnemose jntet huget sedan granskningen, florsshult inte sedan g:en bieyreböget 
er hugt 2 böke til gierd.er Örkeliunga skoug er hugget 8 böke til gierden och Rottewirke 
til öde gården, Skougen er hugt: 8 bok:r til gr.dn och Rottewirke, Turebyget Skough in-
tet sedan granskningen, Eckholmbs Skough intet, Körkelyke Jnte heller /: Rya Socken 
Siunkemosa inte hugget, sEed: gran: Eket och åkarp inte heller huget sedan gransk-
ningen, detta941 er sanfärdigt, och så Nyt som bönderne som bo på gårderna kiendess 
Skough, A t t e s t e r a r  wij Otte mendh her under medh wora nampn och bomärken
Nelss     Kierstensson i harholme Olluf      Sadssersson i heynaden Per     bengsson i 
Truetzberg. Pher     Månsson i hagstadh. Tufue       Phersson: i SPydzröd Suen       Måns-
son: i hönssholm Nelss      Nilsson i Kielstorp. Suen     Pålsson i SPydzröd, 
Som samma afsigt inehålt i dag Läst och PåSkrefuen,

For Rätten p r ä s e n t e r a d e  sigh Påhl suens i sPydzeröd Och i Rätten J n s i -
n u e r a d e  sin S u p l i c k . Til herr: hanss E x c l : t z  h e r r :  G :  G o u :  angående 
sin siukdom Och bräkeligheet, huarupå finnes höy Wll:r herr krigz Rådet och V i c e 
G o u :  R e c o l u t i o n  och R e m i s  Til Herr: ÖfuerKrigz C o m m i s a r i e n  E h r e n -
f l y c h t  at Jelpa klagaren til dhet skielligt och Rät Wara kan, men så som Klagaren alt 
här til Jnte har kunat Nåt herr: Krigz C o m m i s a r i e n , och han dagelig besueras af 
Ländzmanden och andre flere dhet han bör suara i Rotten medh dhe andre bofaste 
böndher, då begierar han Effterskrefne wittne dher om til förhör, På dhet han i un-
derdånigheet kan söka på Nyt herr: V i c e  G o v : om Någen förskoning för Rotten, 
efter han Til förendhe af herr. utskrifningzC o m m i s : förmedelst sin bräckelighet 
skul Ehr blifuen förskonat, då för Rätten framstodh Ryttaren M o n s : r  Petter Mörck 
i Odeliunga, som suor och Want Effter Lagen at bem:te Pål suenson På wtskrifingen 
i Östre Lyndby Prästegårdh, förmedelst sin ålderdom Och suaghet skul, af de kongl: 
wtskrifningz C o m m i s : n e
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blef Aldelless befriat utan Rotte, och gaf 1 mark På bordet, som sådane andre flere 
af alder suaghet och fatigdom, belagd:e942 Nils Nilson i Kielstorp, Och Eskel Nelson 
i Tudzeholm suor Och Witnade medh opragte fingre Efter lagen, samme Ord som 
för om witnat ehr, dessutan i Rätte lagdess degnenss Til Pherstorp och odeliunge Tor 
Personss skrefftelig A t t e s t  så lydendess, Så som Pål suenson i SPydzer[ö]dh80, af mig 
underteknade hafuer begierat ehn A t t e s t , huru det gick för honum på utskrifningn 
i Öste Lynby, då Vet iagh mig her utj icke at kuna E x c u s s e r a , menss her medh 
sanfärdig A t t e s t e r a r , at förbem:te Påhl suenson af de Kongl wtskrifningz C o m s : 
blef för sin ålderdom och bräckeligheet skul frj för Rotte gifuen, och lagde 1 mark 
S:mt på bordet, som de andre sådanne fattige och bräckelige som blef effter gifne och 
förskonte giordhe, detta så sånferdigt at wara, beder iag mig til hielp gudh och hanss 
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hellige ordh: D a t u m  Perstorp Den 31 A u g :  A n n o  1680: Tor Persson diegen i 
Perstorp: Som samme A t t e s t  Jnnehålt i dag läst och Påskrefuen, Huar Effter Phål 
suenson Ehr Tingz Winde begierandes, huilket Rätten ey weste honum kuna benegta, 
Gunar knudson i Åby Och Nels Jepson i Östre Lyndby, På samptelig de otte mendz 
wägner i Rätte Lagde derass skrefftelige afsigt, dhen de wedh Edh betygade Och Lyder 
afsigten således, hafuer wij Otte men Effter wores Taxtess Jnhål Väret på Jngeborarpe 
skouf g[r]ansket943 och ofuerset huis gröne så wäl som forne stubbe, der fantess som 
Effterfölger, som oss ehre förrewiste först 34 Tätta Stubba Nåk forne stube 31: her for 
uden 4 Potaske omner, Biergz gårdh Jndskiffte skough femtio Och En Tätta stubbar, 
67 hulle Och forme Stubba, Nåck fira Tätta Ehr stubba, Och Tuå forne, Nåck Tuå 
Potaske omner, Som same afsigt Jnnehålt i dag läst och P[å]skrefuen:944 

der Nest i Rättelagde Guner knudson En sedel som med sin opskrefft Lyder såledess,
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Wenlig begieress Guner Knudson i Åby, medh sine medfölgare, wille grandske och 
syne, på biergz gårdz Enskylte skoffue, huor mange suin udhj åhr dher på medh 
Rätte kan tagess, huar före iag wil holda dem skadesslöss, Ex biergz gårdh den: 12 
S e p t e m b r : 1680

Ellen Pas biergh Sl: Ebbe gyldenstierns,
P: S: hafuer wij ofuer seet åldenen På Jngeborrerpe skoug, som oss syness til 60 Styker 
suinss ålden fruenss Egen Ehnskylte skough, halffierde hundrede Styker Suinss Ålden,
Som samme sädel medh sin opskreft. Jnnehålt i dag läst och P:skr:

Ryttaren Petter Mörk i Odeliunga, i dag hanss fierde Ting Emot Tufue Phil i Ph-
erstorp, Och så som Tufue Pil Låtter sig för lyda at han inte Vet af dhen omtuistade 
Pannan, då begier han at kaldzmenderne begie Ryttarne som C i t e r a d e  honum 
Wille tilstå huad ord och f o r m a l i e r  han brugte då dhe stembde honum, då för 
Räten framstodh, Ryttaren håkan falck och gabriel Rusiin Och af sig sielf wedh hög-
ste Edh betygade, at då de stembde Tufue Pil för Petter Mörk, då sagde Tufue Pil utij 
sin stufua, at han Lätte optaga Petter mörkz brendeuinss Pande Tillika med sit Eget 
godz, och lätte den Jnsätta i Perstorpe körka, Och dher blef den medh mera hanss 
Eget godz bortaget af finnarne då dhe Reste der förbij, Och dessuten lätte Tufwe Phil 
sig förLijda at der Petter mörck Trätte med honum i Wår skulle han ike få En fyrck af 
honum Effter han Jnte hafuer bemegtigat sig huarken pannan eller gröden, Her Emot 
Lätt Tufue Phil Ved sit Vessa bodh framskika sit skrefftelige Jnläg Lyder som fölger, 
den Lofl: Rättenss betiente Vedh Norre asbo häradz ting Tienstelig helsen, Eftersom
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det nu i dag ehr fierde ting medh Ryttaren Petter mörck och mig, då effter sidst for-
leden tredie ting, som ieg fick at945 höre at Petter mörck lod sin Egen hustru witna 
utj denne samme sag, i huro wähl hanss hustru Ehr min Wederpart i denne sagh så 
wäl som Peter mörck sielf, det er sPörsmål huem dette wärk skulle opregne for Petter 
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mörck., utan hanss Egen hustru, som han Nok til fören i sin p r o s s e s  Nok lätter sig 
förmälle om det samme, En dog det intet kan Röre mig men dog Likwäl synes mig 
at skie för när, at sådane witnesbörd skal optagess at witna imod mig, alt så steller iag 
detta utj häradz dommarenss Goda behagh, huad han syness skieligt at dömma oss 
i mellum, for om iag weste mig Någen fyrckz wärdie at Vara Skyldig til Petter mörk, 
dåå skolle iag Nok som wetta mig til at betalla men så som iag wed mig ganske frj, alt 
så Skal ieg streffua i modh så lenge iag Wedh Någen Rättare gång at höre Och sPör-
ge, begieress Tienstl detta mit suar måtte i ting boken blifua Jnfört, och mig igen til 
handa stält, den loflige Rättens betiente ware gudi befalat Och för blifuer deras tienst 
färdigste Tienare Perstorp ondzdagen den: 22 S e p t : 1680: Tufue Phil

Som samme Jnläg Och skrefftl: Suar Jnnehålt i dag läst Och Påskrefuet,

Petter Mörk här imot suarade at hanss hustru hafuer utij denne sack inte witnat, utan 
alenast giort R e l a t i o n , Effter som dess beskaffenhet war henne bäst bekant, som 
dhen tiden war dher å orten, och widare för mener Petter mörck at Tufue Pil bör suara 
honum både Til Pannan och gröden Och Ehr Retenss utslag begierandess, domaren 
Optog saken til i dag 14: dager och da at gå dom /.

Welagte Hendrik946 Jacobsson: Ride fougde till dömmestorp
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i dag hanss Tredie ting imot Wärne bängtson i atarp, anlangende En hopa som Verne 
bengtson skal hafua hos sig, Och Ehr hanss hosbondess tienare och snikaren tilhörig, 
Och beropar sig widare at p r o d u c e r a  til Näste ting, Wärne bengtson her imot mötte 
Och suarade at så som han sidste gång af Rätten blef före lagt at han til i dag skulle 
fram Wisa förbem:te hoppa Wed tinget, altså hafuer han den nu her til städess, Och 
dher han i giönom Lauglige förfal kan blifua förhindrat, Eller och at den Jnnan Näste 
ting kan koma Någet at skade, at den der Jgiönom ike komme då hit så wil Werne 
bengtsson der före wara unskylt, 

Nåck Lät bemelte befalingzman Jnskrifua 3die ting Emot Pål i tockarp, Pål wed sit 
Wessa bodh lätte suara, at Hanss suar skal komma til Näste ting, Effter som han för 
suaghet skul inte nu sielf kune C o m p a r e r a ,

Gudmun Nilson i boalt som har ut wärkat Landztingz C i t a t i o n  Öfuer Pher Jön-
son i tranetorpet, Er nu omsider blefne förligte om dhe et Par oxar de En tidh lång 
her hafuer fört prosses om, Och lyder samme för likning således, at de om samme 
omtuistade oxsar ere Wenlige Och Wähl förligte, D a t : boalt den: 19 h u j u s  1680: 
Wnder deras Nafn Och bomerker, Och til witerlighet Wnder skrefuet af Ryttaren 
Peder håkenson i Karsetorpet och A… Jonson i bernalt,
Ryttaren Erik olsson i bosseholm beuiste medh K: M: Anderss månsson Ryt: i Krang-



– 174 –

elbyget, och matis Ericksson i Ronneholm, som hemlade Effter låugen at hafua stembt 
Åke Nelsson i Jern bleste Til förste och 2: ting, at höra På witness bördh, Alle Tingen,
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Til dombss 3.die och 4:de om behof giöress, Saken ehr til honum för 3 st: Nafra En skiere 
knif En telie Öxse, Och En 3 fotting af Jiern, Som han hafuer bemegtigat sig af hanss 
hustru den tidh hun Reste åth smålan strax efter at fienden War komen i lan, och 
begierar Effterskrefne wetne til förhör, då för Rätten fram stodh Marta Phersdotter 
som suor och want efter låugen, at den tid Erik olss hustru skolle Resa til smålan då 
wårt hun komen i fölie medh hende, Och då som dhe körde på Weygen947 begierte 
Åcke Nilson i Jiern blest at iag och Erick olss hustru skulde gå före åth wäygen det wij 
och giorde Och som wij wore et Littet stycke föruth betenkte Erik olss hustru sig Och 
sagde kanske de tör Wille giöre Någit skelmsstycke, effter de bad oss gå förut, Och 
sagde hun Wi welle gå til baka i gien och se til Wagnen, Och Når som at Wij kome 
til Wagnen igien då war Någre sPollar brutna af Wagnen, och då war denne förbmt: 
Varan borte af wagnen, då frågade Erik ols hustru Åke Nilson til huar henass saker 
Var, Eller huruledes de war komne af wagnen, huar til han suarade at han inte weste 
huar det war komet, Och då war Ryttarehustruss dreng medh, som Var bror medh 
for:ne Åke, och sedermera gaf sig til snaphaner, Och så strax skildess de från oss och 
de begie brödrar blefue til baka, Och Erick ols hustru Och iag Wij Reste opföre, vi-
dare wet Marta Persdoter Jnte at Vitna, dess utan beretter Erik ols hustru Lika same 
ord at så til gik som föreskrefuet står, dess utan Ehr saken til för:ne Åke Nilsson. för 
5 marker som hans mor hafuer Lånt af Erik olss hustru, Med Vidare til Neste Ting /:

Nåk beuiste Erik olsson med samme kaldzmen som hafue stembt Pelle olsson i sPang, 
Och hanss moder Sidza i b m :  Til 1. och 2 ting til dombz 3. Och 4de om behof 
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Giöress, saken Ehr til dennem for Tio stycken gietter som de sig i krigztiden hafua 
bemegtigat om Effter hösten 76: då gietterne blefue tagne från hanss bönder i Bose-
holm om Natte tiden och körde til sPång huar af bem:te Pelle har bekient at hafua 2 
stycker af samme gieter tilhanlat, Samme gietter hafuer Suen sPelleman948 i sPång, 
Och bengt siynesson af åsliunga stullet i bosseholm, Och fört dem til sPång, huarest 
de sedan blefue slagtade, Och Når iag Och min hustru war i sPång bekende Pelle at 
mina gietter ginge der lenge i sPång, Och hanss gosse hafde gåt Wal med dem och 
Vacktat dem der, Pher Olson i sPang her i mot mötte Och loffuer sit suar skal komma 
til Neste ting, Och dess wtan berettade at hafua kiöp 2 sty: gietter af bengt siunesson 
i åsliunga, menss om dete War Ryttarenss gietter eller icke det wet han Jnte, dessutan 
slagta hanss moder Och hanss bror Några styke gietter på samme tidh, Och gick sedan 
et sådant Tal at det skule ha waret Ryttarenss gietter,

Juchum Polack J höyieholm beuiste medh ofuenskrefne kaldzmendh, som hemlade 
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Efter lagen, at hafua stembt Enkan marna i Tockarp medh sin Rätte laugwärge, til 1 
ting til domss Och widare om behof giöress, Sagen ehr Til hende för ehn koo, som 
hendess dreng Tillika med Någre snaphaner om Natte tiden hafuer Taget i från hanss 
bönder i höyieholm, Och sedan strax der effter förfölde sPoret af koen til tokarp, 
Och då de komme til Tockarp war koen der slagtat j Enkianss huss, Huar förre han 
förmener at Enkian bör at stå honum til Rätta för den omtalta koen, Och fram Visa 
sin hiemul Och adkomst, Enkian blef på Ropt och mötte Jnte,
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Eller Någen På hennas Vegnar som der til suara Ville, Ryttaren blef förelagt at föra 
Vidare beuiss huad han kan hafua her om til Neste ting,.

Nåk Ryttaren Juchum Polack beuiste medh samme kaldzmendh som hemlade efter 
laugen at hafua stembt Nilss Person i Lilla Bielka Byget, til 1 ting til domss och 2dre 
om behof giöress, Sacken ehr til honum för Tuende styke kalfuar, som hanss bror 
Wärne person i höyieholm, hafde hos sig Jntil han blef dödh, Och effter hans dödh 
Togh Nelss Person i lille bielke byget same kaluer til sig, Och deföre förmener Juchum 
Polack, at Nilss Pherson bör at suara honum för kalfuarne, Nilss Pherson her imot 
mötte och suarade, at949 Effter hans broderss Wärness dödh, Tilbödh han Jochumss 
hustru kalfuerne, Och hun suarade at hun hafde Jnte at framföda dem meedh kunde 
altså Jnte taga dem emot, och begierte hon at iag Wilde gifua hende någet der före, 
då blefue de förente at han skulde gifua hände En opmålt skiepe korn för dem det 
hun strax bekom, huar med hun war Vel benöygd, och beropar Nils Person sig at föra 
Wittne som hörde når de köpslogess, om det giörz behof, Ryttaren suarade at hanss 
hustru för sin dhöd Ved sin Hemkompst bekiende fuller at hun fick En skieppe korn 
af Nels Persson för kalfuana, menss måtte taga huad hun den tid kunde få, Ehuru Vähl 
de der med Jnte wore betalte, Och Tilbiuder Ryttaren at gifua bonden 1 skieppe korn 
igien, Och han der imot at skafua honum 2 så goda kalfuar igien Eller de samme /.

Ryttaren Carl Linnarson i dalshult beuiste medh kaldzmendh bengt Kielsson i dals-
hult, och olluf Persson
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i skingred, som hiemlade effter låugen at hafua stemt Enkian Sidze Persdotter På 
dalsshulte bygge, medh sin Rette lauguerge, Och hennass barn medh derass Rette 
Lauwärge Til förste ting Och til domss, Sagen ehr til denem om de Wille suara för 
den der af gående Ränta, som til Rytaren bör at utgiörass eller ey, Enkian Möte Och 
suarade, at hon wil suara och göra fyldest Af950 den Parten som hende tilkommer 
menss barnsenss dhel ehr hun inte mechtig at suara före, Hindrick Ågesson och Nilss 
ågesson På dalshult. som ehr förmyndare för Enkanss barn, mötte och suaradhe at 
de hafuer så möket barne godz Jnne hos Sig förutan dhetta, och dess utan måtte951 
dee utgiöra skatten til952 derass Rätte förordnade Ryttare, ut af 1/6 del heman, som 
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er aldeles öde.953 Och kune de altså Jnte Lenger suara för barnsenss Part. utan aldel-
less seyger sig der ifrån, så wida som byget angår, menss det som dhe ehra Värger 
före i gården det Wella de suara före, så lenge de kuna det förmå, Ryttaren förmener 
arfuing:e Eller förmynder:e bör at suar för ödeparterne eller dhet at gå i Sem och til 
C r o n e n , dommaren R e c o l u e r a d e  at så framt arfuing:ne Eller förmynder:ne Jntet 
Wellia p r e s t e r a  Ränta til Ryttarn som gården ehr A c i g n t :, då bör den at wara 
hemfallen til Kongl: maytt: Och kronen, effter höge Öfuerhetenss utgångne o r d e r ,

Herr Q u a r t e r mästaren M o n s : r  Jöran Turing 3die gången p r o p o n e r a r  Om Någen 
Wil suara för den: 3/4 skatte gården i östre Lyndby, der J mot framkom Jönss Nilsson 
i öfre mölle Och i Rette lagde sit Skrefftelige Suar sålydendess,. den Erade Rätten 
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helsas sampt des betiente, Efftersom Q u a r : Mest:r os undrskrefne hiit til Nor herdz 
ting förfölier, då Emedan ui huarken har haft eller hafuer någet det Ringeste i brug af 
den eygendom udi den Skategår som om tuistes, ti förmer ui at den som det hafuer 
haft i bruk. och nu wil hafue i brug må skatte der före, tj kan icke jor och Eyendom 
skatte och skylle då kan vj inte göre der til, menss Jnsetter det til dommaren., om 
Räten kan tilstede os der före at t r i b u l e r e  då söge os til vort Werne ting. begieres 
dete måte läses På Skrifs. oh i tingb: införes öfremölle den: 1 S e p : 1680: Jöns Nelsson 
i ofre möle nilss Persson i Röseholm Anderss i hagen och Johan i kollerhusen suarade 
at der som954 med arfr: Ville hiälpe til at suara för den Part som barnen komer til Vil 
de lika så, 

Dess wttan Lätte Herr Q u a r t e r mestern p r o p o n e r a  Om arfuingerne Eller för-
mynderne, för Sl:gh Wättermanss barn wille suara Till den gården i bollestadh, Eller 
dher af at giöra fyldest för skatten som der af bör p r e s t e r a s .  Eller förmener Herr: 
Q u a t m : at den bör at wara hemfallen til C r o n e n ,

Sammaledess En fierdepart i söndre ösiö i faralte Socken som Ehr Skatte Jord, Om 
någen Wil suare Ryttaren til Renten, eller den at gå i säm,

Jtem 3/4 Skatte går i boarp i ösiö Socken, Om der Ehr arfuinger Eller förmyndere 
som wil der förre suara för bem:te 3/4 hemman som beggie Pher Person åbor, Och 
der Jngen der före suara Wil då at gå i säm och til C r o n e n ,

Welt: Jacob olsson Lader Lyse för sin delle til Neste tingh som han hafuer mod Jnge-
man i Jngeborarp, Pher gudmunsson i dalshult beuiste medh kaldz M: Olle Persson 
i Skingred Och bengt Kielsson i dalshult som hemlade effter lagen at hafua stembt, 
hindrick Ågesson Nilss Ågesson Och Enkan sidze Phersdotter955 J dalsshult, sampt 
Per mårtensson på bällenge byge, samptelig stembde til 1. 2 ting. 3 och 4.de til Otte 
mendz op krefuelse, som kunde skiffte och delle dem gårde Pladzerne i mellum, 
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Hindrik ågesson Och Nilss ågeson suarade at de förmener der medh bör opestå til 
barnen blifue myndige, 

Ryttaren Per Wipa Wed sit wessa bodh beuiste med kaldzmend Larss borg956 J gyl-
seröd, och Petter gadh i hillarp

110 v
Som hiemlade effter lagen at hafua stembt, Nilss Suensson i Jshulta bygge, Til 1 ting 
til domss, Saken Er til honum för han hafuer lokat sin son ifrån Tiensten som han 
hafde sat hoss Enkian, som Ehr Ryttarenss Werdina i Linerödh, 

Hanss Pålson i Stora Kier i Tossige socken wedh sit Wessa budh beuiste medh kald-
zmendh, Anders Jönsson i store Kier, Och Tufue Pålson i sånestorp, som hiemlade 
effter låugen at hafua stembt, Jönss i bärebögd Til 1 ting och 2 til domss, sagen til 
honum för Witterlig gieldh,
   Nilss Tygesson i store Kier

Nok beuiste medh samme kaldzmendh som hafua stembt Olle Örianson i stafuerhult 
i Tåsige socken Til 1. ting och 2 til dombss Saken ehr til honum för witterlig gield, 
hure möket, Skal blifua angifuet til Neste ting,

Pher Eskelson i belinge i dag hans 2 ting. til månss bengtsson på ulf byget, och Er 
dom begierdes, angående på honum för huadh Skatt och J n q u a r t e r i n g , som iag 
utlagt och hållet hafuer: för honum nu i 4 årss Tidh, både medh Rytter som är J n -
q u a r t e r a t ; och annat i al kongl: Tönge for den Jordepart, som han i bruk hafuer. 
som tingz winde utuisar, at När der lagdes 9 mark af helle gården så skolle der legi-
ass En treding af den Niende marken för samme Jorde Part, på de tider När heella 
byen war ike mer en som En går, och nu ehr han ophögdt til flere gårder, och mer 
skat och Tynge än som dhet war på dhe tider, förfrågas om han icke bör at Skatta 
och Skylla af same Jorde Part effter p r o p o r t i o n e n  som en af dhee Andre bådhe 
medh Ryttarenss kosthol, som i al annan Kongl: Tynge, Och Ehr Ennu som tilförende 
begierandess dom.
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Månss bengtsson På wlfbyget lete framskika sit skrefftl: suar så lydendess, den Lofl: 
Rätten önsker iag helsan Effter så som iag icke i dagh kan komma til tinget at suara 
för mig förmedelst den sack iag hafuer med Pher Eskelson i bällinge, for iag måste 
Enteligen ut til helsingborig på kronenss arbette, altså begierar iag Tienstl at den lofl: 
Rätten Ville opheffua denne såck til Näste ting, at iag kan suara för mig sielf, Och för 
blifuer: den Lofl: Rättenss Tienstwilliste Tienare
        Månss bengtsson
        i ulfz byget.
Som samme suar Jnehålt i dag läst och Påskrefuet,
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Ryttaren Per hal. i bellinge Låtter p r o p o n e r a  om Någen af arfuingerne eller för-
mynderne som wed kommer den skatte parten i bällinge som Månss Eskelsson åbot 
hafuer, Eller och den som hafuer Jordn i pant, Om de sit pan wille hafue behållet, at 
de då Ville suare til den A c i g n e r a d e  Ryttarn för skatn eller vij, då at giffua det til 
kiende, Eller den at gå i säm Och til C r o n e n . 

Giest giffuere.n Per Eskelson i bälinge, och er i dag hanss 2 ting på dem som skolle 
Wara MedVerge, för den Jorde Part som Sl: Måns Eskelsonss barn i bällinge tilhörer 
och iag inte länger kan utstå Någet wärgemål derföre, Effter som det liger öde En 
deel af min Egen Jordh, som iag inte förmår at bruka både åker och Eng, som iag dog 
lickwäl skatter och skyller före, och min förmögenhet er Ringa, och iag tessförutan 
hafuer: Meer annat Barne godz inne hos mig En som Entingen Jord eller lösöre kan 
tilsträckia, Och er der förre dom begierrandess, om iag icke för samma Wärge mål 
bör frj at wara,.

Her i mot Lette Eskel Nelsson i Harholme957 fram stella sit skrefftl: suar så lydandess: 
Effter som iag Eskel Nilson i 
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harholm hafuer fört kal Och Warsel af Peder Eskelson i Bellinge till. 1. 2 3. Och 4 ting 
til dom Och Er i dag 2 ting skiuder iag mig til suar til Näste Ting i den saghen Och 
begierer mit suar måtte uttj tingboken Jnföres, D a t : harholm den: 22 s e p : 1680: 
Eskel Nelsson
Som samme suar inehålt i dag läst och Påskrefuen,

Nock i Rätte lagde Eskel Nelson i Tudzeholm sit skrefftelig suar så lydendess Så som 
Peder Eskelson i bällinge Til taller mig Eskel Nelson i tudseholmb, at skulle tage wärge 
måhl for Någen Jor i bälinge, dog suarar iag, at iag hafuer mera börne godz En som 
iag Ehr Vederheftig til at haffua, Och der som det skolle nu udtagess af mit bo, dåg 
kunde der icke findes så möget som det ehr, Och ieg hafuer En Leyie går och bor wed 
landzweygen Och Er Elendig afplundret i desse krigz tider som nu har waret, och wil 
iag beuisa huru möket barnegodz ieg hafuer medh barne bref, Och står Peder Eskel-
son En man Nermare En Jag at wara wärge för samma Jor, Och mig forundrar at Per 
Eskelson begier sligt af mig, effterdi det war hanss Egen broder, Och bor i samme går, 
så han Ehr Noch Mechtig at bruge begie de Partter, Och meer om det skulle wäre, 
Och bor ieg Eskel Nelsson halfanden mil i från bällinge, Som samme Suar Jnnehålt i 
dag läst och Påskrefuen,

Dess utten framskika Jepe Nelson i hönsholme sin förfaldz A t t e s t  och Skrifftl: suar 
så lydendess, Såsom är begiärat en A t t e s t  af oss underskrefne men huru Jeppe 
Nelsson i hönsholm en lång tidh har ligat siuker det wij eij kuna nu slå oss förre, utan 
samferdeligen A t t e s t e r a r , at Jeppe Nelsson har En lång.
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tidh liget siuker, och af Predikestollen bedess för honum huar söndagh, så man wet 
aldrig huilken stun gud kaller hannem her ifrån. detta A t t e s t e r a r  wj undertecknade 
men med Nampn och bomärke D a t . Perstorp den: 19 S e p t : Ao 1680:
Suen        Månsson    Suen      Månsson    Nelss       bengsson    Tor Persson
 i hönssholm i Kielstorp i tudseholm diegn i Prstorp:
Såsom Jep Nelsson i hönssholm är C i t e r a t  och delless af Per Eskelson i bellinge 
angående wärgemål for någen Jor i bällinge då så som han war siuker Når han blef 
C i t e r a t , och Enu liger siuker, så man wet aldrig huilken stun han liger dödh, Och 
omöyligt kan komma til tinget eller sandzer någet suar i saken, altså begierar hanss 
hustru Och Jagh Eskel Nilsson i Tudzeholm på hanss wägnar, at saken måtte ophöre 
och tingen dödh giörass in til man seer äntingen mannen blifuer död eller lefuendes, 
Ty man Jnte wet om han är dödh i dena stundh, Som samme A t t e s t  och958 Skrefft-
lige suar Jnnehålt i dag läst Och Påskrefuen /:

Giestgiffuaren Pher Eskelson Er begierandess fyra goda opartiska men, som kune 
Öfuersee huad godz han hafuer både löst och fast, Om det kan högare Tilsträckia En 
som til så möket börnegodz som han hafuer Jnde, både för sine Egne Och för fre-
mande, Wäl förståendess både Wttj faste Eygendom som959 huss och Jord, som Och 
det som löst ehr, Jnte undertagendess, då blef opmält förste man gunde gudmansson i 
Porkenehult, Olle Tufuesson i smehult, Nelsz Jngelsson i söndre ösiö, och Pher Persson: 
i Trölsebyget, huilke föreskrefne 4 mend hermedh af Rätten före lägess at begifue sig 
På åstäderne, Och der at ofuersee både löst och fast, sampt huru möket barne godz 
Per Eskelsson hafuer Jne hoss Sig, Och deress förretning her Jnnan tinge at afsige som 
de agter at för suara /.
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Nock Per Eskelsson i dag hanss andre ting på Oluf Månsson i bälinge960 gård, sampt 
Olluf månsson på Per tuess bygge, Saken Er til Olluf månsson i gården för 6 marker 
som han Resterar på En hanskrefft, Och Til Olluf på byget för 23 skilling: Effter förige 
saggifuende, förmener de begie bör at betalle Eller Lide [n]amb961 effter R e c e s s e n , 
Och Er dom begierendess,

Olluf månsson på bällinge går suarade, at han Er gistgifuaren Jngen skiling Skyldig, Och 
dessutan beropar sig at föra En skrefft i Rette til Näste ting Och dermed af beuisa de 6 
marker - Olluf På byget suarade ochså962 at han Er gistgifuaren Jngen skelling Skyldig,.

Lendzmanden Nels Krog wed sit Wessa bodh, let i Rette Lägia Tuende kaldz sedler 
Och lyder med derass opskreffter som fölger, C r o n e n e n s  Lendzmand Nilss Ph-
erson i hölsztofta befalles hermedh at C i t e r a  samptelig arfwingerne som utij dhen 
ödhe part af skatte gårdhen hokontorp i Lillarp och Torupe sockn I n t r æ s s e r a t 
ähr, til Näste asbo häradz Tingh, och dher at tilstå om dhe Ryttaren, för dhen der af 
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gåendhe Rätta suarara wille eller: och SkatteRätigheeten sig i från seya, detta i medh 
forderligst Effter kommer af harholma den: 2: 7br: 1680: Larss Larsson denne C i t a : o n 
wara af läs:n på pladzen i håg:trp: och Lillarp, A t t e s t : r  Per Nilsson i hågentorp Nilss 
Suensson i Lillarp: den: 5: 7br 80: C r o n o n e s  Lenssman Nilss Persson i hös:toffta 
Låtter sin Cit:rd afuige:re til den: 1/4 ödepart Skatte går i hagsta, som Mattias Kielsson 
sist bebode til Neste assbo häradz ting, och der at tilfrågass om dhe wil suara til Ryt-
tarn för dhen der af gående Rätta, eller: och Skatte Rätigh:ten sig i från seya til Kongl: 
May:tt och C r o n e n , detta eder til Rättelse stelles D: harholma D e n  2: 7br 1680: 
Lars Larsson
P u b l i c e r a t  i almogenss På hör på odeliunge S:stefne D o m :  1 3  p o s t  Tr i n t : 
5  S e p t : r  af mig Tor Persson Pehrstorp manu propria

p u b l i s :  i almogens påhör på örkel:ge S:stefne D o m :  1 4  p o s t  Tr i n i t a t  D e n 
1 2 :  7 b r  1680: Nilss Persson M: M: 
Som Samme k: Sed:el Jnnehålt i dag läst och Påskrefuen
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Enkian Karne Månsdotter i hagesta mötte Och suarade at hun för sin 1/4 Erbiuder sig 
at skatta och skylda af sin yterste förmogo, menss för barsens Part den 1/8 förmener 
hon at barsens Lagwerg Måns Persson i attarp bör at suara före, dessuta framuiste 
hun Et skreftl. C o n t r a c t t  at Rytteren hafuer Jmottaget 1/8 J hagesta går Och Wil 
suara der til På 12 års Tidh Och det at hålda i fult bruk,

Desutan framskika H e r r  C a p t :  G e o r g  L y b e c k e r  En skrefftelig M e c i u e  til 
dommaren, huar utj begiertess at arfuingerne Til Lillarp Entelig Ville seyia sig ifrån 
hemanet eller suara Ryttarn til skatten, Och der om begierar Entel: R e c o l : Efftersom 
de lagl. ehre stembde /. dy tilfindess arfuingerne af Rätten at skatta til den A s s i g :de 
Ryttare, Effter Jordeboken i år och framdeles, så frampt dee eij skolle gå i sem Och 
til Kongl: Maij:tt Och Kronen hem fallen, Effter höga öfuerheetenss utgångne R e s -
s o l u t i o n .

Phr bengtsson: i åby opseyier och frånstår dhen963 Part uttij bengt suensonss gård i 
åby som honum tilkommer, Effterdi han Jnte ehr mechtig at förestå Mehr En den gård 
som han åbor, huor effter bege:ts tingz Vitne.964 Jfuer bengtsson opseyier och frånstår 
Och så sin otting i bem:te gårdh, Suen bengtsson i bm:te går Erbiuder sig at Emottage 
En Oting i965 i samme går som hanss bror Jfuer bengtsson tilkommer, och det at skatte 
Och skylde före så lenge han förmår, Och den sönderste gårde Pladzen som hörer til 
suen bengz går begierar han at behålde så lenge han Reder Och Rätter derföre,

113 v
Anderss Månsson i Turebyget Er begierendes Effterskrefne Witne til förhör som kunne 
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bewijtna om hanss gårdz R u i n  Och öde lägelse i desse framfarne Krigzåren, då för 
Rätten framstodh Tufue Jngl: i V: Rinderup966 Och Månss Jepsson i Edholm, som suor 
Och want Effter lougen at 1676: Om Effterhösten blef967 anders månsson i turebyget 
af medh sin gröde förmedelst det danska fältet stodh dher på wången /: Och A:o 77: 
78: Och 79 stodh mästeparten öde af tura bygget, Och af det lisla som blef sådt, Och 
Jnhöstat miste han968 Al gröden medh möket mera anat, af krigz folket som M a s h i e -
r a d e  op och ut före, huar effter anders månsson Er tingzWinde begierandess, På dhet 
han i ödmiukhet kan söka höga öfuerheten om Någen förlindring, huilket Rätten eij 
weste honum kune benechta, at etc:

C r o n e n s  Befalingzmand wedh sit wissa bodh sampt lendzmenden åke Jngelsson 
och bröde Månsson Och häradzmendene Tufue Jngelsson i W: Rinarp Och Gunar 
Knudson i Åby. Ere samptl: af Risebärga socken begierandess 12 Erlige opartiske men 
som kune skiffte alle Nödwendige broer i Norrehärat969 som behöffues, Och samme 
men at skiffte Och delle så at huar socken effter gårde Tallet blifuer Rätteligen giort, 
så at den enne blifuer icke hårdare med bro löder på lagt En den andre, Och När som 
för:ne men welle gifue sig på åstederne, de då at giffua di 6 heredz men det til kien-
de970, Och huer herredzmandh fölger dem huar udi sine sokner, och göre dem wis 
wnderrettelse, om alle både små
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Och store broer och Weyge styken, Och såsom Rijseberga socken Ehr inte här i häradet 
medh dhe andre sokner om broerne, unden tag:s huad de hafuer i sin Egen socken, 
då förmodes de som oprigtige Mendh skiffter och deller som RättWisaste kan Wara 
i mellum de andre sockner, i hella häradet, huar til blef opmält förste mandh Nelss 
Madson i sorödh: Trodz madzson i torsiö, Pål Nilsson i bonarp, Olluf Jönsson ibm: 
Anderss anderson i Liungby, Pher Torstensson i holmana, Adzer Pålsson i foresta, 
bengt suensson i Andersstorp, Nelss Larsson i smedieRy, Lars Nilsson i suauare boen 
Ture Trulson i Berkarp Och Per tuesson i Norlycke huilke förreskrefne men hermedh 
alfuarligen af Rätten förelegess at begifue sig på åstederne når dhem af herr: bef:m. 
eller lendz M::ne tilsiges Och denne taxt dem lefueres, at skiffte och971 della aldelles 
som föreskreffuet står det Rättaste de kune,972 Och sedan derass förRäning här Eller 
Wedh birke tinget at afsige som de973 achter at försuare, 
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Onsdagen Den 6: O c t o b e r :  A n n o : 1680:.
Otte Stockemän

Jngeman Lasson i, Jngeborarp,
Olluf Suensson i farhult,.
Jönss Suensson i Tostarp, 
Bengt Person i Rösa /.
Mickel Påhlson i bransswick,
Pher Jönsson i Santzeholm
Månss Persson i attarp i stellet för Per suensson i harbeckzhult,
Åke mickelson i Jernblest i stället för Tufue Suenson i grytåss /.

Cronens befalningzman i giönom Häradz skrifuaren Welb:te 
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Nilss Jönson Låth p u b l i c e r a  Twenne af Welb:e herr Krigz Cammer Rådetz Cron-
åkers och öfuer C o m m i s a r i e n  E h r e n f l y c c t  wtgångne o r d r e  D a t : den: 
18 7 b r . 1680: dhet Ena angående C r o n e  och kiörke Tionderness Lefuererandhe, 
uthij Landz C r o n e ,  M a g a s i n , dhet andra innehållandhess om ållenskougerness 
besättiande, effter dher öfuer Ehn Tagen grandskningh, huilket Almågen Hafuer sigh 
at effter Rätta /:

– Cronanss Lendzman Nilss Kroeg i Hölsstoffta, effter ankombne o r d r e  begierar i dag 
8:te Män som kunna granska alle Cronenss skougerss Suinss Ållen, uthj dess Sietting, 
Som består af odeliunga Pherstorp och Wedby sockner, Jempte Huarest adellen eller 
andre ähra I n t r æ s s e r a d e , haffuer de974 och wngefär at öfuersee, huru många suinss 
Ållen, Cronan på sin Part deraf kan Tilkomma,975 så wähl som C r o n e n s  Jnskylte 
Skougar, Huar til blef opmält, Nembl: Jon Suensson i Tostarp Suen Nelsson i Stock-
holm, kiäl åkeson i Wedby, Olluf Madhzon i b m : Nilss Torstensson i Troedtzbärgh, 
Olluf Torkelsson i huarsshult, Bengt Pålsson i hagsta, och Pher olsson i örehult, huilke 
föreskrefne 8:te Män af Rätten förreläggess, och härmedh befalless, Strax at begifue sig 
på åstädherne, och Til näste Ting at giöra dherass afsigt som dhe achter at försuare,

Wttij Brödhe månssonss Sietting skolle effterskrene otte män, på samma sät och 
maner granska, skougarne som er ommält i Nilss Krogz Sietting, Och blef opmält Nem-
bl: Suen Persson i östra Ringarp, Tufue Tufuesson i Lärka, Knut synesson i florsshult, 
bengt hanson i harbeckzhulta byge, Olluf Knutzon i Liungaskoug, Anderss Suensson 
mätte på Liungaskoug bygge, Kiel Ollsson i Roneholm, och Jönss Jönsson på Karsa 
Torpet, Sochnerne Ehrre Rya, örkeliunga och farhult,

J lika måtto optagess effterskrefne 8tte män På samme Sät at granska ållen skou-
garne i Åge Jngelsons Sieting, och blef opmält Nembl: Pål Månsson i Tostarp, Nelss 
Ebbesson: i gunnarp, hanss anderson i Lundz gården, Jören Christensson i bollesta, 
anderss Kielsson i holm, hanss Trylsson i b m : Olluf Jönsson i gunnarp, Och Nilss an-
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dersson i siö kroken, Siettingen består af effterskr:ne Sockner, grumestorp östre Lynby, 
Kielna, ösiö, Tåsige, och Tåstarp,:
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Nelss Phersson i Grafuarne, På Nilss Sadzersonss Pher Jönssons i Kongeholm och Suen 
Jönsson i Suenstorpz wägner, i Rätte lagde derass wnderskrefne opseyielse skrefftl 
lydende som fölger, Så som wij effterskrefne Män Nembl: Nelss Sadsserson i atter-
up Peder Jönsson i Kamppeholme och Suen Jönsson i Suenstorp, J Torupe Socken, 
skulle Wäre arfwinger Til Lillarpe halffue öde Part, som hafuer stådt öde på 4 åhrss 
Tidh, dog sige wij oss förskrefne män ganske frå dhen ödhe part i Lillarpe gårdh, och 
Jnte befatte oss dher medh Eller kune skatte dher utaf, och Till Wetterligheet woress 
bomärke her näden wnder. D a t : Lillerup den: 4 o c t o b r : A:o 1680:

(tre bomärken): Per Jönsson i Kampeholm, Suen Jönsson i Suenstorp, Nelss Sadsserson 
i atterup, Som samme opsigelse skrefft Jnnehålt i dag läst och Påskrefuet:

Nelss Pherson i grafuerne sammaledess beRätter, intet för Tufue Månsenss skattepart 
i Hågentorpe gårdh kan suare, förmedelst Tufue Phil hafuer dhen Vttij underpant,

M[å]nss3 Persson i Attarp för Rätten p r æ s z e n t : sig, Effter näst til stundandhe 
walborig dhag wil suara Och C o n t r i b :ra för dhen 1/8 Part i hagstadh gårdh, som 
Enkian Karne Månss dotter, senast sig i från sagde, allenast hun för Jnnewarandhe 
åhrss grödhe Til S:te Walborig dhag dher af Skatte bör, effter som hon dhen Niuttet 
hafuer, och eij heller sig låuglig dher ifrån sagt hafuer /.

Befalningzman Ehrboren och Welb:de hindrich Jacobsson På wallen, i Hallan har 
fierdhe ting til Wärne bengson i Attarp effter förre Saggifuendhe, för En bru hoppa, 
som han för sin Well:re herress Snedkare Larss Krogh, och Esker samme hoppa nu til 
siune På Tingz Platzen, som han tilförendhe af Rätten ehr på lachtt at framföra, Och 
framstälte976 bem:te Snedkare Larss Krogh som wedkienner sig samme omtuistadhe 
brun skemlede hoppe, som Werner Bengtson nu på Tingz Platzen fram Wist har, Och 
widare framstodh effterskrefne
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Witnessbyrdh, först Jönss Mickelson i Åstorp och Woxtarpa sochen, Och Per gud-
munson i Woxtorpa Socken och by, sampt bängt Tureson i Egla, Och Ture suensson 
i flöalt, för Rätten framstodh, som Suor och want effter Låugen medh opragte fingre, 
at dhenne brun skiemladhe hoppa har waret Snidkaren Larss Krogh Tilhörigh, och 
honum dhen i kriget af Snaphanerne medh annat mehr blef ifråntaget, Härnäst i 
RättaLagde Herr: Befalningzmandhen hendrick Jacobsson siit skrefftl: Jnlägh så 
lydendess, Wällwijse herr: häradzdommare och dhenne Låfl: Rätt:, Aldenstun iagh 
nu efter Laglig warsel, och til 4 ting delt wärne i attarp, för Ehn brunskiemlet hoppa 
Tilhörigh Larss Krogh snikare i Woxtorp, Huilken hopa han sielf nu kieness och wed-
kienner medh 4 lagfaste wittnen at ähr hanss, Och dhen samma som snaphanerne 
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hafwa Röfuat hånum ifrån i förledne kriget medh möcket annat godtz, Och såsom 
Til förra Tinget ähr bewist, Så sättess i Rätta och p r o t e s t e r r a s , om snikaren Larss 
Krogh, icke bör nu strax få sin hoppa igen, medh hennass föll som hon i sommar har 
på lagt, effter Hanss Kongl: Maij:ttz allernådigste wtgifne o r d r e s  i förledne kriget, 
och sedermehra G e n :  G o v :s bref om slika A c t i o n e r ,  som ehr p u b l i c e r a t 
wedh Ting och stämbner, och så at wärne i attarp bör betalla mig, och snidkaren alle 
dhe Reesor omkostnadh, och omack, som han medh sin Trossligheet har förorsakat 
Mig och honum i dhenne sommaren, effter goda mäns Omdömme, medh dhenne 
dellass och dombss omkostnat, och ähr her på Een försuarlig dom begierandhess, 
dhet ware wähl Skielligt, och Lagen Likmätig, at wärne skolle föra sin hemmull och 
Lagl: Adkompst Til dhenne Hoppan, Män såsom dher medh p r o l o n g e r a s  Alle-
nast Tiden och oss Påföres widare bekostnat, så förmodess at dhenne Låfl: Rätten, 
har först Jntaget af alle fördhe wittnen, at hoppan 
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Ehr Woldeligen Röfwat i från snikaren af snaphannerne, 2) wärne har sielf bekient, 
at han köpte den eller bytte, af Een snaphane hanss Eget söskonne barn, och kan icke 
medh Någet gåt samuette benägtta, at han Jo wiste at dhet war snikarenss hoppa, Och 
begieress Tienstl at det C o n s i d i r e r a s  huru Lagl: hanss kiöp eller bytte, kan wara, 
eller ståndha, som kiöpt wettandess medh landhenss fijender, Hwar före förmeness 
han ware strafwärdige, at nådige höge öfuerheeten som wedherbörligen skal blifue 
angifuet med första, Möyieligen han wedhl: har hafft godh weettenskap och C o r -
r e s p e n d e n c e  medh Snaphanerne, om dhen stackarss mannen snickarenss godtz, 
som Röfuadhess i Woxtorp, efftersom han försuarar, och förhåller hoppan, som han 
hadhe kiöpt dhen af ärligt folch, och wore heelt Lagl: till kommen, för blifuer: Herr: 
häradz dommarenss och denne Lofl: Rättenss Tienst beredde Villige, Östre Lyndby 
den: 6: o c t o b r .  A n n o : 1680: Hendrick Jacobson,: 
Som samme Jnläg Jnnehålt i dagh Läst och Påskrefuet:
Här emot för Rätten p r æ s e n t e r a d e  Värne bängtsson i attarp sig, och fram lagde 
sit skrefftl: Swar så lydendess. Effter som Jeg wärne bängtson i atterup Sägess wedh 
Låuf och Rätt, af wellacht Hendrick Jacobsson i Toarp, angående En hoppe som iag i 
krigztiden hafuer fået af Een snaphanne wed Nampn bengt Nilsson i böget, för dhet 
förste 1677: wngefär om olzmisze tidh i hösten dogh slepte for:ne bengt Nelsson sam-
me hoppe i Attarpe wang, och sagde at wij skulde Ladhe hinde gå i Wangen och Jnte 
kiöre hände wth, och så Tog han een brun häst frå mig, och hafde hästen frå mig i 10 
eller 12 wger, Och hoppan blef gåendhess der i Wangen til wt om hälnamässe, för det 
andre 1677: Så blef wår nådigste härress och koningz p l a c a t r : På Predike stollerne 
af Prästerne opläste, at huilka snaphaner som wilde hafua p a r d o n  så skolle de fåå, 
Och bliffua dhennem Til giffuet alt dhet dhee Hafde giort, om de wilde omwende sig 
frå dhet slemme Wäsendet snaphanneriet, och då wngefär
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Om Mårtenssmesse Tidh, då kom for:ne snaphane Bengt Nelsson Ridandess til mig på 
min häst, och sagde, iag Villde gierna hafua p a r d o n  om iag kundhe få, och Jag Vilde 
begiffua mig frå dhetta Slemma bruk igen, och då badh iag honnom at han skulde 
Lade mig få min häst Jgien, dåg sagde han, Jag wil giffua dig hoppan för hästen, som 
här haffuer gået i wangen i höst, iag Vet at hun hafuer nu kommet sig någet, dher 
som du får hästän igien så Taga de lickwäl hästen frå dhig andre snaphanner, och då 
bekiende han för mig at han hafde sielf kiöpt samme hoppe, och han sagde Jag wil 
Sälge hästen at iag kan få Några Peninge, för iag wil begiffua mig til Rolligheet, och 
icke bruka dhetta slemma wäsenet länger, Och då bytte wij, han behålt hästen, och han 
Lefuerade mig hopan, och han sålde strax hästen Til Nilss Suendsson i bielkabygget 
för 8:te daller, Och Nelss Suensson: förde samme häst til Engelholm, och sålde sam-
me häst til h e r r  C o m m i s a r i e n  Nicklass Kreuger för 9 daler: 3 Noch ydermera 
1678 wngefär Barttollemäy tidh, dåg hafde iag waret i helsing borigh, och då kom 
dher eet danst p a r t i  til mig På wäijgen, och toge samme hoppa från mig, och fördhe 
hende medh sig i dhen danske Läijgeren, och Jag Måtte kiöpa min hoppa igien, och 
gaf Jeg Tre daler för hendhe, 4 1680: D e n  1 3  A p r i l  då kom Larss Krog snidkare, 
och hafde En karl medh sig, och sagdhe at dhet war hanss hoppa, och strax willde 
taget samme hoppa frå mig, förutan witnessbyrdh eller at söcka någen Rät, Huilket 
iag benächtade, och sagde at Hopan skulde bliffua ståendess så länge Jntil han fich 
Låugligen bewist sig hände till Wedh loug och Rätt, då suarade Larss Krog och sagde 
iag skal Taga hoppan medh mig, så måtte iag söka honem Vedh Låug och Rät, Huilket 
iag benächta, menss erbödh mig Villde sättia Låff och löffte för mig, at hoppan skulde 
blifua Tilstäde, Och ydermera böd iag snidkaren til, om han Vilde
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förlickass met mig om samme Hoppa, at han Enten wilde giffua mig 5 daller, eller 
iag willde giffwa hannem 7 daler. och snidkaren inte willde, män sagde at han skulle 
hafua Hoppan wttan Peningr.. Och samme dag gaff Jag herr: befalingzmandhen Til 
kiendhe om samme hoppe som medh hanss Sädel kan bewisass at iag inte samme 
hoppa hafuer dölt; Noch hafuer Larss Krog snidkare waret 2:ne gånger och söcht effter 
samme hoppa, och willde taget hende frå mig förutan Någen windessbyrdh eller Rätt, 
som Larss Krog sielff bekient Haffuer, som iag hanem skal öffwerbewisa /: yttermehra 
dhet dhe seyier at dhe hafuer bödhet mig 3 daler Penge för samme hoppe, huilket 
inte ehr sant at dhe Någen Penge hafuer bödhet mig, menss Sagde at dhe willde gifua 
mig Penge På dhet at dhe wilde dher med Låchat mig til at iag skulde fået dem fat på 
Hoppan, som kan ehrfaress effter Larss Krogz Egen bekiendelse. D a t : Atterup den: 
6 O c t o b r  1680

Wärner bengtsson i atterup:
Som samme skrefftl: suar Jnnehålt i dag läst och påskrefuet, 
dhess uthan i Rätte lagde bem:te Wärner bengtson En Cronenss befahls: Wälb:de Larss 
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Larss Sädel så lydandhess, Så som dhet besueress, hoss Bonden Wärner i attarp, af 
örkeliunga Sochn, skolle hafwa En brunskiömlet hoppa, som Een snaphanne skohle 
Nedersat, nu förnimess at ehn snidkare af Woxtorpe Sochn, för bem:te snidkare för-
mener sig samma hoppa för dhetta har Egget, altså wngår al wider wärdigheet, I n 
S e q v e n s t r o  slagh iagh, på höga öfuerhetz wägnar, för bem:te hoppa, intil dhess 
hun Lagl: och medh laga medhfart ähr af dömbt, dhetta Wederbörandhe har sig at 
effterrätta d a t u m  R i n g a r p  den: 14 A p r i l  Ao 1680: 
Larss Larsson,
Som Samme sädel Jnnehålt i dag läst och På skreffwet,
Parterne om sidher ähro sålunda föreente, at snedkaren får nu strax sin hoppa igien 
medh siit föl, föruthan Någen widare omkostnat på bägge sidher, och her Effter är 
Tingzwittne begierandess;
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–,,– Befalningzmanden Welb:lde Hindrich Jacobson hafuer i dag sit 4:de Ting til Pål 
Nelsson i Tockarp, effter förre saggifuendhe, och nu i Rättelagdhe siit Skrftl: Jnläg så 
lydandess: S a l u t e m  4:de Ting til Påhl Nilsson i Tockarp som för bodde i Siöalt, efter 
förige Saggifuende för dhet han olagl: har flydt och afwiikt sin Lagstadda går Siöalt i 
woxtarpe Sochn, och dhermed Lemnat gårdhen på ödhessmål, som dhen Ennu står 
ödhe, mit hög gunstige härskap Til stor skada, p r o t e s t e r a n d e s ; På honum för 
Håuseröttsa skatt och skul effter Jordeboken, och alt huadh som härskapet medh Rätte 
bör hafua af gårdhen för åhren -76 - 77 - 78 - 79. och detta åhret å, 1680: huarom til 
nästa ting skal p r o d u c e r a s , En granskning af woxtorpz birke ting, och En S p e -
c i f i c a t i o n  öfuer Ränttan och annan Rättigheetter förblifuer denne Lof:ge Rättenss 
Tienst beredde Villige Östre Lyndby den: 6 o c t o b r  A:o 1680:
Hindrich Jacobsson
Som samme Jnläg Jnnehålt i dag läst och Påskref:t

Her emot framsändhe Pål Nelsson wedh sit Wessa budh sit skrefftelig suar så lyden-
dess, Welb:lde herr dommare och den lofl:ge Rättenss A d m i n i s t r a t o r e r  wedh 
Norre häradtz Ting; Så977 som befalingzmanden Velbetrodde hindrich Jacobsson ha-
fuer mig hit Til Tinget Låttit C i t e r a ,  och doch ingen Sach ännu gifuet, fast dhetta 
ehr mot mig hans 4:de Ting, widare En huadh KaldzSädelen Jnnehåller, at som skulle 
iag Rymbt från dhen gårdh Siöalt i Woxtorpe Sochn som iag Tilförendhe å bodde, 
och i krigz Tiden mot min willie Måste q v i t e r a ,  alt så ehr dhetta dher Emot mit 
ödmiuka och korta suar Nembl: 1 först huadh orsack skul at iag Måste qwitera min 
Laghstaddhe går Siöalt i Voxtorpe Sochn, dhet utwisar bjfougade tingWitne, utaf 
Woxtorpa birketing utfäst den: 15 Nästlädne S e p t e m b r :  Nembl: i giönom dhenne 
orsack at iagh978 boende mit utj Landzwäygen. blef från Röfuat alt dhet iag Eijgde, och 
hade sedan intet igien, huar medh, 
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Jag kunde hålla gardhen wedh lijka, 2: Så beuisess och med bem:te Tingzwitne, at iag 
igiönom förberörde orsak, låfligen upsagdhe samme min gårdh hoss ländzmandhen 
Eskel Gunnarson i menllösa, men at979 han gaf Til suar980 dhet han intet kunde sådant 
samtyckia, dhet Lärer förmodelig intet komma mig til Någen Nachdeel, utan Langt 
mera wijsar at iag intet war någen Römbningzman, Ty dhet ehr mången bekant, huru 
Jlla iag bleef medhfaren, och iag offta för snaphannerness öfuerijlande skul, måste offta 
mähr een 8:te dagar ligia i Skougen, och Jntet torde gå til huset., huilket war ju medh 
dhet öfrige ehn hög orsach Noch gården at qwittera, Och icke häller war dhet då Een 
sådan Tidh, at iag fattige man huarken kunde mig Längre skoughleedess uppehålla, 
ey heller tog mig härskapet utj D e f e n t i o n , 3: Samme ledess utuisar och dhenne 
A t t e s t  från herr BefalningzMan Brinck, at dhetta mit förberördhe angifuendhe 
om snaphanerness förfölielse är ty wärre sandt /: 4: Herr befallningzmannen hend-
rich Jacobson kan och icke näckta, at Jag Ju betalte min Skat årl: så länge Jag bodde 
på samme gårdh, men enär iag blef nödtVungen at gå der ifrån, hopass iag sedhan 
wara frj, besynnerl: och för gårdhgranskning eller dhen bröstfäldigheet som sedhan 
mit från trädhe har kunat förårsakat, Ty så länghe Jag dher bodde, hölt Jagh gård-
hen wedh Lijka, men huadh som sedan är förfallet, Råder iag intet före; 5: skulle och 
herr: befalningzmannen Hindrich Jacobsson migh någet Wijdare eller mehr i dhenne 
Sack nu til sit 4:de Ting an giffua, än som hijtt Tilss i hanss Kaldz Zedel är infört, Så 
begierrar Jag Tienstl om D e l a t i o n  til annat Ting mig Vidare at förklara, eller och 
på annor händelse en Rätwijs domb, förblifuer: altidh den: Lofl: Rättenss ödmiuke 
Tienare D a t : den: 5 o c t o b r  Ao 1680: 

Påhl Nilsson i Tockarp, Som samme skrefl: Suar Jnnehålt i dag läst och Påskrefuet,
J lijka måtto J n s i n u e r a d e s  C r o n o n e s  Befalningzmanss Welb:de Larss Brinkz 
A t t e s t  så lydandess,.
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Wndertecknat A t t e s t e r a r  hermedh uthj saning, at A n n o  1674: den: 13 M a i j , 
war Jagh uthi föllie med dåwarande Rijtmästar och [n]umähra981 Major Wälbohne 
her Larss hierta och dhess Jnförande p a r t i  utij woxtorpe Sochn, på Kongl: Maij:tz 
och C r o n e n s  Tienst, då i blant andre ställen wore Vij utij siöalt i samma sockn, 
som ligger mit i Landzwäijgen, Och war Påll Nilson i b m 9 82 berygtat, at snaphan-
nerne Skolle hooss honnom offta ha tilhåll, som dhet och gich almeent Tahl, at hanss 
Stefdotter war för lofuat medh En snaphanne bend:h Cristian Kirchsk, och som dhet 
samma gång Noga frågadess effter Pål Nilsson, och honom för sådan beskyldning och 
Rychte skul, Temmelig hårt hottadess, fram stode åthskillige böndher och mehra folck 
af hanss granne-lagh, som fulgd effter p a r t j e t , och med månge dyre Eder förklarade 
at Pål Nilson war ehn Erlig man, Och Jntet Rådde före at hanss Stefdotter hafde slaget 
sig i om gienge medh snap hannerne, seyiandess medh dhe ordh, at dhen stackarss 
mannen måste offta för dherass Skul gå uhr huset och giömma sig i Skougen, och at 
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han då för dhen orsak skul, war sinat och Tuungen at qwitera gården. Detta kan iag 
medh Eedh bedyra wara p a s s e r a t , som och her M a j o r e n  i lika måtto, sig wähl 
ärhindrar at A t t e s t e r a  om dhet hos honum ansökess D a t u m  Wesinge den: 4 
O c t : 1680: Larss Brinck
         L: S: 
Som samme A t t e s t  Jnnehålt i dag läst och Paskr.
dhess uthan blef i Rätta fört Et tingzwindhe wtstäd Woxtorpa birketing. den: 15 
s e p t e m b r  1680: Lydandess så wida som witness byrdhen an går som fölier då först 
framstodh Jeppe Suenson i wdemose som want effter Lougen Ved sielss Eedh och 
opRegte fingre, at nu uthj dhetta framledne kriget,
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Er dhet honom witterligt at för:ne P[å]hl983 Nilson som då bådhe Vtj siöalt här i Soch-
nen blef wngefär för 2 åhr sädhen af et stort Partij som war wort Eget suenska folck, 
slet wtplundrat, huilket p a r t j  På dhen Tidh hade slaget sit Natte läger i Siöalt och 
wråkiera wångher, så wähl som och blef offta tilförene afröfuat medhan han bode 
wtmedh store Landeweijgen, och En månat dher efter984 döde hanss hustru i från 
honum, Huar före bem:t Påhl Nilsson förorsakadess i från sin gårdhe p[a]rt985 Wttij 
bem:te Siöalt, dher näst framkom Jeppe Månsson i Bellinge, som Vandt efter Lagen 
sielf Samme ordh i Sanning wara, som bem:te Jeppe swensson her Tilförne Vundet 
hafwer. för dhet Tredie framstige Helof Siuneson i Lycke, Siune andersson i Holbech, 
Hanss Jönsson i Tureby, Pher Suensson i stackerp,: och Jöns Nilsson ibm:. huilke alle 
samdrechteligen Vunde wedh derass Sallighedtz J u r a m e n t  sielf samme ordh, som 
bem:te Jeppe Suensson her Tilförne wundhet hafuer, och Widare förklaradhe, at dhe 
wore i siöalt morgenen Tillig efter berördha p a r t j  om Natten til förne dher hade 
Stått, och såge at Påhl Nilsonss korn och Höö war af hanss huuss Wtdraget och opfo-
rat, och huadh Ringa lembninger på Jorden af krigz folket war effter Låtne, som bahre 
Stubbar ware, Bar Påhl Nilsson Jnd i husene igien, och Vidhare korn eller foderatz 
såge dhe honum Jnte inne hafua, Sidst framstodh Eskel gunnersen i mellöse986, som 
Vant Effter Låugen, at nu för ledhen wngefähr thu åhr sedhan i M a r t i o , kom Påhl 
Nilson som då bodhe i siöalt til honum: och beklagade sigh öfuer dhet stora p a r t j 
som hade ståt dher ehn nat wedh hanss går, seyendess, nu kan iag Jnte Lenger blifua 
wedh min gårdhe Part, effter som iag ehr slet uthplundrat, och fördj i från sig ifrån987 
berörde gårdhepart, huar Til Eskel gunerson suaradhe, at han ingen madh hade til at 
förlofua Någen q u i t e r a  sin gårdhepart Wthan badh Påhl Nilsson blifua wed dhen, 
Til dess gudh Wil oss snart fredh förlene.. Och gunstige herskap:t igen tilstedes kan 
blef det Vel bäträ …: 
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M : r  S a m u e l  S a m u e l s o n  D o r s k e r  mötte Här för Rätten på sin faderss Vägnar, 
angåendhe dhet hoss Sig hafuande barne godz för Sahl: Wättermandz dotter, M a g -
d a l e n a  Vet:nn som hanss fader under Wärgemåhl har, och hafuer hafft och nu sig 
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dher medh aldelless i fran seyer, förmedelst han för sin suagheet och stora alderdom 
skul måste af stå sit wärck och bruck til migh, och dherförre her efter han eij wida-
re för samme förmynderskap suara kan huarken af dhet lösa eller fasta, och huadh 
som Ennu af lössöre hoss hånum kan innestå, Erbiuder han sig når som på fordrass 
Til wederbörandhe at lefuerera, dhessuthan förnimmess dhet förmynderne, skulla 
suara til Ryttaren medh dhen af bollesta eller Wättermandz gårdh dher af gåendhe 
Ränta, alt så förmeness den som har bemächtigat sig samme ägor innewarandhe åhr, 
och niutet dhen der af faldne grödhe, bör at suara til988 Ryttaren och huadh annat 
som påkomma kunde der af gående utlager, effter som alt sådannt ehr sked uthan 
formynderness Wetskap /:

Giästgiffuaren Wäl:tt: Bengt anderson i åby bewiste medh kaldzmän Nembl: anderss 
bengtsson och Pål andersson i åby, som hemlade efter Låugen at hafua J n C i t e r a t 
bengt i grannehuss, anderss önnersson i Åby. och Enkian apelone i b m :  Tiil förste 
ting at suara mig på huadh som iag kan hafua dhem at Tiltalle, 2 ting Wittnessbyrdh at 
påhörra och til dombss 3:die och 4:de Ting om behof giöress, saken til Pher i grannehuss 
om några bräder sampt och989 ehn kalf, Apelone för Et fönster, Anderss önnersson at 
bestå sin Sanhet, Till dhet andra at få Någet för min Wthsädhe sed990 hoss honum: 
1676: medh widare til Nästa Ting /:

Christen tingbärgh fulmägtig på Hanss Nilss Vegnar i stora Kier. i Rätta lagde En 
skrefftelig fulmacht Så lydendess, Emedan så som iag hafuer Låtet taga första
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Ting På Jönss Olson i bäre bögget nu senneste afuigte ting, Och Er i dag mit andre 
ting Til bem:te Jönss ollson, Sagen ähr Til hannem för 3 lispund Jern, Som han mig af 
köptt, huilket Järn Var arbettat Till åhr Jiern, Och Lofuadhe mig för lispunet 1 daler: 
8 ör Slfr M:tt giör til samanss 3 daler 24 öre för huilka förbem:te Peningar iag i dag ful-
macht gifuer Länssmanden Well:t Christen Tingbierg, at han på mina wägnar Händher 
domb öfuer för:ne Jönss Ollson, Så frambt han icke medh godhe Vill betalle samme 
Tilkraf, efftersom dhet ehr nu på 4:de åhr Sädhan han mig lofuadhe at betalle, Och dh-
ersom bemälte Jönss Olson Sig wil wägra, då Tilstår iag Wälachte Christen Tingbärgh 
at Sagen A g e r a  Så Vida som iag sielf Tilstädess war, bekrefter iag dhetta medh mit 
Nampn och wanlige bomärke D a t u m  Stora Kier Den 6: O c t o b r :  A n n o  1680:
dhen Loflige Rättenss Tienstwillige altidh
      Hanss Nilson
           bo         Märcke,
Som samme fulmacht Jnnehålt i dag läst och påskref:t

Huar effter Christen Ting bärgh på hans Nilsonss Vägnar Ehr dom begierandhess, 
Jönss Olson blef på Robt och Jnte mötte, och blef af Rätten förelagt til Nästa Ting at 
mötta och då at gå domb,

Månss Siuneson i Toarp bewiste medh kaldz män, gudmun olufson i991 Toarp och 
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Jönss Suensson i Stubbarp, Som hiemlade effter låugen, at hafua hijt stämbt Olluf 
mattison i Tostarp, til 1: och andre ting Til dombz 3: och 4:de om behof giöress, Sagen 
ehr till hånum för 5 skeppor Rough Wthsäde, som iag såde på hanss grun, och gaf 
honum dher före 3 marker: och Ett lass Rijss Som iag ock til et gierdhe, och bonden 
olluf matison har när höste tidhen war bemächtigat sig medh samma grödhe, Och 
Jnhöstat Rougen, Setter dher före udj Rätte om ben:t Olluf mattison icke bör at betalle 
mig för strösädhen igien som dhen gich och galt i uårass, sampt,
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dhe 3 marker som iag gaf honum Till Läija af samme Jordh, med dhet lass Ris som 
iag ock til hanss gierdhe, Ryttarn Pher lun på Olluf mattesonss wägnar suaradhe, at 
bondhen skal Lefuera Månss Siuneson Strö sädhen igen och dhe 3 marker penge: utan 
Någen dome, Saken beror til Nästa tingh: 

Pher gudmunsson i dalshult efter sidsta tingz fördhe kal är i dagh 8:te Män begieran-
dess, Til at skiffta sig Ehn gårdz platz uth af dalshulte gårdh, äntingen af dhe gamlle 
gårdzpladtzer som finness ledige, Til dhen ägendommen som han i bruk hafuer, 
eller: huar som hälst dhe bäst finness belägligst, huartil blef opmält Månss Nilsson i 
Tosteboholm, Jngel Nelsson i köpinge, Jeppe ollsson i Månstorp, olluf Persson ibm: 
hinrick Jerkeson ibm hindrik anderson i Karsholm, Jönss Jepsson i Skingrödh, och992 
Eskel Månson i hällialt, huilke föreskrefne 8:te993 män af Rätten förreläggess, strax at 
begifua sigh på åstäderne at öfuersee och wthdhella bem:te gårdheplatz, och Til Nästa 
Ting at afseija dherass afsigt som dhe achter at försuara,

Her: q u a r t e r m e s t a r e n  M o n s : r  Jöran Turing p r o p o n e r a r  nu som til föra 
ting, om Wättermanss arfwinger wil suara til Räntan som dher af gå bör, Jte[m]994 
En 3/4 dhel Rustningz hål i boarp, Sampt Ehn part i söndre ösiö i farhult Sochn, om 
Någen af arfwingerne, Pantte hafuerne Eeller Wärgerne wil suara til Ränttan som 
dher af bör995 p r æ s t e r a s  til dhen dhit A s s i g n e r a d e  Ryttarn, Noch fierde tingz 
Lysning om skatte gårdhen i östre Lynby, om Någen der förre suara wil, Eller dhen 
at wara Til Kongl. Maytz och C r o n n a n  hemfallen, då fram stodh Jönss Nilsson i 
öfremölle och i Rätte lagde sit skrefftelige suar sålydandess, Emedan så som iag un-
derTeknat Ehr dhelt och förfult
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af Herr q u a r t e r m e s t a r e n , anlangendess om Någen skatte Jordh uthij Östre lynd-
by, Som menness at iag skulle Wäre wärge förre, då efftersom, iag Slett intet i Ringaste 
måtter hafuer dhen bebrugt eller besiddet, huor fore iag icke heller kan medh Rette 
blifua til dömbt der före at skatta, menss dhen som hafuer sådt eller höstat, bör och 
at utgifua skat dher af, och huadh Sig anbelanger dhet at Någen wille, iag skulle, Til-
sige skatte Rättigheeten at gå udj Sämb, eller skatta dher före, står icke i min Macht 
menss wil hafua dhen p o s t  hemstält för dhen Christelige Öfrighet och dommare, 
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om bogstaffuen och låuggen, förmälder at skatte grun må tagess frå wmyndige, fast 
wärgerne icke kan dher af C o n t r i b u e r a , Menss iag förmener at996 huem som ha-
fuer taget samme Jor och grun i bruck och giort sig til Nytte: må ochså der före skatta 
och wtstå udt lagerne dher af, Huilket Ryttaren på samme gårdh, Nembl: S a m u e l 
hafuer både höstat säden, och hööt, och En par kanske ladet hösta Til halna /. och 
förmener at iag fattig man bör frj at wara för dhen til talle, och dher som någen wil 
mig widere Trib u l e r e , eller Söga medh låug och p r o t e s t : eller p r o c i d e r a  bör 
mig at låtta C i t e r a  Til mit wärne Ting, effter som hanss Kongl Maij:tt Nådigst hafuer 
förunt och beuilget min Nådige Herre herr A u g u s t j n  L e ö j e n s k i ö l  frj birch 
wedh skellinge, dher under begreppen alle 3 - Socknerne wthj almindeligheet, både, 
M u n c k a  Lynby, Ösiö och Ta s s i g e  Sockner, huarföre giöress wnödigt stort at suara 
widare her på och ike iag tror at dommarn her utj giör mig någen oRätt, begierandess 
tiensl: detta mit Suar måtte lässass, Påskrifuess och i p r o t u c o l e n  Jnföress och mig 
igen tilstelles D a t : Öffre mölle den: 5 o c t : 1680: den: lofl: Rättenss tienstVelligste 
altijdh Jönss Nilsson i öfremölle:
Som samme skrefftelige Suar Jnne hålt i dag läst och på skrefuen /: H e r r :  Q u a r -
t e r m e s t a r e n  suarade
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at så som Jngen framkom dher Ville suara til Ränten, eller hösta höö til hästen, så 
Nödgass Ryttaren at Låtta bärga til halna af grödhen til at föda hästen medh öfuer 
Wintern, Och många Engar Ennu stå oslagne, Ehuadh dhet lilla som Såt war997 til öde-
gårdhen i östre Lynby anbelanger, Hafuer Ryttaren effter höga öfuerheetenss o r d e r 
sig dhet til s u b c i s t e n s  bemägtigat, effter som arfuingerne sig dher medh Jnte wil 
befatta, uttan ginge aldelles der ifrån, alt så förmener h e r r  Q u a r t :M at dhet bör 
wara tiil Kongl: Maij:tt och C r o n e n  hemfallet, Johan Nilsson i Kollerhuset suaradhe 
at han effter sin p o r t i o n  Vil suara för Ränttan, så frampt dhe andre wärger Welle 
stå medh honnom och suara för sinne partter, Rätten tilfinder arfuingerne at suara til 
Räntan som afgå bör til Ryttarn, som ehr A s s i g n ::t til skatte gården i östre Lyndby, 
så frampt dhen ike til Kongl. Maytt: Och C r o n e n  skal wara hemfallen, effter höga 
öfuerheettenss R e c o l u t i o n e r ,

Ryttaren Pher hal i bällinge 2.dre gång Låtter p u b l i c : om 1/3 Rustningz hål 1/2 del 
af dhet som månss Eskelson åbot Hafuer, Entingen Arfwingerne Eller Panttehafuerne 
wille suara til Räntan, Eller och dhet at wara hemfallet Til Kongl: May:tt och C r o n e n ,

Pher Jönsson i sandtzeholm på dhe 4 mendz Vegner Effter derass begieran i Rätte 
lagde dherass skrefftelige afsigt sålydandess:. A n n o  1680: den: 4 o c t o b r : Wore 
Wij underteknade 4 Män på åstäderne, effter Taxtenss Jnnehål, och öfuer sågo Och 
förfohro, bådhe löst och fast huss och Jordh intet wndentagendess i Någen Måtto, Så 
hafuer wj Ehr faret at Pher Eskelson i bällinge hafuer meh[r]a998 barnegodz Jnne hoss 
sigh bådhe för sine Egne och andre barn, ähn som hanss förmögenhet kan tilsträkia,



– 192 –

122 r
som Han medh bref kan uthwisa, altså kan wij 4 män icke annerss ährfahra, än at 
Pher Eskelson ike kan utstå mehra wärgemåhl än som han hafuer Jne hooss Sigh, Och 
Jlla dhet, Såsom och at dhet Liger öde af hanss Egen gårdhe pårt 20 skieppe lan åker, 
Och 20 lass Engh, som han icke förmår at bruuka, som han doch lichwäl Skatter och 
skylder999 aff, at dhetta såledess i saning ähr A c t e s t e r a r  wij wnderTecknadhe medh 
Wåra Nampn och wanlige bomärker A c t u m  Vt  s u p r a: Gunde         gundhesson 
olle     Tusson Nelss      Jngelsson Pher       Pherson
Som samme afsigt Jnnehålt i dag läst och Påskrefuet /:

H e r r  Q u a r t e r m e s t a r e n  Ehr 8te Män begierandess som kuna grandska och 
besigtiga KollerhusSetz bröstfäldigheet, som Nilss Person Åbor, och Ryttaren Larss 
didrichsson Er anslaget, at öfuersee gårde Partens bröst fäldigheet, bådhe huss lofft-
dörar Porttar wägerum Tach och1000 gaflar, I n  s u m m a  alt huadh Nanpn dhet 
hälst hafua kan, brun brun kar, gierdher och stägerhuuss, Och alt dhet som gårdhen 
tilhörigt Ehr., huar til blef opmelt försteman Pål Nilsson i åby, Suen Phersson i b m : 
andherss Öndersson i b m : Nilss Persson i wglarp Suen Persson i grumestorp: Pher 
Kielson i grumestorp: Olluf hågensson i b m : Och Jönss Olsson i Rösahuss: Huilke 
men hermedh af Rätten förrelägess, at begifua sig på Åstederne, så snart dhenne Taxt 
dhem lefuerass, och Noga besigtiga föreskrefne gårdhepartz bröst fäldig heet, Och 
alt i styckewiss i Peninger S p e c i f i c e r a , och til Nästa ting at giöra dherass afsigt, 
som dhe agter at försuara /: Jtem och Christen Jörgenssönss och Jörgen Jörgensönss 
gårder i bollesta, Jnte undentagendess som föreskrefuet står:

Häratzmandhen gunar knudsson i åby beuiste medh kaldzmän Nilss Phersson i 
koholma, och Mårten bengtsson i b m : som himladhe effter låugen at hafua stämbt 
Effter en skreftl: kaldzsedel så lydandess:
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Kal Och Warsel gifuess eder Samptl: Sognemendh i färingtoffta Sochn så många som 
S o r t e r e r  wnder Nore assbhäredz ting, Til förste Ting til dombss, och dhet effter 
herr: befalningzmandenss befalning och på hanss wägner, anlangendess Resten af 
bropenningerne til söndersslöffbross bygning, M o d e r e t  den: 26: S e p t e m b r  1680

Olle Lawesson Egh
Som samme Kaldzsedel Jnnehålt i dag läst och påsk[r]efuet1001

Sagen Ehr til alle snelrödz bönder sampt blaalte går, för bropeninger som hoss dhen-
nem innestår och R e s t e r a r , Nembl: 10 marker af huar heel går, som heradz manden 
gunar knudsson förmener dhe bör at betalle Resten Nembl: halfparten af huar heel 
går på snelrödh godz som ehr 5 marker, och alt af blaalte går som ehr tio marker, 
som til söndersslöfbross opbyggiande betarfuass, förmehner dhe bör bettalle, eller 
Lide Nam effter R e c e s s e n , 
Her Emot Lett Welb:rn Ernest Lagzman v a n  R a d e n  framskicka sit skrefftelige suar 
så lydandess,
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Högtährade Rättenss betientare synerlige godhe wähn, Såsom at häradz Männerne 
angåendhe syndersslöf bross opbyggiandhe har ansögt öffuerheeten at hafua färingtofta 
Sockn til behielpningh, som dog aldrig Tilförne dher til Någet har C o n t r i b u e -
r a t , Synnerhet Snilrödh godtz, som består effter Jordeboggen uthj - 5 1/2 hemman, 
som aldrig til sönderss löf bro har haft någet at swara, Så och icke heller Till andre 
broer menss har alde…ess1002 tidh waret för alle broerne befriadhe, undhentagandess 
S n i l r ö d h  bro som Liger upå Landzwäygen gienast ifrån hälsingborigh Och Landz 
C r o n e  Emot C h r i s t i a n s t a d h , huar öffuer woress A r m e e  dhenne för gångne 
krigz tidhen Tuendhe gånger har M a r c h i e r a d  och dhen aldhelles R u i n e r a d h , 
så at snilrödh böndher som samme bro skal hålla utj Stån och dref: för Andra, alla 
bror uthij härradhet Effter
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Gammal h[ä]fd1003 wara förskonnat, dhen icke under 18 dhess omkåstning kunat 
hafua nu på nye igien Ladhet op byggia, Och som Häradzmänderne, ut af öfuerhe-
etten ähr he[n]wiste1004 Til lag och Rätt, för dhen skyldh de färingtoffte Sochn icke 
har wellat medh sådanne Nya pålegger G r a v e r a , alt så må häradzmänderne för 
her dommaren föra beuiseligt, huruledess dhe kan hafua Skiel, Lagh och Rätt at gi-
öre sådane p r æ t e n t i o n e r  til at kulkaste gamel häffd Och friheet som snilrödh 
böndher altidh har hafft, för forskrefne Sönnerslöf broz opbyggiandhe, för bl: nest 
den: högstess p r o t e c t i o n , iag händ…: under R e c o m m e n d e r a r  S n i l r ö d h 
D e n  5  O c t o b r : 1680: Wppå samptl: Snelrödh bönderss wägner, högt ährade herr 
häradz dommarenss Tienst Willige
     E r n e s t  L a g s m a n  Vo n  R a d e n ,
Som samma skrfftl: Suar Jnnehålt i dag läst Och påskrefuet,

Gunar Knudsson förmener at snelrödh böndher bör inte mähr at wara frj för broerne 
En som alle andre böndher här i häradet, Och Ehr nu som för dom begierandhess, 
dommaren R e s o l u e r a d e  effterdj snelrödh böndher har betalt dhen halfue dheel 
bropeningerne, som ehr R e s o l u e r a t  at hella häradet, skal betalla p r o p o t i o n a -
l i t e r  10 marker, af huar heel går, då Til finness dhe Tillika medh bönderne i blahulte 
at betalle. huadh som Ennu Jnne står, och dhet medh billig omkostning eller Lida 
Nam Effter R e c e s s e n  /:

Giästgiffwaren Pher Eskelson i bällinge i dag hanss 3:di Ting til olluf månsson i 
bällinge, Och begierrer dom effter förre Tingz sag gifuandhe, för 6 marker Rentte 
Penge som Ennu står Jnne för 10 daler han war skyldig honum för kriget, Och betalte 
i ofredztiden, meen Rente Penningerne står hoss honum Ennu obetalt /:

Olluf Månsson i bällinge beuiste medh K: M: Olluf Månsson i bällinge Och månss 
Persson i
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bällinge bygge som hiemladhe efter Laugen at hafua stembt Pher Eskelson i bällinge 
Till 1. Ting och 2:dre at höra på windez byrdh, Och Til dombss, Sagen ehr til hannem 
för 7: Skiusninger, Nembl 3 til farhult, Och 4 till Ebbarp, som belöper Til saman 1 
daler: 30: örre, huilket han förmener Pher Eskelson bör honum betalle, Effter han 
hafuer dher förre Låttit sig betalt, och samma skiusning skiedde fören Ofreden be-
gyntess, Och beroper sig til witnessbördh til nästa ting: giest giffuaren suaradhe at 
han hafuer: betalt Olluf Månsson Endelss medh Peninge., Och Endhelss medh dhet 
han hafuer: hållet honum frj för I n q u a r t e r i n g  Och skiusninghe: Olluf månsson 
förmehner at Pher Eskelson bör at beuisa at han hafuer: hållet honum frj Entingen för 
skiuzning Eller Jnqwarterning: Eller han hafuer fåt några Peninger för skiusninger:

Olluf Månsson på Pher turs bygge bewiste medh K: M: månss Phersson på Pher turss 
bygge, och olluf månsson i bällinge, som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt Pher 
Eskelsson i bällinge til förste och 2:dre ting til dombss och windessbyrdh at Påhörre, 
och 3:die och 4:de om behof giöress, Saken ehr til hannem: för En grytta så godh som 
14 marker: som hanss fader Pant1005 satte Til Per Eskelsson: för 1 mark: Och gryttan 
hörde mig olluf månsson Til, dhessuthan fordradhe iag1006 olluf månsson för tuå häs-
tar som Pher Eskelsson hafde til farhult, 20: öhre Jtem 2 öck som han leyde til öria 
Och skulle giffua mig1007 dherföre 18 öhre, som och så står obetalt, huilket skiedhe i 
dhen tiden at slaget stodh Vedh halmstadh, dhessuthan 2 marker för ehn töm som 
Pher Eskelsson lånte af honum, medh widare til Nästa ting, Pher Eskelson suaradhe 
at han Jnte tog gryttan så1008 widar1009 antVärning at han Ville suara för hänne, Vttan 
han tog hende i Pant,
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Och strax effter kom A r m e e n  Och tog dhen bort medh Möket annat godz, dhe 
Tuendhe karle som toge tuenne öck Till Öria Nödde honum til at föllia sigh Till Per 
turss bygge, Och Olluf Månsson fölgde sielf medh sine öck Till öria, dhet han inte då 
wille Låtta betalla sig kan Pher Eskelsson inte wara wållandess uthij,

Noch bewiste Olluf månsson på Per turss byge medh samme K: M: s[o]m1010 hafua 
stämbt bengt knudsson i Lärka, Til 1. och 2:dre ting tillg dombss för Witterlig gieldh 2 
daler S: M:tt Och Ränta dher af i 5 åhr. medh Vidare Til Nästa Ting /:

Pher Eskelsson i bällinge i dag hanss 3 ting til Månss bengtson på wlfz bygget, effter 
förige drefne p r o c e s s  förmener at månss bengtsson bör betalle alt dhet som bör 
at ut giöress af hanss gårde part effter höijgningen, och Er dhom begierandess, För 
Rätten p r æ s s e n t e r a d e  sig månss bengtsson på Wlfz byget, och i Rätte lagdhe 
et Pant Jord Egande Tingzwindhe wth städh Norre herradz Ting onssdagen den: 26 
A p r i l  1648:. huarutj förmähless, at dhe som åbor wlfz byget, skulle gifua i årlig 
skat 9 marker: och i kongskatten, skolle dhe giffua En treding i bondeskatten, medh 
widare dhess Jnnehål i dagh Läst och påskrefuet, Nock i Rätte lagde Månss bengtsson 
sit skrefftelige Jnläg lyder som fölger, Efftersom Jag månss bängtson på wlfz byget 
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ehr stämbt af Pher Eskelson i Bällende Anlangandhess skat som han fordrer effter 
Nya Jordeboken, huilket iag icke kan i mot gå mit Tingzwinde lydandess at i årlig1011 
Laugl: skal skatte 14 marker af en 16 delss brugh effter dhen gamle Jorde bock /. Och 
Peder Eskelsson: hafuer: en 6: partz brugh och skatter Jnte mere dher af til årlig lan-
gille End 10 marker, menss för dhen skul hafuer1012 Jag utlagt så stort langille, för at 
Peder Eskelsson: skulle hållde mig frj för anden kongelig skat Och utlager, huilket Jag 
månss bengtzon Erbiuder
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Mig at der som Pedher Eskelson icke wil holde dhen gamle C o n t r a c t e n  effter 
tingzwindet, då må han giffue mig mine Penningr som Tingzwindet utwisar D a t u m 
wlfsbyget den: 6: O c t o b r :  A n n o  1680:

Månss Bengtsson på Vlssbyge,
Som samme Jnläg jnnehålt i dåg läst och påskrefuet,
Och dessuthan beropar månss bängtson sig på, at i förrige Tider gik Jnte mehra af 
hella gårdhen i bonde skatten om 6 marker, Och dhen bondhe skat blef afgifuen och 
af öfuerheeten efter låttet, och dher imot blef kopskatten i dhet stellet på lagt, giest 
giffuarn suarade at dhen tiden Jor Repningz C o m m i s s a r i e r n e  måltte Jordhen 
dhå blef al bällinge går målt til sammen, Och Jnte fördelt i Parter, Och dher effter blef 
bällinge går ophöydher, så wida at dhen nu står för halffempte går, Och förmener at 
skatten bör dher effter p r o p o r t i o n e r a s ,  at En huar effter sit bruk och Eygendom 
bör at skatta, och Er Endelig dom begierrandess, Månss bengtsson på ulfzbyget för-
mener effter gamle o r d n i n g e n  för Per Eskelsonss tiltalle frj at wara, och begierrar 
dom, dommaren R e s o l u e r a d e  at hermedh må bero Och oppe stå medh dom til 
Nästa ting /: 

Nock Pher Eskelson i Bällinge i dag hanss 3die Ting till Eskel Nelsson i harholme, 
Och Jeppe Nelsson i hönsholma, sampt Eskel Nelsson i Tudzeholm Effter förige Tingz 
angiffuendhe, förmehner dhe bör at Wara förmyndhere för månss Eskelssons börn, 
Effter som han Hafwer mehr godz Jnne hoss sig, En som han kan wara mechtig at 
suara före, Eskel Nelsson i harholma her imot I n s i n u e r a d e  sit skrefftelige Suar så 
lydandhess: Effter som iag wnder teknat Eskel Nelsson i harholma Ehr J n C e t t e r a t 
til 4:re Ting, af Peder Eskelson i bällinge Angåendhe Wärgemåhl: effter Sl:gh Månss 
Eskelsson i bällinge Så förmener iag mig til, Aldenstun som iagh
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Jntet Ehr bofäster, och Jntet taget imot Nogen Gårde Part, och min fattige modher 
står sielf för gårdhen, Och Jag intet widare en som En tienare Ehr, menner för dhen 
skul för for:ne wärgemåhl wara frij, Och dhen som Ehr nembst wärge bör dherföre at 
suara, Effter skifte brefuess utwisning, Och Er af dhen loflige Rätten begierrendhess, 
at detta mit Ringa och korte suar måtte Lässess påskrifwess och i Ting boggen Jnför-
ress, af harholm den: 5 O c t o b r :  A n n o  1680:

Eskel Nelsson Egh:
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Som samme Skrefftl: suar Jnnehålt i dag läst och påskrefuet:

Per Eskelson suarade at efter som fyra män Ere af tinget optagne som Per Eskelsonss 
bo hafuer öfuerseet, at han Jnte Er mägtig at suara för mehra godz En som han hafu-
er Jnne hoss Sig, altså förmener han for för:ne barnegodz frj at wara, och dhe andre 
som står så när som han at Wärga dher före /. Eskel Nelson förmener at efftersom Per 
Eskelson Er barnssens farbroder bör han at wara dherass Värge Och suara til dherass 
godz, Per Eskelson förmener at Eskel Nelsson som er barnsenss morbroder bör at wara 
Värge för bem:te barn och godz /:

Körkewärgen i Odeliunga socken Anderss Phersson i kåsshäsle Efter Körke I n -
s p e c t o r e n s  ankombne o r d e r  Er begierandess Effterskrefne män Wille bestå 
dherass sanhet om Effterskrefne ödeparter i Odeliunga sochn, som1013 icke har kunat 
C o n t r i b u e r a  tionde förre, Nembl: leye Eller C r o n e  gården i Odeliunga, blef 
förste gången wår A r m e  ut kom frå Markerödh A n o : 1676: R u i n e r a t ,  störste 
dhellen huuss och1014 gierden och miste alt sammen bådhe Sädh och höö, Och sedan 
dhe andre krigz åhren intet förmåht at Såt uthan några få skieper och når dhe dhet 
lille hafde höstat ifrån dhem taget och af dhe dageliga M a r c h r a d e  Tr o u p a r 
förtärt så bondhen behålt slet intet för sit omak, skatte gård:n Odeliunga i lijka måtto 
mest al derass grödhe, menss halfdel
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halfdellen dher af ståt aldelless ödhe sedhan 1676: Harholme går åhr 1676: i lika 
måttto mist al dherass grödhe höö och Sädh, och störste dhellen husen R u i n e r a t , 
sampt dherass queg och godz ifrån dhem taget, sampt dhe andre åhren medh hanlat 
lika som odeliunga, Panteryt 1/4 dhel har slet stådt öde sedan 1676:

Kåsshäsle 1/4 dher af Stådt aldelless ödhe sedan 1676: och 1/4 dhel dher af af brent dhet 
andra åhret, Torupe gårdher miste it åhr dherass höö och sädh af A r m e n  Bellindhe 
1/2 gårdh stådt ödhe sedhan krijget begyntess at fiendhen kom på landet, Dalshult 1/2 
gårder, af stådt ödhe sedan kriget begyntess, Hellialt 1/4 har ståt ödhe sedhan kriget 
begyntess, och Een part af hellialdt: af brent: Huar Effter fram stodh Månss Bengtson 
på ulfzbygget och olluf Suensson i huarshult som sour och want effter låugen, at så 
ledes utij saning Ehr, som förreskrefuet står om ödeparterne i Odeliunga socken, och 
möket mehra, och dhet1015 lisla som war såt blef borttaget af M a r c k i e r n e , huar Effter 
körkewärgen Er tingzwinde begierrandess, huilket Rätten eij wijste kuna benägta /:

H e r r :  C o m m i s z a r i e n  Eller Befalingzmanden På Engeltoffta Welbetrodde Olluf 
Bongh lätt p u b l i c e r a  En skrefft angående ållånen, som skal i TingzVindet Jnfö-
rass, Och Lyder i E x t r a c h t wiss som Effter fölger, Och Er samma skrifft af D a t t o 
den: 6: o c t : 1680: Så som i år Er sköne ållon på boarp och långhult skoge huarföre 
begierass af herr: häradzdommaren behagade af den lofl: TingzRätten anbefala dhe 
skogEgara som hafua sina skogzparter Näst omkring vedh bem:te borp och långhulte 
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Skog, at de låtta dhen ganska huru manga suin på En huar Skog låt ansätias kan, Eff-
tersom man befinner at somliga dher hafua En Ringa dher af skougen, antager dhem 
ehn hop suin efter dhen andra, alt wnder p r æ t e x t ,  i lika måtto begierress Tienstl 
herr dommarn behagade förelägia stockemänderne at de på sockne stämbne til säija 
bem:te skog Egare,
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dhet dhe brenna sine Egne suin, så wäl som dhe af andre antagass, och dher som Någre 
suin befines på merbem:te boarpz Eller långhult skoug som ey er Rätteligen brändt, 
lärer de på sådan hendelse blifue antagne, då ägarmannen dhem ike igien bekomma 
skal utan wederborlig lösen, Som samma skreffte i E x t r a c t Viiss Jnnehålt, ord efter 
annat i dagh läst och påskrefuet, 

M o n s : r  Petter mörck i dagh1016 Effter sidsta tingz opsättelse i Rätten framlagde En 
skrefftelig A t t e s t  Så lydandhess Efter som iag Kirsten Tufwesson ähr ombeden af 
Petter mörck, at iag wille tilstå hurulunda iagh kundhe wetta huru thet ähr p a s -
s e r a t  medh den omtuistadhe brännewinsspanna som Petter Mörck hafuer Ladet 
stämpt Tufue Phijl före, då ehr detta min sanfärdiga berätning, at Petter mörck köpte 
samma Brendeuinsspanna af migh och gaf mig 10 1/2 daler1017 huyt mönt för samma 
Panna, och då hafuer iag seet samma panna ståt uthj wår körkia uthj Pherstorp, så 
ofta som iag gich til körken på en Rum tidh långh, uthy krigztidhen kom pannan af 
kökian huar hun Blef sedhan af Wet iag Jntet, dhetta wil iag bekreffta inan tinget på 
min Sallighedz Eedh, för häradzdommaren om behof giöress at dhett ehr så i gudz 
sanheet som för skrefuet står, Kirstin thusson E: h:
Som samme Attest Jnnehålt i dag läst och påskrefuet, Her Emot Lätte Tufue Phil wedh 
sin tienare fram st[ä]lla1018 sit skreftell: Jnlägh, som skal i p r o s s e s e n  Jnförass, och 
lyder i E x t r a c h t wis som fölger /: Emedan så Som iag förnimer tidh effter andhen at 
Peter mörk frembringer alt Någle Ny opteckte Windesbyr som wed sidste ting fördess 
2ne Rytter, huilka dher hafua stemt mig til dhenne p r o c e s s , och wunde at iag skulle 
hafua sagt för dhem, at dher trätta warade i tio år, då skulle iag ike god Villig utlegia 
något dher til, huilke or synes skiellig om iag hafde sagt dem fördj iag wet mig Jngen 
fyrckz värde af Petter mörkz godz bekommet hafua, och dhet at dhe 2:ne Rytter wittar at 
iag bekende för dhem, at iag hafuer taget den sama Brendeuinsspanna i föruaringh, då

126 v
då wil iag önska at gud wil openbarlig straffua dhen som dhet först sagt hafuer af oss: 
och gud låtte mig och mine så gå som iag hafuer waret imot petter mörkz hustru i 
denne förlopne krigz tidh, dhen tidh at snaphanerne antastade så hårt alle Ryttere 
hustruer då kom peter mörckz hustru och sPorde mig huru hun skulle bäre sig til, och 
hafde 36 daler och En sölskee, som iag förunnade hende til godhe, Och sedan igien 
lefuerat til hände, då lofuade hun mig1019 utij sin nöd at både hun och henass mor om 
han någen tidh kom hijt skolle de aldrig förgieta min gode Vellie, huilket iag nu seer at 
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hun Noch hålder sit or, Som samme Jnläg Jnnehålt, ör efter annat i dag läst och påskr:t

Då ehr såledhess för Rätten afsagt af de skiel Jn achtess, finner Rätten skielligt, at för 
dhetta Lendzmanden Welagtte Tufwe Phijl, bör p u r g e r a  sig medh 6: manne Eedh, 
at han ingen nytta hafde af dhen Jnhöstade Petter mörkz grödhe, såwäl han aldrig 
bemegtade sig dhen omtuistadhe Brenneuinsspanna, sedan dhen wart Jnfört på öön 
som i p r o c e s s e n  omwitnat ehr, Gitter han Eeden gånget wari frij, eller i widrigt 
fal betalla bådhe gröden och Brenneuinsspannan effter godha menss frijelse, medh 
al föråhrsåkat omkostning, Eller wnder gå E x c u t i o n  effter R e c e s s e n ,

Swen Jepson i Römölle Beuiste medh kaldsM: Nembl: Pher Jonsson i Monke Lynby 
och bengt Pålsson i Römölle, som hiemlade effter låugen at hafua stämbt Effterföliandhe, 
Jep Nilsson i Stubbarp, Phe Siunesson i Toarp Nilss Persson i b m : Pher Jepsson i b m :, 
Jönss Suenson i b m : och änkian Bengta Mårtenss i b m : Til första Ting til dommenss 
förnyelse, Wthstädh här af Tinget D e n :  2 0  A u g u s t j  1673: 
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O n s d a g e n  D e n  2 0 :  O c t o b r : 1680:
Otte Stockemän

Jönss Phersson på Ryit: –:
Pher Suensson i harbeckzhult: 
Tufue Suensson i grytåssa:
Olluf Suensson i huarsshult J hanss Selle Sitter månss bengsson På wlfz bygget: 
sitter för Jönss Söfrensson i Tåstarp:
bengt Phersson i Rösse:
Månss Siyneson i Toarp sitter för mikel i brandzwik: 
Pher Pålsson i Stidzvik sitter för Per Jönsson i Sandzeholm:
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Rytarn i Bällinge Pher Hal i dag Tredie gång p u b l i c e r a , om Arfuingerne förmyn-
derne Eller Panthafwerne, Wille suara för dhen Ränttan som bör utgiörass af dhen 
Part som Sl: månss Eskelsonss barn tilkommer eller ey. Och förmener dhen bör at 
wara hemfallen til Kongl: Maytt: och C r o n a n  såframpt Jngen framkommer som 
dhen tilsuara will:, Och sama skrifft som han dher om låter förkuna skal i A c t e n 
Jinförass, läst oh Påsk[r]efuen1020,

GiestGifuaren Pher Eskelsson i Bällinge i dag hanss 4de Ting Emot dhe Jnstämbde Jeppe 
Nillsson i hönssholme, och Eskel Nilson i Tudzeholm, sanpt Eskel Nilsson i harholma, 
och i Rätta Lagde först En beskikelse Sädel som Lyder så ledess:1021 S i g n u m  [teck-
en] Kiendess wij wndertecknadhe Pher Suensson i bällinge, och Hindrick ågesson i 
dalsshult, at wij wore wthskikade af giestgifuaren Pher Eskelsson i Bällinge, Till Eskel 
Nelsson i harholma, någet förän som wij begyntte at wåhra i Jnnewarandhe åhr 1680: 
och sagdhe til honum at giestgifwaren i bällinge Pher Eskelson seyger sig aldelless af 
medh det1022 wärgemåhl för dhen Jordepart som Shl:gh Månss Eskelsson.s barn i bällinge 
tilkommer: och at Eskel Nilsson i harholma skolle tage imot samme wärgemåhl. Och 
giestgifuaren Phr Eskelsson sagde sig aldelless af medh samme wärgemåhl:

Pher Suensson i bällinge hindrick ågesson i dalsshult: Huar effter Pher Eskelsson för-
mener at dhe Jnstämde bör1023 suara til wärgemålet, Och Han der före frij at wara, Och 
Er dom begierandess Her i mot Mötte Jeppe Nilsson i hönssholma och i Rätta Lagde 
Et skrefftl: Suar, som skal i p r o c e s s e n  Jnföress och lyder i E x t r a c t wiss så ledess: 
Efftersom iag Jeppe Nelson i hönssholme, dhelless Och tiltalless af Pher Eskelson i 
Bällinge angåendhe wärgemåhl: for Någen Jordh, som Sl: månss Eskilss born i Bällinge 
Ehr til falden Effter dheress Sl:gh fadher: då Efftersom för berörte Pher Eskelsson Ehr 
farbroder til bornen, Och Jag Ehr Pher Eskildz brorson, alt så förmenar iag at Pher 
Eskelsson bör siellf wara Rät Värge, Efftersom han ehr wähl wedherhefftig, Och kan 
Väl betross at wara wärge för dobelt så möket: D a t : hönssholme Den 19 o c b r : 1680:
Jep I N: Nelson
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Pher Eskelsson suaradhe at dhet: skal Jnte befinass i sanheet at han hafuer hafft Någen 
af månss Eskelsonss Jor i pant, Och icke heller Enu hafuer någet dher af i pant, men 
huadh hanskriffter iag hafde at fordra effter påskifftet dher kom inte Jorden Veedh, 
Och Jnte fich han för hanskriffterne, Jeppe Nelsson i hönssholma suaradhe at Pher 
Eskelsson blef hen Wist at Taga Och söka sin bettaling På skifftet i Månss Eskessonz: 
Jordh, som skifftebrefuet utwisar: Eskel Nilson i harholma mötte Och i Rätte lagde 
sit skrefftelig suar så lydandess. S i g n u m : + Effter som dhet ehr nu 4:de Ting som 
Pher Eskelsson i bällinge mig förfölger angåendhe dhet borne godz i bällinge effter 
Sl: månss Eskelsson så förmehner iag mig til at farbrod: står Ner:re til at Vara W:hr for 
dhet bor:ne godz än iag /. iag för min Prson wil Per Eskelsson samme godz betro så 
wähl hereffter som hid Jntil, och ehn snaphanne som ehr bort Römt skolle hafua ehn 
lödh dher i blant Effter skiftess brefuess utwisning, och Effter som hög öfuerheetz 
order förmähler, at huar som dher noget snaphanne godz war, så shule dhet strax til 
kiende gifuass eller dher före straffass effter O r d e r , och nu hafuer Pher Eskelsson: 
inte wellat dhet obenbaret, förmener för dhen skyl at Peder Eskelsson: ehr så godh 
som snaphannen, förmener aldenstun Jag inte hafuer Någen gårdepart wedh taget, 
så förmodher iagh at iag blifuer och så wärgemåhl q u i t , och dher för uthan hafuer: 
iag godwilligen i modtaget för min Sösterss börn 50 daler: och Når som iag får dhet 
frå mig Leuerat så har iag inte igien, och förmh:r dhen Vl::de domm:re hafuer dhet i sit 
goda betenkandhe at dhen som hafuer inga1024 sielf ike kan med Rätte någet V:gemål 
förestå, och förmener at Pr Esksson: med Rätte skulle gift: mig K: och warsel: til dhe 
4 mänss opkrefuelse, at man kune dher ehrfaret huem som godzet tilhörer som kan 
findess i Pr: Esk:s boo, Entens dhet til kr: bornen Eller Någen andhen, och hafde burt 
medh al Rätte at gaet efter it Rigtigt skiftebref, så kune man Ehrfaret om per Esks: 
hafuer waret så förarmmat at han ike kunde emottaga någet wärgemåhl, at dhette 
mit korte suar måtte läsess Och Påskrifuass Och i Ting bogen Jnförass, Af harhollme 
D e n  1 8  O c t o b r :  A n n o  1680:
    Eskel Nilsson Eg: han:
Som samme Skrefftelige Suar i sig sielf Jnnehålt: ordh Effter annat i dag läst Och På 
skrefuet:.
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Pher Eskelsson Suarade at dhen snaphanen som Eskel Nilsson sig på berober han war 
sin Egen wärge Och huadh godz honum tilkom, blef honum tilsat i Jor och Eygendom, 
huad dhet anbelanger at Eskel Nilsson föregifuer snaphanenss godz at Vara fördult, 
dhet suarar Per Eskelson til Jnte skal befinass i saning, effter han hafuer Låttet C r o -
n a n s  befalingzmanden see huad bref han hafuer dher om, Och Effter som Pher Es-
kelsson Hafuer låttet öfuerseet sit boo och befiness at han inte Ehr mächtig mer godz 
at Vara wärge före, huar förre han förmener för samme wärgemål frj at wara som för 
ehr mält, Och Eskel Nilsson sampt dhe andre Jnstemde dher före at suara, Effter dhe 
dher til Ere Nock Wederheftige. Och nu som för Er Rättenss kiendelse begierandess,.
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Då Ehr såledess R e s o l u :t Efftersom Jnte lössöre godz Ehr eftr: månss Eskelsson i 
bällinge at wärge före, uttan allenast Någen Jordh som hanss Effterlåtne barn tilkomer, 
då finer Rätten skieligt, at sampteligh dhe Jnstämbde Tillika medh Pehr Eskelsson så 
wida dhe kuna förmå och giitta at suara för barnsenss Jord i dherass Omyndige åhr, 
såframpt dhen ey1025 Effter öfrigheetenss utgångne R e c u l : r  skal wara hemfallen til 
Kongl: May:tt Och C r o n e n : 

Swen Phersson i Östre Ringarp på samptl: dhe Otte mendz wägner J Rätte lagdess 
dherass skrefftl: AfSigt dhen han Wedh Eedh betygadhe wara dhet Rätta stede kune 
hafua giort, Och Lyder afsigten såledess:
   Ehn förteknelse på huadh Suin Som på Bogållon kundhe blifua fätta på dhesse 
Effterskrefne skoge: Först Siöholmen i örkeliunga Sochn 14 sty: boseholm 14 sty-
ken Krangel böget Tiuge sty - Höyaholm 5 sty: Lönsehollm 8 sty S: Farhulta Sochn 
Karsatorpet 6 sty: Porkenhult 10 sty: Onsena 4 styken Selleråhss 10 styken Biörholm 
5 styken: faurhult 4 styken: Bierreböget - 12 styke: Jeringzholm 6 styke Kilhult Sex 
styken, Healt 6 styken, Sansseholm 14 sty: Rönneholm. 2 sty: Jella Och åssliunga 200 
styken Sönnarp Och Suinstorp 100 styken: Örcheliunga och Turabyget 120 sty: Eg-
holm 10 sty florshult biörnamosa
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Och fasshult Sampt dragabyget 100 styken, Attarp 20 Styken, Matterup 25 St: Bere-
böget 30 st: Boalt Och Langalt 10 St: Bäggie flinka gårdar 100 styke, Rya Sochn Eget 
Wästrarp Och Wästre gården i Rya, 90 sty: Essborup 50 sty: Perssköp 50 stycke, Påhl 
Skreddare i Siunckamosa 4 styke, C a n n i c k e garden i Liungaskou 18: Jönss Helliass 
gårdh i b m : 16: styken, Som samme Afsigt Jnnehålt i dagh Läst Och Påskreffuen/:

Giestgiffwaren Wel:ote Bengt Anderson i dag 2dre ting Jmot bengt skrädare i Gran-
nahus: för En kalf Och 14 st: bräder som han i krigz tiden hafuer fåt i från giestgifu-
arens går, hur imot bengt skredare mötte Och suaradhe at dher som dhet Ehr giest 
gifuarenss bräder och han kan sig dem Laugl: tilbeuisa, så skal han dhen utan någen 
motseyelse igien bekomma /: huadh kalfuen anbelanger så berättar han at giest gif-
fuarenss Egne drengar toge dhen kalfuen medh andre tre styken om Efterhösten, och 
kördess op J pännarpe wang, huar dhe sedan kom hän dhet wet han Jntet /. Beror 
hermedh Till Näste utan dhom,

Noch Giest giffuarenss 2:dre Ting til Anderss öndersson i Åby: Efter före tingz saggifuande 
för Någen Hafre Nembl: 7 skieper som giestgifuaren hafuer Såt Hoss Anderss önders-
son, til halne som Var Ano 1676 om wåren: Jtem för 3 marker och 2 skilling som andez 
öndersson til giest gifuaren skyldig Ehr. Effter En skrefftz lydelse af D a t o  den:Åby den: 
20 M a r t j  1676: som i p r o c e s s e n  skal införass: 5: Anderss Önderson blef af herr: 
dommaren 1: 2.dre Och 3di gang på Ropt Om han Eller någen på hanss wägnar wille 
här til suara Och Jngen mötte /: Då tilfiness förste:r Anderss öndersson at betalle for:ne 
tilkraf: Effter o b l i g a t i o n e n s  lydelse sampt: för dhe 7 skiepe hafre som Ehr såt til 
helne at betalle effter daneme[n]dz1026 Sigelse. När E x c e c u t i o n  skier: Och dhetta
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Alt Jnnan 15 dagar eller Lida Nam efter R e c e s s e n :

Noch giest gifuaren i Åby hanss 2.dra ting till Enkian apelonne i Åby, Effter förste 
tingz angifuande Jtem Anderss Öndersson at bestå sin sanheet dher om som Ehr för 
et fönster hun hafuer taget ifrån hans går. medh widare til Näste eller 4: ting;

Kiörkewärger:ne Til kielna körkia, Åke Jngelson i bollesta Och Nils Pålsson ibm: 
begierar at Effterskrefne män wille tilstå huru Vida dhem ehr bewust hafuer i Kielna 
socken stådt öde nu i framfarne krigz thidh, då fram stodh. Jörgen Jöransson i bollesta 
och Suen Jönsson i sijlagra Och i Rätta lagde dherass skrefftelig Witne dhet dhe Wedh 
derass högste Eedh bekrefftade sant Wara och lyder samma skrefftl: Witne således 
sign: [tecken] Så som körkiehärden Ehrwyrdige hederlig: Och wällärde h e r r :  S a -
l e m u n  C a s p e r s o n  B u n t h e e n , Tillika medh körkewärgerne her uthij kielna 
Sochn, Ehra wår skrefftel: A t t e s t a t u m  begierandess, huruledess almogen her utj 
kielna Sochn. hafuer niuttet dherass gröde i dhenne förbigångne krigz Åhren, Jtem 
huadh som har ståt ödhe, Och huilka som har behållet någet af dhet som war såt och 
Jnhöstat, då betyga wij undertecknadhe her medh sanfärdeligen, och medh eedh stadh 
fästa wella huor och når på fordrass: A n n o  76: om Effter hösten när dhe dhanske 
Låge i winter qwarter Miste hella Socknen storstedellen af dhet åhrss grödhe, Ao 1677: 
blef Såt Någet Littet til Bollesta By, Och dhet måste dhe Lefuera mästedellen alt till 
Hälsingborig och Engelholm, mänss öija och Sijlagra byar hafde mäst såt al sin Jor, 
A n o  78 När dhe danske komme ifrån Christianstadh, Och stoge på Q u i d i n g e 
Liung, wore dhe heer så wähl som i dhe andre Sockner här om kring, Och toge mäste 
dhellen grödhen bort, förutan alt annat, Och dhet lilla som blef quart tog wor A r m e e 
Nähr de M a r c k i e r a d e  opföre i winterqwarteer, wnnantagandess öya och Sylagra 
behållde störstedellen af dhet åhrss grödhe, Men bollesta by och dhe gårdher näst hoss 
blefue af med al sin grödhe wttan Någet Littet, körketienden Leffuererass på det åhret,
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Till dhe danske på helsingborig slot, så När som tre skiepper Resterar för öyia by /:
A n n o  679: blef såt Littet til bollesta by, som krigzfolket samme åhr af Wår A r m e e 
störstedhellen förtäradhe, föruthan alt höet det blefue dhe Rent af medh, män Öyia 
och sölagra behållde sin gröde dhet åhret, wndentagendess Någet Littet, Sl:gh wätter-
mandz går ståt öde hella kriget, Jeppe Eyllersonss 3/8 och store gårdz Mölla 1/4 ståt 
öde 78 Och 1679: D a u i t  Christensonss 3/4 A n o  77: körke Eygan Til kielna körka 
som her S a l e m u n 1 027 CasPersson bunteen Och Nilss Påhlson i Bollesta hafuer i 
bruck, Wähl: förståendess Engen kommer körkeherden til, ståt mäst Öde hella kriget. 
D a t u m  bollesta den: 18 S e p t e m b r :  A n n o  1680:
   Jörgen       Jörgenson i bollesta,: 
  Swen       Jönsson i Sijlagra /,

Huar Effter körke wärgen Åke Jngelsson Ehr tingz Winde begierandes dhet Rätten 
eij wiste kune benägta,
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Ryttarn Erick Ollson i boseholm i dag hanss 3die ting imot åke Nilsson i Jiernbläst 
Effter förige Tingz Saggifuande, sätter i Rätte om icke åke Nilsson bör betalla honum 
för dhe Jern varer som togess af hanss wangn som för Er omwitnat./. her imot mötte 
åke i Jern blest Och i Rättelagde En fyra mändz attest, Och lyder som fölger: S i g n u m 
[tecken] A n n o  1677: wore 4 män öfuerwarandhess på et skiffte Effter Sl: Ellsse ol-
lussdotter i Jernblest, då war dher ike mehr at bekomma till hendhess Jordhe fär än 
et får 2 marker, Ehn hiulRok 3 marker: Ehn Seck (eller Serk?) 1 mark: En kiortel 1 
mark:, Ehn kista 1 daler. Ehr Tilsammen 11 marker. dher imot hafuer iag bekostat, till 
körkan diegnen och ligkistan, och till öl och brödh, 14 marker: dher som någen kan 
bewisa Någet mehr Efter händhe kan dhe see dher till, Merre hafuer iag inte här till at 
suara, Till witne hafuer wij hanss ollsson i höyie holm, Jngel Nelsson i Jern bleste, bengt 
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knutsson och Johan knutsson i b m : woress Seduanlige karemärke här undherskrefuet,
    (fyra bomärken)
P: S: för huiss Erik olsson i bosseholm hafuer mig till at talla Suarar iag neij till, så 
länge till Någen kan bewissa mig någet er = Erligt öfuer,
     Åge Nelsson
Som samme A t t e s t  medh sin Påskrifft om Jnnehålt i dag ord effter annat Läst och 
Påskrefuet,:
dhess uttan framstodh Åke i Je[r]nblest1028 Och Wedh sin högste Sieldz Sallighetz Edh 
betygade, at han huarken hafuer sig bemegtigat någet af Ryttaress godz huarken Litet 
eller möket, Och Ey heller hafuer Han seet någen hafua taget någen af sama omtuis-
tade Warur Når Rytarenss hustru Reste op före dermedh /.

Noch Ryttaren Erik Olson i dag hanss 3 ting till Per olsson i sPång effter förre tingz 
angifuende, angående Några gieter, Huar imot Phr olsson Lätte fram skika sit suar så 
lydendess: S i g n u m  [tecken] E x t r a t Viiss Effter som Jagh wnderteknadhe1029 kald 
och warsel gifuet af1030 Ryttaren Erik Olsson i boseholm angåendhe 2 styke gietter 
som iag hafuer kiöpt af bengt siunesson i åsliunga, Och Ryttaren låtter sig förstå at 
dhet skulle wara hanss gietter, menss om dhet Var Ryttarenss gietter wet iag inte, Och 
förmener mig Vara frj for hanss tiltal så lenge til han får mig Någet lofl: ofuerbewist: 
af sPång den: 6 o c t o b r : 1680: Pher ollson.
Ryttaren beropar sig på widare witne om gietterne Til Nästa ting:

A r e n d a t o r e n  Suen Pil På tommerop Lätte Ved sit wissa budh framskika En skrefft 
Och fordrar sin betalning til söndersslöf bross förfärdigande, men i fal dher dhe icke 
Jnkomma medh betalinggen Effter C o n t r a c t e n s  lydelse, då lärrer det Med brons 
bygning at oppestå, Och Er samme skrifft D a t . a t  tomarp den: 20 O c t o b r : 1680:

Häradz manden Tufue Jngelsson i Vestre Ringarp her imot mötte Och suaradhe, her 
a r e n d a t o r e n  AlleRede 
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fåt öfuer halfparten betalningen efter C o n t r a c t n s  Jnhål af mig tufue Jngelsson i 
Ringarp, huarföre han wil wara unskylt, dher som at bron icke blifuer strax färdig Effter 
C o n t r a c t e n s  Jnhål, Och dhen at suara som ike hafuer Effterkomet C o n t r a c t e n :

Befalningzmanden Hindrih Jacobsson Ved sin wtskikadhe i Rätta lagde sit skrifl: 
Jnlägh, Och dhet dher i På beropade tingz winde, Som skal i p r o c e s s e n  Jnförass, 
Och Lyder i E x t r a c t Vis som Effter fölger, Efter som iagh uppå mine1031 hög gunstige 
p r i n s i p a l i e r s  o r d e r , och wägnar ehr för åhr sakat Lagl: della och tiltalla Pål 
Nilsson i tockarp, för dhet han olofl: och utan förlåf och Vetskap har flyt frå sin går 
siöalt som han lagl: stadh och månge åhr bebot, tuert emot R e c e s s e n s  Z e n s u r , 
och wår Suenska Landz Lagh Jordebalkenss - 23, och 26: c a p i t :  dher emot lemnat 
sin samma går på ödessmål, Så p r o t e s t e r a s  nu som för upå bem:te Pål Nillsson 
at han bör förflötia sig til sama bemt:e går igien och den opbygia och förbättra effter 
Recessen, sin Resterande skat och skul effter Jordeboken som andre bönder uder wal-
len C l a r e r a , och det för al Resterande Ränta p : r o  A n n i s . 76: 77: 78: 79: och 80: 
Effter Jordeboken, och bröstfäldigheten effter granskningen, med dellens omkostning 
och Ehr dom begierandes, Tingz vindet lyder i E x t r a c t  såledess wtstäd Voxtorpe 
b: ting: den: 13: 8br: 1680: at dhen halfue siöalte gård Som Påhl Nilsson sidst åbodhe 
och nu ödestår, ehr effter taxtens Jnnehål öfuer set och befunet bröstfäldig, den Nore 
Länge uthij bygning och Täche til 2 daler Sölfuer Mönt, Och dhen Västre länge i liika 
måtto till 8 daler Sölfuer Mönt, Lahuset til 3 daler och kiellaren til 1 daler 16 öhre, 
huadh sig finster bor och sängar wedkomer, bekiende knut Nilsson i Siöalt hafua taget 
til sig i förwaring, Och wil dhet frå sig lefuera igien, När påfordrass, Al dess tilligande 
Eegendom Lågh obrukat och udörkat Som samme Jnläg och tingzwinde i E x t r a c t 
Jnh[å]lt1032 i dag bägie läst Och Påskrefne,
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dommaren optog saken til i dag 14: dager: och då at gå dom 

Suen Månsson i sönnarp bewiste medh kaldz män Jngel Nilsson i Jernbläst och Åke 
Nilsson i b m : som himlade effter låugen, at hafua stämbt Olle Nilsson i åssliunga Til 
första ting til dombs Och widare om behof giöress, Saken Er til honum för witterlig 
giel Nembl: 4 daler 14 öre, huilke Penge olle Nilsson Er skyldig til Sl: Nilss månsson i 
Sönarp, efter hanss ytterste bekienelse för hanss dödh som Var1033 i D e c e m b r  månat 
Ao 1676: Olle Nilsson i Åsliunga mötte och suarade at han Ehr Jnte Mer En 7 marker 
Skyldig1034 til Sl: Nilss månsson i Sönarp, dhet öfriga hafuer han betalt til Nilss måns-
son före hans död, i Suenss Part i Örkeliunga, Suen månsson Suarade at olle Nilsson 
bör beuisa at han hafuer betalt Nilss månsson Någet derpå /:

Hanss Nilsson i tåsige Sockn i stora Kier i dag hanss 3die ting Emot Jöns Olsson i 
bierebygget, Efter förige Tingz angifuande, som er för Några styke åhr Jern som Han 
bekom i wårass 3 åhr sidan, som war 4:re Pun Och dher af betalte han et pun strax: 
Och Er altså Rästen 14 marker - och 12 skilling: som hoss honum Enu står obetalt, 
Och samme peninge lofuade Jönss Olsson at Ville betalt til Per månsson i Suinssorp, 
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huilket Jnte Effterkommet ehr, förmener dher före at Jönss Olsson bör betalla hon-
nom, Jönss olsson mötte och Suarade at han Er Jnte hanss Nilsson skyldig mer en1035 
et för et pun, och dher före Lefuerade Jönss Olsson honum Penge nu På ting boret, 
dhe andre 2 Pun1036 beropar Jönss olsson sig på at1037 Siune andersson i Limmeshult 
hafuer emottaget, och förmener at han bör dhet och at betalle, Och Jcke Jönss olsson 
som dhet Jnte hafuer: bekommet:.

Månss Siönesson i Toarp i dag hanss andre ting Till olluf Mattison och förmener at 
hanss suar til före ting Jntet bör at giellass fördi han hafuer: taget gården op på friheet
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och Ryttaren hafuer dher intet i at swara, och samme åker som han hafuer Lägt af 
honum hafde ligget Eygre i 6 eller 7 åhr, så han måtte sätte öcken för stutterne Jndan 
de kune få samme Jor opdrefuen, Och hun blef fira gånger drefuen öfuer medh åhret, 
och fira gånger medh harfuen, hafde han alt så dhermed et stort umag, Och det same 
Jor styke gaf månss Siynesson honum: 3 marker före, och et las Ris som han kiörde til 
hanss gierde, som kan wäl Räknass för 1 mark, och i samme Jor. såde han 5 skeppor: 
Ru, och då han köpte samme Roug gaf han 1 daler för skeppen setter. i Rätte om Olluf 
matisson ike bör betalle både för Rugen och arbette Och begierar dom /:

Ryttaren Sifre Hane på Olluf Mattisons Vägner Suaradhe at dhen strösäden som han 
hafuer Låtet så dher sampt och dhet Riset som månss siunesson hafuer till åket til ol-
luf matisons gierde Ehrbiuder han igien at betalla, Och dher som månss Siuneson Eij 
dher medh Er benöijgder begierar han at saken utan dom må oppe stå til Nästa ting, 
at han i midler tid kan gifua sin Rytmester dhet til Kiendhe /: Omsider Ehre Ryttarn 
Sipra hane På Olluf mattisons Vägnar Ehr såledess Jnom tinget förlickt1038 medh månss 
Siunesson: at månss Siunesson: Skal hafua til Nästkommende Sönedag otte dager 9: 
Skpr Roug, för alt som dhem om dhena sak kan Wara imellum /:

Olle Brödsson: i Huarshult beuiste medh k: Män Suen Jonsson: i huarshult, Och Oluf 
Persson: i Skingrödh som himlade effter låugen at hafua Stenbt Olluf Tikesson: i 
Skingrödh til 1. ting och andre til dombss. Saken ehr til honum för En bösa som han 
lånte af honum i ofredz tiden så godh som 10 marker: samme böse förkom imidler 
tidh. och förmener han dhen bör at betalla Eller Visa Någen anden fram som han 
bösan han fåt hafuer Olle tickesson her imot suarade at dhen bösan som 
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han hafde1039 lånt, Af olluf brödsson hafuer han igien hån fåt och ifrån sig Lefuerat 
till Olluf brödz Egen dreng, Och förmener dher före at Wara otiltalt för bösan effter 
han den Rigtig hafuer frå sig lefuerat /: 

Her i mot beuiste Olluf tickeson i skingröd medh samme K: M: som hi[m]lade1040 
Effter låugen at hafua stämbt larss Andersson J odeliunga til 1 ting Och 2:de til dom-
bss: sagen Er til honum för En bösa som han hafuer sielf lånt af olluf brödsson q larss 



– 206 –

andersson1041 Lete framskike her imot si skrefftelige Suar som lyder i E x t r a c t Wijs 
Såledess: d Effter Som iag ähr stämpt til första ting utaf olluf Tickesson i Skingre, för 
En bösa iag ut af honum Lånt hafuer:, och iag kan inte koma til i dag at möta sielf 
för Räten, alt så er dheta mit suar at iag lånte bösan af olluf torkelsson i huarsshult: 
förmener han den bör betale, och den Loflige Rätten mig der före fri Redder: 

J[ö]nss80 brödsson i huarsshult Och: Olluf brödsson ibm1042 Enu beuiste medh samme 
K: M: som himlade efftr låugen at hafua stämbt Olluf torkelsson i huarshult Til 1 ting 
och 2:dre til dombss Saken Er til honum för En häst Och En hoppa sampt wangn och 
seller, sampt 5 marker lånte penga, som Jöns brödsson har lånt til olluf torkelsson Och 
bem:t hester Och wangn kom bort för 3 år sädan utij En Ecka, den tidh de skiusade 
G e n : A s k e b e r g z  folck frå odeliunga Och uth til Näss, Som Olluf Torkelsson Läte 
förkomma, förmener at olluf torkelsson bör at betalle dennem desse forreskrefne Pert-
zeller medh widare til Näste ting: Olluf torkelsson beRoper sig på suar til Näste ting:

Anderss Pålsson i Kåshäsle beuiste medh En skrifftelig kaldzsädel så lydandess (ett 
tecken): Kendess wij oss Efter skrefne Som ehr Nilss hindriksson i söndrehult, och 
tulle andersson i Kåsshäslä, at wij Ehre hit wiste af kör: Verg:ne til at stefne Samptl: 
Soknemän i odeliunga Socken, Sampt husmän och gårmän, för huad dhe kan Restere 
med til körkan På fäm åhrss tidh Effter körkestollens Jnhål, Och desse
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förskrefne stämbne wij til förste Ting och Til dombss, Hafuer wij förskrefne dhenne 
stämbning loflige förkyndet for almogen udj oderliunga Sochn på sokne stämbne, 
Widare Vij her nädan under medh woress Egne händer wnderskrefuet Dat: odeliunga 
den: 17 O c t : Ao 1680: Nelss hindrecksson Egh: Tulle andersson
Som samme kaldz Sädel Jnnehålt i dagh läst och Påskrefuet:
Och Ved stodhe En dhel af Sockne mänderne at dhe Vore låufl Stämbt Och kallade 
På körke gården, Och blef Anderss Pålsson körke wärge [fö]relagt1043 at han til Nästa 
ting Skulle Jn lefuera En Rigtig Lista På by Och bondhe, huru möket En huar kan 
wara skyldig. 

Giestgifuaren Pher Eskelsson i bällinge i dagh hanss 2:dre ting På Olluf månsson i 
bällinge Effter förige tingz angifuandhe för 6 marker Penga, förmenar han det bör at 
betalle medh ahl föråhrsakat Omkostning, Olluf Månson her imot mötte och suarad-
he nu som til förste ting at han inte benegtar at wara Per Eskelsson: 6 marker skyldig 
men han hafuer giort åtskillige skiusninger för Per Eskelsson Och menar dhermedh 
at hafua betalt honum: Då Ehr såledess Afsagt effterdij Olluf månsson icke benekuatar 
de p r æ t : d e  6 marker: då tilfindes han det at betalle medh billig Om kostning Eller 
lide Nam Effter R e c e s s e n : Och der1044 Olluf Månsson kan beuisa sig hafua Skiusat 
för giestgifuaren så giöre sig dhet lagl:gn: som han bäst kan Och gitter:

Oluf Månsson i bälinge Effter förre tingz förde Kal begierrar sit witne til förhöör, 
då för Rätten framstodh Olluf månsson på Per turss bygge som Suor Och want effter 
låugen at om Effter hösten A n n o  75 Når de Nyskrefne söldatter komme från Ch[r]
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istianstadh,1045 Och Reste til halmstadh. då hafde Olluf Månsson Jnquartering, Och 
dhem skiusade han til hallan, der Nest En annan gång kom En stor hop af dhe gul kläde
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söldatter som och låg af de same i quarteer hoss Ollluf månsson Och dhem. skiusade 
han til Ösiö, dhess uttan Skiusadhe både han och Olluf månsson för giestgifuaren til 
farhult, Och widare wet han Jnte der Om at witna,. Olluf månsson beropar sig på Vi-
dare Vitne til näste ting, Giestgiffuaren suarade och förmenar at Oluf månsons förde 
witne bör Jnte J denne Sack at acktass, Effterdj at denne som Vundet Hafuer Ehr hanss 
Wederpart Och de1046 hafuer En anden a x t i o n  samman, Och dhe öcken som olluf 
månsson fordrar af mig skiuss peninger före hafuer iag dhen Rigtig betalt före huar 
gång dhe hafua Skiusat för mig, Och dhet Rigtig Effter giestgifuare Ordningen, Olluf 
månsson förmener at Per Eskelsson bör at beuisa dhet han Någen sin hafuer bekomet 
Någen betalning för desse skiunnger som iag fordrar före /:

Olluf Månsson På per turss bygge i dag hanss 2dre ting til Per Eskelsson anlangandes 
En grytta, och beropar sig på at föra witne dher om til Nästa ting, Nåck Lätte olluf 
månsson liusa för sin dhella som han her emot bengt knudsson i Lärka, til Nästa tingh:

Giest gifuaren Pher Eskelson i Bellinge i dag hans fierde ting mot månss bängtsson på 
ulfz byget, E[f]ter1047 förre tingz Saggifuandhe, Och i Rätte lagde Et tingzVinde utstädh 
här af tinget 1634. D e n  7  m a i j : huar utij förmähless at Truet ulf bekiende skulle 
skatta af dhen Part han hafr sålt til Eskel bengsson i al Kongl: tynge som På biudhess 
och utlägess, huar 3die Päning:, medh widare dess Jnnehål i dag läst och påskrefuet,. 
Månss bengtsson suarade at Per Eskelsson har En dhel af den Jord:en at bruka som Per 
Eskelsson nu fram Wiste tingzwinde om, Giestgif:n Suarade at den ägendom som han 
hafuer i bruck dhet Ehr hanss Egen fråskiftet Egendom, menss den Egendom som 
månss bengsson hafuer i bruck dhet er dhen Egendom som tingzwinden Omförmällder,
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Dommaren R e s o l d : d e  så som Lagl:n Er beuist at af1048 dhen Part som månss bängs-
son har i bruk Er gifuet åhrl: då bällinge gård war et heman 9 marker: i åhlle utlager, 
dhy finner Rätten skielligt at dher bör afgå Räntta effter förhögning:n så wäl af dhen 
parten som alle andre i bällinge går, Och hälst Effter gården nu sädermehra af Jord 
Refningz C o m i s : n e  Ehr op högdt til 4 1/2 går, och Månss Bengsson at gifua skat 
dher förre effter gode mänss Seyelse /:

Samme dagh Blef Hanss E x c e l l : t z  H e r r :  G e n :  G o v e r n e u r e n s . Och hög 
wähl borne herr: Landz dommars fulmächtige för samptelig Tingz Almougen opläs-
te: Och Lyder Samme fulmachter ord effter annat som Effterfölger /: Kongl: May:tz 
Wår allernådigste konnungz och häress Bestälter fäldtmarskall G e n :  G o v : s : öfuer 
Skåne Hallandh Giötteborigh och Båhuss Lähn, Kriigz Rådh, så och öfuerste, öfu-
er Hännass Maytz Rijkz Enke dråtningenss Lijf Regemänte til häst, R u t g e r  v o n 
A s c h e b e r g h , frihärre til Caställe gårdh, härre Til hielmmarssbärgh Ström och 
Rappin: Giör witterligt Aldhen stun Ting skrifwaren uthij Norre härat C a r l  Brod-
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desson: hafwer godhwilligen afstadt sin Tienst och dhen Till Närwarandhe Erlig och 
förståndig Jacob Nilson opLåttet, så franpt han af höga öfwerheeten dhen kan Ehrhål-
la, och bem:te Jacob Nilsson befinness wara Ehn godh och skikeligh1049 karl. dhen för 
sit wähl för hållandhe hafuer et gåt beröm af dhem han hitintil tient, och Til dhenna 
tienstenss förrättandhe helt Tienlig Ehr: alt så har iagh til sådant ombytte samTycht, 
och förordnass alt så å Kongl: Mayt:tz sambt dragande kal och Embättess wägnar bem:te 
Jacob Nilson härmedh til Tingskrifuare i ofuan bem:te härat, Och skal han i föllie af sit 
af lagde J u r a m e n t , först och fremst wara kongl: May:tz och Suerigess C r o n o  hul 
trogen och Rätrådig, dess gangn och bästa altidh troligen sökia, men skade och förd-
herf effter ytersta förmogo afwäria, och dher han dhet eij förmåhr, i tiden til kienna 
gifua dernäst skal hanss Embätte dher uttij bestå at han skal föra,
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p r o t u c o l l e t  wijdh Tingz Rätten, Och dhet medh dhen Rät Råddigheet förrestå, 
som hanss Embettess pligt honum til biudher, hwadh hanss Embette wijdare kräfuer 
medh Tingz Vitness ut gifuandhe och mehra anat dheruthinnan, skal han sigh Rätta 
Effter dhet som R e c e s s e n  och kongl: May:tz påbodh och för ordningr honum til-
biuder, och landess Plägsädh med sig förer, I n  s u m m a  sig såledhess förhålla, som 
han dhet Jnför gudh Kongl: May:t och huar Erlig man Wil och kan försuara, och på 
dhet han dhesto bättre må kuna förRätta dhenna tienst, så beståss honum dhen lön 
och wnderhål som i s t a t e n  honum på föress, medh alle dhe förmåhner och wilkor, 
som dhenne hanss tienst föllia böra, här alle som dhetta angår, Serdelless almogen 
i bem:te härat sig hafua at Efterrätta och honum dhen heder at ehrwijsa som hanss 
tienst tilkommer, Ti Wisso Vnder min han Och S i g n e t e  D a t u m  C h [ r ] i s t i -
a n s t a d h 1 0 5 1 ,  d e n  4  o c t r : 1680
    R u t g e r  v o n  A s c h e b e r g h
     L: S:
    D a u i d  S k a n t z
Som samme fulmacht Jnnehålt Ord Effter annat i dag Läst Och på skrefuen /:

Der Näst blef up läst hög wälborne herr Landzdommarenss utgifne fulmacht lyder 
såledess,
Kongl: May:tt: Till Swärgie, förordnat Landzdommare öfue härtigdömmet Skåhne 
Wu l f f  B o n d h e  arfhärre tiil säckestadh, herre til waholm ErstaVick, Och giäd-
debärgh, Giör witterliget, al den stun Ting skrifuare tiensten i Nore asbo härat, ähr 
v a c a n t , och Jag nödwändhigt måste wara betänckt, om ähn annan dugelig Pherson, 
til dhess förrättandhe at förordna at tiensten må blifua tilbörligen A d m i n i s t r e r a t 
och förrättat, huar Til Näruarandhe J a c o b  Nilsson drake, ehr uthij C o n s i d e r a -
t i o n  kommen, altså hafuer Jag Tilbetrot och förordnat, effter som iag här medh i 
krafft af dhetta mit öpna bref til betror och utj fulmacht gifuer, Ofuan bem:te Jacob 
Nilsson drake, til at wara Ting skrifuare och skifte skrifuare utij bem:te Nore asbo 
härat, medh huilken tienst 



– 209 –

134 v
Han först och för alting, hanss kongl: May:tt och C r o n e n , Een hul trogen, och Rä-
trådigh Tienare finass skal, dhesz gangn och bästa, uthj alhl möygelig måtto söka til at 
förfremia, och befordra, skadhe och forderf dher han förnimmer sådant å färdhe uara, J 
Tidh tillkiennagifua, och Efter sina ytersta krafter och förmågo, sökia til at afwäria och 
förekomma, dher Näst han och Rätrådeligen utan suik och förandhringh, uthij Ting 
boken Jnföra och p r o t u c o l e r a  skal, alt huadh dher för tinget p a s c e r a r e  och uthij 
Rätta sättes och A g e r a s , Och sedan gå sin häradz dommare til handa, medh dhen 
part och Effterrätttelse, som honum Lagligen tilkommer, och Vederbör, Ställandess 
sig dhenne sin wndfångne fulmagt, så och föreläsne Eedh, dageligen för ögon, och 
J n  s u m m a  sig uthij alting, dher efterRättandhess, och så förhållandess, som han 
dherföre inför gudh, Kongl: May:t migh Och huar Erlig man wil wara förtenckt Try-
geligen at Til suars Stånda, Och wppå dhet han dhenna sin anfortrodda Tienst medh 
så möcket bättre flit, Och Troheet må kuna förestå, Och förretta, Ty beståss honom 
dhen Jnkomst och wnderholdning som dher wedh bem:te Ting skrifurij falla kan, och 
hanss A n t e s s o r e r  för Honum hafua åthNiutet, och bestådde waret, Så länge han 
sig Erlig och Wähl ställer och förhåller, dhetta Til wiso wnder min Egen håndh, och 
anborne S e c r e t , bekrefftat. D a t u m  Waholm den: 20 A u g u s t i j  A n n o  1680: 
     Wu l f f  B o n d h e
      L: S: 

Körkewärgerne Till östra Lyndby Sochn Vedh diegnen Söfren Jensson begierade 
Effterskrefne Män Ville tillstå huru wida dhem ehr bewust, hafuer i östra Lyndby 
Socken stådt ödhe nu i framfarne krigz tidh, då fram stodh Påhl andersson Nelss 
Jepson hanss Nilsson Och Pher Pålson, och i Rätte lagde
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derass skrefftelige A t t e s t , den de wedh dheras högsta Eedh bekreftadhe wara san-
färdig, Och Lyder samme skreffteli Attest såledz Effter som P a s t o r e n  Ehrwyrdige, 
Hederlige. Och wählärdhe herr: S a l o m o n  CasPerson Bunthen sampt1052 medh körke 
wärgerne, ähr af oss wndhertecknadhe Eehn sanfärdig A t t e s t  begierandess1050, om 
huru wijda almogen här utij östra Lyndby sochn, nu uthij dhenne förbigangne krigz 
tidhen, har niutet sin grödhe, dess likaste huru många gårdeparter Leget ödhe, Och 
huilka som behölle någet af dhet inhöstadhe, då ehr dhet uthij all Gudz sanheet som 
effterfölger, det förstå åhret fiendhen kom i land 676: blef hella Nelss Knudz går ödhe, 
och halfua Skobogårdhen, sampt halfua Nissagården här i byen Jtem 1/2 Kiergården 
ståedt heella kriget och Ennu Ehr ödhe, Anderss Nilsson: 1/2 Skatte gårdh här i byen 
Legat öde heella kriget, och står Enu ödhe, 1/4 af dhen andre halfue gårdhen i b m : ståt 
öde hella kriget som han ehr ännu, Anderss Jönsson 1/2 går i Toften ståt ödhe i 3 åhr, 
Enkianss gårdh stådh ödhe i 3 åhr, 1/2 mölletoffta gårdh stådh ödhe i 3 åhr /. 1/2 går 
i fastarp stådh ödhe 3 åhr, som Pher anderson åbot hafuer, all bläsinge by Läget ödhe 
hella kriget, som dhen än gör, undantagandess ehn Litten Lyka A r e n d a t o r skan 
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har hafft i bruck, Ao 1677: af dhet som sådt och Jnhöstat blef, togz störste dhellen bort 
bådhe af fienden och wårt Eget folck, undantagandhess Någet Littet, A n n o : 1678: af 
dhet som blef såt, togz störstedellen bort af dhe danske, när dhe komme ifrån Chris-
tianstadh, Och dhet lisla af grödhen som qwart blef, uttogz Reent af wårt kriigzfolck, 
när dhe M a r c h r a d e  wp före Til winter quarteren, föruttan alt qweget och mehra 
som förefantz, af östra Lyndby och dhe gårder Näst optil, som Liger i wangelaugh 
medh dhen, förledet åhr 679: blef såt någet Littet, Och i synerheet her i byn, dhet blef 
mästedellen bort-trampat af hästerne När wår A r m e e  stodh här på wången och i 
Engerne, Wnden tagendess dhe som bodde uth i från, de behålde mest 
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Mäste dhellen sin grödhe, At såledhess uthij sanheet ehr, som före skrefuet står, betyga 
wij medh Vorre nampn, Egne händer och bomärken här nädan underteknadhe, Och 
widare medh wor Loflige Eedh, Till Häradtz Tinget, stadhfästa Och bekrefta wille 
När Påfodrass och förnödhen giöress, D a t u m  Östre, Lyndby den: 12 S e p t e m b r : 
A n n o  1680:
Påhl      Andersson  Nelss       Jepsson
hanss     Nelsson          Phher          Pålsön.
Som samma A t t e s t  Jnnehålt i dag läst och påskrf:t
Huar Effter diegnen Söfren Jönsson På Körke Värgerness w[ä]gnar1053 Ehr tingzwinde 
begierandess, det Rätten eij weste kune benägta /:

Nilss Jönson i Kånna Sochn och by, i från Synnerbo härrat har Låttet C i t e r a  Pål 
Månsson i siunkamosa Til 1. ting at höra på windessbyr och framwjsa En häst som 
han hafuer som Ehr bem:te Nelss Jönsson tilhörig, Och war i wårass 3 åhr sidan dhen 
blef honum: Tyfstullen i från, Och giorde först sin sieldz Eedh at dhet ehr hanss Rätta 
Egen häst som Pål månsson nu wedh Tinget har fram wist, dhet samma betygade Pher 
stensson i boarp och olle Kieldson i miärödh i Liunga sochn, at dhet Nilss Jönsonss 
Egen häst som han har sielf opföt, samme häst Ehr suart broket, Pål månsson mötte 
och bekendhe sig at wara Lagl: stämbt, af tuende män utskikade af herr: befalingzman-
den Larss Larson för 8te dagar sedan /: dess utan blef J n s i n u e r a t  En a t t e s t  om 
samme Häst D a t t : boarp den: 5 J u l i j  1680: Wtgifuen af Anderss Liung bärg, som 
skal i p r o c e s : Jnförass: NB: Ryttaren Pher hal wedh sit wijssa budh lät framskika 
Ehn skrefftl: Sädel sålydandess:1054 Den Lofl:ge Rätten hälsas Er til dhen Lofl: Rätten 
min Tienstl: begieran, at iag måtte nu i dag som ehr dhet 3die ting På dhen Jor som Sl: 
Månss Eskelsons barn i bällinge
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tilkommer, at dhet måtte nu i dag blifua påbudet och i ting boken infört, om dher 
kommer Jngen som Vil för samme Jordhepart suara wil, til Ao 1680 åhrs Ränta, Jor-
departen Er halfparten af al dhen går som Sl: Månss Eskelsson i bällinge tilkom, både 
i bällinge går så som i byggen som dher til lågh, hermed den: lofl: Rett:n gud befalat 
bellinge den: 20 o c t o b r  1680: Pher hall 
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Onsdagen Den 3: N o v e m b r :  A n n o  1680:
Otte Stockemän 

Jönss Phersson På Ryet, -,,
Olluf Suensson i huarsshult:
Bengt Phersson i Rössa -,-,, 
Jönss Söffrensson i Tostarp -,,
Tue suensson i grytåssa,
Pher Ssuenson i harbechzhult,
Påhl olsson i ågarp sitter för Pher i ssandzeholm, 
Påhl Månsson i Tostarp, sitter för mikel i Brandzwik, 

Pher Suenson Anderss Torkelsson Och olle torkelsson i huarsshult, Beuiste medh K: 
Män, Ryttaren gabriel Rusiin Och Larss Pill i huarsshult, som hiemlade effter Låugen 
at hafua stämbt Odeliunga Sochne män till förste ting och till dombss, Saken Ehr til 
dhennem Effter dherass skrefftelig Jnläg Lyder såledess, + Effter som wij Huarsshulte 
åboer Nembl. Anderss torkelsson Per siuneson Och olle torkelson i b m : sampt Per 
suensson och Jönss Brödsson i huarsshult, Ehrre förårsakade at giffua samptelig ode-
liunga sochnemän Kal och warsel til förste ting til dombss för 16 stycke köör och 4 
styke stuttar Och 7 styken quiger, som Edel Och welborne herr: Öfuerkrigz C o m -
m i s z a r i e n  Suen Erlandsson hafuer taget för Jullij månatz C o n t r i b u t i o n  för 
samptelig odeliunga sochen, Och Effter som C o m m i s z a r i e n s  Sedel1055 Jcke Lyder 
högre En som till 80 daler: Sölfuer M:tt så förmener Vij oss til at wj icke kan mista 27 
nödh för så Ringe En summa, Och icke häller1056 begierer wij Penge dher förre men 
sokne menderne at skaffua oss så got Boskap igien, och i dher påbudne skatter Velle 
Vi sielf suara till, gud skal1057 wetta at dhet har Jnte
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waret oss fattige böndher någen p r o f i i t  at wj hafuer waret af med Voress kör så 
lång En tidh, men förmener oss til at sochne mänderne bör at stå oss dher före til 
Rätte, Och Vill hafue dhet Jnför dhen Loflige Tingz Rätten hän stellet, Och Ere En 
Rätt Mäsig dom begierandhes, Och dhet i domens gode betenkiandhe hem steller, af 
huarsshult den: 23 M a r t j .  1680 Anderss torkelsson Olle torkelsson Pher suenson Och 
Per siunesson, Som samme Jnläg Jnehålt Ord Effter annat i dag läst och Påskrefuet./: 

dher Nest J Rätte Lagdess Edel Och Welborne herr: öfuer krigz C o m i s :  o r d e r , 
sampt herr C o m i s a r i e n  Langz q u i t t e n s , som lyder såledess, (tecken) dhesse 
80 dallerss wärde ska odeliunga sochn betalla för hemantallet, Effter dhenne E x e c u -
t i o n  skiede för odeliunga sochens olydigheet, D a t . Ramlösa den: 29 J u l i j  1674: 
S u e n  E r l a n s o n

Odeliunga Sochn hafuer utj fält M a g a s i n e t  yt på C o n t r i b u t i o n e n  30 lisspun 
kiöt Noch för olydigheet, em[ä]dan1058 dhe med C o n t r i b u t i o n e n  sig til Rättan 
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tidh ey Jnfinna Ville utan giönom partj dhet E x e q u e r a  mäst, 50 lispund kiöt dhesse 
80 lispund kiöp quiterass hermed Ramlöse den: 30 J u l i j  A 1679: Bent Langh,

Hendrich trulsson i Hagesta På sin Egne Och samptige socknemändz wägnar1059 Ehr-
biuder sig at1060 giöra Rigtig Räkenskap och betalla huad de blifua skyldig Jnom Nästa 
ting, desslikast framstodh bengt hindricksson i söndre hult, Och förmener at huarss-
hulte böndr bör stemna dhem til dherass wärneting, dher Vele de suara dhennem1061

Olluf Torkelsson i huarsshult Och Nilss torstensson i troedz bierga, På dherass Egne 
och samptl: dhe 8:te Mendz Vägnar i Rätta lagde derass skrefftl: afsigt, Lyder som fölger 
S i g n u m : 2: hafuer wi Effterskrefne 8:te Män Väret På åstäderne Effter woress Taxtes 
Jnhål, och granskat och öfuerseet alle C r o n e n s  Jnskylte skouger, så wäl som och 
På dhe almene skougerss suinss ållen wttij Lendz manden [N]ilss1063 Krogz sietting, 
som er i odeliunga Pherstorp Och wedby sockner som fölgr, Odeliunga Sochen på 
toerpe skoug Ehr suinss ållen
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Till 30 stycken suin, Söndre hult skoug 15 sty: Odeliunge almengj skough 50 styken 
Månstorpa länss skouger 100 styken, Pherstorpe sochen Storre hindrickstorpe skouger 
och SPennerbygget, sampt och Venerupe skoug 200 st: Lille hindrikstorp Skoug 50 
styken ybarp och Lilla Ry skoug 50 st: Giörstorpa skoug 30 styken, Blegemosse skoug 
20 styken åmodskoug 8 styken, tosterrupe skoug 6 sty, Ebberupe almenige skoug 10 
styken Boserupe almenige skoug, 10 styken, Vedby socken öwadskoug 60 styken, 
Söndreby skoug 30 styken, hölfztoffta söndre gårdz skough 40 stycke, Linderöd skoug 
80 styke Linnessttofta skough 8 st: Ankelöf skoug 40 st: Bierrödh almenigh skough 
40 styken, Tolröd skog 12 st: giölseskog 10 sty: detta så at wara i sanheet, Som förre 
skrefuet står, widere Vi Effterskrefne 4 män på wores med fölgeress wägner, her neden 
under med wores wanlige bomärher,. D a t :  u t  s u p r a ,
Jon     Suensson i Tostarp Olluf        Matsson i Vedby, Kiel     ågesson i Vedby Nelss       

torstenson i troetzbärga, 
Som samme afsigt Jnnehålt i dag läst Och Påskrefuen /:

Påhl Månsson i Tostarp och Nilss andersson i siökrogen:1064 På sin Egne och de samptel: 
8:te mändz wägner i Rättelagde derass skrefftelige afsigt dhen dhe wedh Eedh betyga-
de wara dhet Rä[t]taste1065 som dhee kune, Och lyder som fölger, Effter woress taxtes 
Jnhål hafuer wj 8:te män waret på åstäderne, och dhet Rättaste öfuerset och förfaret 
som wj hafua kunat som Effter fölger först På Jernhylte skougen syness Oss kan wara 
ållen til 60 styken suin, östre Lyndby skoug 150 styke suinss allen, Boarpe skough 
100 styke Suinss ållen, Brekille skough kan På seyass 40 styken, Lönhäsle skough 10 
styke suin, håltzhulte skough 50 styken, Tostarpe skough 50 styken, dhetta at wara 
dhet Rättaste af oss granskat och afsagt som wi hafuer kunat
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Och dhet Bekreffta wj medh wora karremärken, D a t t u m  Östre Lyndby D e n  3: 
N o v e m b r  A n n o  1680:
Påhl         Månson      Nilss        andersson 
    i tostarp i siö krogen
Olle        Jönsson        Hanss        andersson      Nelss         Ebbesson,
   i gunarp i Lunssgår i gunarp
Anderss       kielsson  hanss       trölsson       Jören       Christensson
   i holm i bollesta:
Som samme afsigt Jnnehålt i dag läst och Paskr:

Giestgiffuaren Pher Nilsson i Eeket lät wed sin son framskika En sedel huar utij han 
opbiuder de 8:te daller af gården som skal lefueress för Jernwärchz bönderne, om 
Någen dhem wil Emottaga, medh widare dess Jnhål i dag läst och Påsku:t D a t e r a t 
Eket den: 2: g b r  1680: C r o n e n s  Befalningzman Larss Larsson Lätt P u b l i c e r a 
hanss E x l e n s  herr: G e n :  G o u :  …  o r d e r  beståendhess af 27. p u n  angående 
huruledess medh C a u a l e r i e t z  heman och böndherne i mellum förhållass skal, 
medh mehra dhess Jnnehål i dagh läst Och Påskrefuet /:

Pher siynesson i Toarp1066 Viste medh En skrifftelig kaldz sädel at hafua stämbdt 
En dhel af tostarpe sochnemän för bropeninge til sönersslöf bro, Och Lyder som 
fölger, - 3: gifuess samptelige Tosterpe Sochnemän här medh Lagl: kal och Varsel til 
Nästkomendhe Nore assbo häradz ting, Wälförståendes alle dhe som Jnne står medh 
bropeningr til Söndersslöf broess förfärdigandhe, Och til förste ting och til dombs 
Jngen wndentagendes som har går at bruka Dat Tostarp den: 22 o c t o b r  1680 Per 
siunesson häradzman
Läst Och förkynt på tosterpe sockne stembne den: 20 S[ö]ndag1067 Effter Tr i n i t a t i s 
A n n o  1680

Affuid andersson Eghi
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Och Effter skrefne Resterar medh Bropenige Nembl: Olluf Matsson i tostarp 6 mar-
ker 4 skilling: heyderidare gårdhen 5 marker hanss Nilsson 5 marker: olluf Phersson 
5 marker. Suen månsson 3 marker 12 skilling: Mikel Pålsson i brandzwik 3 marker 8 
skilling: Siune Persson i gunnarp 3 marker 2 skilling: Pher Phersson i gunarp. 2 1/2 
marker. Pher Jepz går i toarp 1 mark 4 skilling: Jönss Nilssons. gr i gunarp 2 1/2 mar-
ker: förmener at Ehn huar bör at betalla dhet dhe Ehre skyldige Eller dher före at Lide 
Nam Effter R e c e s s e n , samptel: dhe Jnstämde blef före lagt at Rätta för sig Jnnan 
Näste ting Eller då at gå dom,

Giestgifuaren Wel:de Bengt Andersson i åby: i dag hanss Tredie ting til apelone i 
Åby Effter förige saggifuandhe för et fönster som hun hafuer sig bemächtigat af hanss 
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går, Och dhet samma sålt til olle Lafuesson i öwadh, och1068 såsom hun war stämdt 
til 1. och 2. ting til dombss, Och Er 3di ting i dag1069 oh huarken hun Eller Någen På 
hennass wägnar her til wil suara Eller der före stå til Rätte, Alt så förmener han at 
hon dhet samma bör at betalla, medh al för åhr sakat omkostning, Eller at Visa sin 
himmel dher på, Och Er dom begierandess,
Då Ehr såledess afsagt Effterdy föreskrefne appelone Nilss Lass i Åby, beuisses ware 
Lauglig C i t e r a t , Och nu Mehr Ehn i tuenne ting dagger suttit öfuerhörig Och Jntet 
suarat her til, och såledess tager sig saken Till, då tilfinness hun at Betalla giestgifu-
aren fönsteret Effter gode mänss sigelse medh förorsakat Omkostning, Eller beVissa 
hiemmel för sig, så franpt hun Ey wil undergå E x c u t i o n  Effter R e c e s s e n  /:

Noch giestgifwaren bengt Andersson i dag mehr Ehn andra ting Emot bengt skrädare 
i grannahuss, Effter forige saggifuande för 14 styken bräder och En kalf, sätter i Rätte 
om ike bengt skrädare bör at Lefuerera honom sina bräder igien, Eller Vissa himel för 
dhem, som och at betalla honom dhen omtuistadhe kalfuen, Ridefougdhen til Biergz 
gårdh Vel:te Måns Biörsson På bengt skredaress Wägnar her emot mötte Och suarade 
så snart som herr: giestgifuaren Lofl: bewisar at,
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at dhet Er hanss fiella, ty På dhen mådhe at kiendes Vedh En ting, Och ike Louglig 
beuise dhet at hafue mist, Lader dhet sig Ansee på dhen mådhe at kan kiendhes Ved 
Vidare, Och förmodhr min Nådig heres tienare för herr giestgifuarens til talle fri at 
wara, giestgifuaren suaradhe at sådane unödwendiga J n u e n t i o n e r  synes onytige 
Och for dhen Lofl:e Retten ogyltiga, och förmenar at bewisa sin adkomst til samma 
brädher, J lika måtto förmodher at iag1070 utj dhetta må niutta Ehn Rätfärdhig dhom, 
J lika måtto för min kalf som iag hafuer bengt i grannahus Lefuerat, mig at betala 
Effter Rettens gåtfinnande och mig för sådane unödwendige saker som hon sielf Vähl 
wet skadheslös hålla, Och al förorsakat omkostning at betalla, Ridefougdhen her 
Jmot suarade at giest giffuaren ike hafuer Nödigt at sPörga bengt grannig om Någen 
hiemmel til samme fiel, Effter som han her för Rätten wedgår huor han samme fiel har 
bekomet, Till med Er ike skiult för någen man, män Liger utan på et huus fast wedh 
En Landz Wäy, förmodher dher förre at bengt graning bör för giestgifuarens tiltal fri 
at wara, dommaren optog saken til i dag 14 dager och då at gå dom,

Ridefougden til Biergz gårdh Vel:te Månss Biörnsson beuiste medh K: M: Suen olsson 
i Röse och Bengt Phersson i grumestrop, som hiemlade effter Låugen at hafua stämbt 
hagllekulle män til förste 2: 3:dre Och 4de ting til dombss Sagen Ehr til dennem Effter 
hoss fougade Jnläg Lyder J sin1071 mening som fölger i dag Läst Och På skrefuet, Oh i 
p r o c e s e n  skal Jnförass /: at dhe hafua motwilligen sutet öfuerhörig medh dherass 
Resterandhe Langille, som for Rum tiidh sedan Effter R e c e s s e n  burde Varet Erlagt 
Och betalt, för dhet andra hafuer dhe icke heller som andre bönder under biergzgår 
ut åket dherass gödning På Jorden Och til de åckrar som Vinter udsäd skolle Påströss, 
med Vidare läst och Påskrefuet och skal i p r o c e s s e n  Jnföras:
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Bengt Phersson Jönss Persson och andherss Jönsson i hallekulle her emot mötte och 
suaradhe at dhe hafua opbudhet dheras Resterandhe Langille i Lauglig tidh, huad 
mögkörslerne anbelanger som wi angifuess före at hafua försömmat, då hafua dher 
dhen til dhe dher om blefue tilsagde Varet ute hoss dhen öde gårdh som dhe Era Ro-
teradhe til förmenner dher före dhet bör inte Räknass dhem til Någen MotVillighet 
Eller hårdnakenhet, Ridefougden suaradhe och Ehr Begierandess at dhe skolle betalle 
dherres langille Effter wanligheeten medh Penger Nembl: 2 daler Punnet som dhe til 
dhen Sl: Jomfru i fordomtidh betalt Och åhrlig Erlagt hafuer. Och er Effter Jnlegetz 
Jnhål En Endelig dom begierandes, dommaren förre lagde dhe Jnstämbde Jnan Eller 
til Näste ting at Rätta för sig1078 Eller då at gå dom /.

Herr: Landz gewaldiger Pher Jönsson witman Lätte i dag Opläsa dhen dellningen 
som samptel: häradz mennen hafuer giort imellum huar sochn, upå dhen Nya Landz 
weygen imellum Christianstadz län oh hallan, och at huar sockn Jnsteller sig På sine 
tildhellte Vägestyken dem at förfärdiga med aldra första /:

Påhl Nilsson Och Anderss Öndersson i Åby På sin Egne och samptl: dhe 8:te mendz 
wägner i Rätte lagde derass skrefftelige afsigt dhen dhe wedh Eedh betygade Vara dhet 
Rättaste dhe hafua kunat giort och Lyder afsigten som fölger /. 4: hafuer wj 8:te män 
waret på åstäderne effter woress Taxtes Jnhål, och ofuer set dhet bäste oss mueligt war, 
först Jörgen Christensöns går i bollesta den: wästre Längan Bröstfäldig för 2 daler: 1 
mark 6 skilling: dhen Norre lenge 2 daler: dhen östre länga 2 daler 3 marker 6 skilling: 
den syndre Lenge 3 daler 12 skilling: skorstenen i stegerhuset 3 marker: Brunden 12 
skilling:: Jörgen Jörgessons: går i bolesta Bröstf: den: östre Lenge 9 daler 1.mark 6 skil-
ling. den syndre Lenge 1 daler: porten 1. daler, den wästre länge 5 daler 2 marker 8 
skilling: den: Nörre lenge 7 daler 3 marker stufuan B:felig 4 daler: på dhen västre Lenge 
sagde manden at dher war stegerss men der låg fult med halm så at wj såge huarken 
kölna Eller fyr brönden b:felig 12 skilling: Per nilss gårdepart i kullerhuset B:felig den: 
östre lenge 1 daler: 3 marker 4 skilling: den söndre Lenge 2 daller:
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dhen Västra lenge 1 mark 8 skilling: Nörre lenga 6 daler. stegerset Er dher Någet 
tömmer1073 Bröstefäldig til 3 daler: Brunnen bröstfäldig 1 mark., Et litet portskiul 
Bröstfäldig 3 marker, Vinduet i stufan 1 mark. dhetta såledess sant at wara Vitner vij 
8:te män medh wores bomärke,. D a t : Åby: 
Pål      Nilson,    Suen       Persson    Anderss      öndersson 
Nelss         Persson       Suen      Pederson, 
Pher Kielsson      Olle    Hågensson:      Jenss          Ollsson

Som samme afsigt Jnnehålt i dag läst Och Påskrefuet /: 

C r o n e n s  Lendzman Brödde Månsson i Ringarp På befalingzmandenss så wäl som 
sine Egne wägner beuiste medh K: M: Wärne bengtsson på Ringarpe byge och Per 
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Nilsson i b m : som hiemladhe effter lagen at hafua stämbt lendzmanden Nilss Krog 
i hölfftstofta Til förste ting för huad som dhe hafuer honum at tiltalle, Och widare 
om behof giöress, Saken ehr til honum för 10 daler Sölfuermönt som bröde Månsson 
hafuer utlagt til J n f a n t e r i e t  som gih up före från LandzC r o n e  och til Christian-
stadh i s e p t e m b r  månat, medh widare til Näste ting /: Nilss Krog Lette framskika 
sit skrefftel: p r o t e s t , at huadh som Brode månsson hafuer: honum at tiltalla då at 
söka honum: til sit Wärneting /: medh widare som dhess Jnhål skal i p r o s : n  Jnförass: 
6: dhess utan p r o p o n e r a r  Lendzmanden Brodde om ike Nelss Krog bör betalla 
samptel. almogen i hanss sietting för huad suårhet dhe måtte utstå medh dhet folket /:

Månss Månsson i Ringarp Beuiste medh samme K: M: som Hiemlade Effter låugen 
at hafua stembt Pher suensson i Huarshult, til första ting för huadh han hafuer hanem 
at tiltalle, Och widare om behof giöress, Saken Ehr til honum först för Vittelig giel 39 
daler Sölfuer mönt, Effter et tingzwindes lydelse,
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Vtstädh her af tinget D e n  1 1  D e c e m b r : 16771074: huarförre Pher suensson dhen 
tidh då har sat Månss månsson i Pant, huadh Köpe Jor som han hafuer i huarsshulte 
går, Noch Ehr saken til Pher suensson för 21 daler Sf:Mt som han nu sedhermehra 
Ehr blefuen månss månsson skyldig som blifuer Tilsammanss 60: daler: Sölfuer M:tt 
då för Rätten framstod bem:te Pher suensson i huarshult, och Kiendhe sig samme 60 
daler: til måns Månsson wara skyldig som Ret Vitterlig giel, Och begier månss måns-
son wille D e l a t i o n e r a  honum dher medh, huar om dhe såledhes förentes at Per 
suensson Pant setter til månss Månsson och hanss hustru och arfuinger al dhen går-
depart som han nu i bruk hafuer i huarshulta går Nembl: hus Jordh Åcker och Engh 
Ehuadh nampn dhet hafua kan Jnte undentagandhes. Och til förpligtar sig Och sina 
arfuinger at betalle föreskrefne 60 daler Sf:M:tt med dhen dher af gåendhe Rente årlig 
Effter R e c e s s e n , til förre skrefne Månss månsson Eller hanss arfuingr, Och dhem 
skadess Löss hålla i alle måto, sampt årligen at betalle J n t r æ s s e t  som dher afgå bör, 
huar Effter månss Månsson Ehr tingzwindhe Begierandhess, Och stodh Per suensson 
til weder mälle och dhet såledess samtyckte i alla måtter, Jtem Låf:de Per suensson at 
hålla huss Jord åker och Eng sampt skoug och gierssgårder Vedh macht och häfd, 
som han achter at försuara /:

C a s t e n  hansson i Liungaskoug Eeller Ramne kierss bygge beuiste medh K: M: 
Wärne bengtsson i Ringgarpe byge och hanss hansson i Liunga skoug som hemlad-
he Effter låugen at hafua stämbt, Anderss tufuesson i Liunga skough Jahanne Perss 
dåtter i b m : med sin Rätte Lagwärge, Anderss suensson i Rafne Kierss Byge Kierstin 
bengtsson i liunga skoug byge till 1: 2. 3. och 4de ting til lag budh Nembl. al dhen Låth 
och Part som C a s t e n  hansson hafuer i Liungaskoug skatte går Både huss Jord Åker 
och Eng fiske wan Och fägång skou Och mark högt och Lågt wåt och tort, Jnden och 
utan alle fyra marke skiel, Jntet unden tagandess J huadh Nampn dhet hafua kan /:
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Knut Bengtson i Liungaskoug Bygge Beuiste medh samme K: M: som hiemlade Eff-
ter lagen at hafua stämbt1075 Anderss Tusson i Liungaskog Johanne Perssdotter medh 
sin Laugwerge C a s t e n  hansson i b m : Anderss suensson i Rafnekierss byge Kirsten 
bengsson På store hafue Byge samptel: Ehra stämbde til 1. 2 3 och 4 ting til lagbudh, 
dhet Knut Bengtsson lagbiudher al dhen låt och Part som han hafuer i store hages 
byge bådhe huuss Jor åcker Och Eng skoug Och mark fiske wan och fägång, högt och 
Lågt wåt och tort Jnden Och utan alle fyre marke skiel, Jntet undentagendes i någen 
måtte Ehuadh nampn dhet hafua kan,

Phål ollsson i ågarp i Rya sochen Ehr begierandes af Rätten, at någre gode män wille 
medh honum A t t e s t e r a  Om hanss dotters stora suagheet och siugdom På dhet 
han i wnderdånigheet kan söka Nådige höga öfuerheetan om Någen A s s i s t e n s  til 
henass underhål, då för Rätten fram stodh olle Brödsson i huarsshult Jönss Phersson 
På Ryytt, och Tufue suensson i grytåsa som sampl: suor och witnade Effter låugen at 
wngefär för 3 åhr sedan så blef bem:te Piga som Ehr fiorton åhr gamal: hänas högra 
hånd op til albogen afRuttin, och dhen wänstre sidan borttagen at hun kan huarken 
gå Eller stå, och ike sielf Ehr mächtig at hielpa sig dhet Ringaste til Lifz oppehälle, 
wttan Ehr så1076 äländig Och skröpelig s[o]m1077 Nogen kan finass, huar Effter henass 
fader Pål olsson Ehr tingzwindhe begierandes,

Olluf Brödsson i huarshult i dag hanss andre Ting Effter förste tingz Saggifuande 
Jmot Olluf Torkelsson i huarshult för hästar och wangn som olluf torkelsson i Krigz 
tidhen för honum Låttet i En Ecka förkommet, Omsidher Ehre Parterne Blefne för-
Ente at Olluf Torkelsson Skal betalle till olluf Brödsson Och Jönss brödsson 1 daler 2 
skilling: Och dhet Jnnan 14 dager från sig läggia, utan Vidare Omtall /:
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lluf månsson i Bällinge i dag hanss 3di ting Till Pher Eskelsson i Bällige Effter förige 
saggifuandhe om dhe skiusninger som han hafuer giort för Pher Eskelsson Och begierar 
sine Vittner til förhör /: då framstodh Kiel suensson i örehult som suor och witnadhe 
Effter lagen at olluf månsson skiussade för giestgifuaren bådhe til farhult Och Ebbarp, 
och dhetta skiedde dhet åhr näst för ofreden begyntes, Och då tiente Kiel suensson 
hoss giest gifuaren, mehre wet han dher om Jnte at witna, dher näst framstodh Ture 
ågesson i Bällinge som suor och witnadhe Effter låugen, at Olluf månsson i Bällinge 
hafde bådhe Jnquartering och skiussadhe dhet åhr för kriget når dhe andre hanss 
Nabor hafde Jnquartering och giorde skiusninger, Månss Phersson på Per turss bygge 
suor och witnade samme or som Ture ågesson för omwundet hafuer, Och Vidare dher 
om Vet han Jnte, huar Effter han förmener at giestgifuaren bör at betalle honom för 
bem:te tillkraf medh billig omkostning, Och Er dom begierendhes, Giest gifuarn su-
aradhe, at olluf månsson kan fordra för så många skiusninge som han wil, men huad 
skiusninger han hafuer giort dhet hafuer han fåt betalning: före, så han Vet sig Jnte 
dher före wara honum skyldig, Och Hafuer giest gifuaren Jnte hört olluf Månsson Til-
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förendhe klagat öfuer Lendz Eller fierdingzmän at dhe hafua waret Några skiusninge 
Eller Jnquartering Påbyrdhat Jmot dhen då befalingzmandz wdgifne order som Nu 
fram wistes, D e t  D a t o  Eket den: 25 f e b r : 1676: wnder Jffuer Rambs han, som i 
ProSessen skal Jnföras, Och formener Pher Eskelsson at olluf månsson bör at söka dhen 
som hafuer Pålagt honom Jnquartering Och skiusningr Jmot bem:te befalingzmandz 
o r d e r , Och ike honum, Och dhes Wttan hafuer Olluf månsson En skrefft hoss Sig 
som dhe sig hafua gior Jn imellum, Och dher utij Er förmält
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huor möket dhe ehr huar andra skyldig sedan dhe då giorde Räkenskap, Olluf måns-
son suaradhe at dhet Bref som Per Eskelsson om taller skal blifua fram uist til Nästa 
ting, Och dhes utan förmener at Per Eskelsson bör at betalla honum för bem:te skius-
ninge, Eller beuisa at han dher på någet hafuer betalt, Per Eskelsson suaradhe at dhet 
Er Noch betalt, Och Er dom begierandes, dommaren före lagde Parterne at skaffua 
p r o c e s s e n  beskrefuen, Jtem at framwisa dhen omtalte skrefft til Näste ting, och 
då at gå dom,

Olluf Månsson på Pherss Turss Bygge i dag hanss 3di ting til Pher Eskelsson i Bäl-
linge Effter förige saggifuandhe för En grytta sampt för tuå öch som Per Eskelsson 
har hafft i skius til farhult, förmener han bör at betalle honom bådhe för gryttan, Och 
öcken som han har hafft i skius,

Pher Eskelsson suaradhe at Olluf Månsson war honum: 2 marker skyldig och då kom 
han til Per Eskelsson Och begerte Endå 1 mark til lånss, Och då satte han Pehr Es-
kelson samme omtuistade grytta i pant för dhe 3 marker som han war skyldig, Och 
Pher Eskelsson sagde til olluf Månson at han ville Jnte hafua gryttan i Pant, wttan Ville 
han Läga gryttan hos honum så Råde han, Och Vile Han taga dhen med sig så Rådde 
han och dher före, men Per Eskelsson wille Jnte taga emot gryttan oh Jnte heller suara 
til dhen, och så Let han grytan blifua dher, som sedhan blef borttagen af krigzfolket 
som M a r c h e r a d e  dher förbij, då Ehr såledhes afsagt Effter a c t a  p r o b a t a  fin-
der Rätten skielligt, at Pher Eskellsson Bör betalla, dhen halfue dhel gryttanss Värdi 
Effter godhe mändz seyelsse, så frampt han ey kan beuisa Wedh E x c u t i o n  dhen 
af A r m e n  Blef borttagen, gitter han dhet wari frj Eller i Widdriget fal betalla Olluf 
månsson såframpt han Ey Vil wndergå E x c u t i o n , medh billig omkostning Effter 
R e s e s e n .  Och i det öfrige fri wara,
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Suen1078 Månsson i sönarp Effter förige Saggifuandhe Vedh sit wissa budh Effter sista 
tingz fördhe kal Esker Och begierar dom På olluf Nilsson i åsliunga Effter förige angi-
fuandhe, Olluf Nilsson blef pårop[t]1079 och mötte Jnte, då Ehr såledess afsagt så som 
olluf Nilsson Jntet kan afbeuisa Någet på bem:t fordring at wara betalt, Effter hanss 
förre gifuandhe, altså tilfinnes han at betale bem:te til kraf medh billig omkostning 
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Eller lide Nam Effter R e c e s s e n , 
Pher Eskelsson i Bällinge och Månss Bengtson på wlfz bygget Ehre Bägge Effter 

sidste tingz Rättens R e s u l u t i o n  4 Erlige dannemän begierandes som kuna Taga 
Bäge Parters Bref och D u c u m e n t e r  för sigh och Noga utRäckna huruwida Månss 
på ulfzbyget åhrligen Bör skatta i al Kongl: tynge, af dhen Part han i bruk hafuer, och 
hafuer Effter wanligheeten skattat medh månss Och Pher Eskelss Söner, Efter gårdhen 
nu sedhermehra Ehr långt mera förhögt En som i förra tidh Varet hafuer, huar til Blef 
upmält, Wäne Bengtsson i attarp, Kiel andrsson1080 i Eegholm, Brödde Jngelsson i Hiella 
och Kirsten Nilsson i lärka, förreskrefne män her med af Rätten förre lägges at begi-
fua sig På åstädhen såsnart dhenne taxt dhem lefuerass at På seyia som föreskrefuet 
står, Och sedan dheras förretning Till Nästa ting at afsige som dhe agter at försuare,

1081 Då Ehr såledess afsagt, Effterdy Påhl Nilsson har waret så godt som nödtuongen 
at flytta frå sin Stadde går Siöalt, förmedelst dhen Låg mit i storre Landz wägen at 
han blef aldelles utplundrat, huarföre han då Nödgades1082 seyia sig dher ifrån hoss 
härskapetz fulmächtige som dhå tilstädhess war Eskel gunersson i Mellöse, Och nu 
sedermehra flyt hijt til skåne städh Och fäst gård Jn på herr gyllengripz godz, då Veste 
denne Rätt ey kuna Tilfinna bem:te Pål Nilsson 

142 v 
Effter herr: Befalingz mandh Wälbetrodde hindrich Jacobssons p r o p o s i t i o n  Någet 
at lida, män bör fri at wara /:
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O n s d a g e n  Den 17: N o v e m b r  A:o 1680:
Otte Stockemän

Pher Suenson i Harbeckzhult 
Olluf Suensson i huarsshult
Bengt Phersson i Rössa
Mikel Pålsson i Bransswick
Suen Suensson i tofften siter för Jönss Sörensson: i tostarp:
Pher Jönsson i Sansseholm 
Anderss Suensson i Ramneker sitter för Jönss på Rytt,
Suen Jönsson i långhult sitter för tufue i gryåsa

Olluf Månsson i Bällinge i dag hanss 4de ting Till Pher Eskelsson i Bällinge Effter 
före tingz Saggifuande Och framwiste den: omtalte skreft som han hafuer beropt sig 
på, Huor utij förmälles at Olluf månsson hafuer betalt Per Eskelsson de omtalte 10 
daler, Och då Er olluf månsson Blefuen Per Eskelson 6 mark skyldig som tilförrende 
Er p r o c i d e r a t  om, Och Er i dag Läst Och Påskrefuet, Och Begierar Olluf Månsson 
sit Witne til förhör, då för Rätten framstod Pher Suensson i Bällinge som suor Och 
Witnade Effter låugen, at dhen tidh som Per Eskelson Och olle månsson giordhe Rä-
kenskap sig Jn imällan, då blef Olluf månsson skyldig til Per Eskelson 6 marker, Och 
dher emot Blef Per Eskelsson skyldig til olluf månsson 9 marker: som olluf krafde för 
skusninger, Och då sagde Per Eskelsons hustru at dhet war Bäst at de Lode så länge 
på Bäge sider opestå Jntil det Blef fred så kune1083 de Bruka p r o Z e s  derom, widare 
wet han Jnte dher om at witna, Gist Giffuaren suarade at Olluf månsson Bör Beuisa 
at giest giffuaren hafuer hafft hanss öck i så många skiusninger som han fordrar af 
honum före, Och kan Olluf månsson krefua för så många skiutzninger som han wil, 
män huad skiussninger som han hafuer giort dhet hafuer Han fåt betaling före,
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Och mener Per Eskelsson at Lendzmannen Och skiuss Rättaren hafde bort Och wa-
ret stämde her til, Och då de kune suarat her til om dhe hafua På lagt Olluf månsson 
Någen Jnquartering Jmot dhen då warande befalingzmandz ut gifne order, at man då 
kune Ehrfara om de hafde Pålagt olluf månsson sådant som han föregifuer, Eller och 
om han hafuer Låttet Leyeia sig til de omtalte skiutzninge, Olluf månsson suarade at 
Pher Eskelsson Bör sielf at Låtta stämma Både Lendzmännen Och skutzrättarne fram 
om han wil hafua dhem hit för Rätten, Och förmener at Per Eskelson Bör at beuisa at 
Någet för skutzningrne Ehr betalt, Och Begierar dom, Pher Eskelson suarade at han 
til Nästa ting wil föra widare beuiss herom Entingen medh lendzmannen Eller hanss, 
skrefft, huilket Rätten Ey weste kuna benägta,

Herr: A r e n d a t o r e n 1084 Ehrborne Och Välförneme Suen Pijl wed sin fulmächtig 
M o n s : r  hanss Brokman först i Rätta Lagde sin skrefftel: fulmacht af D a t t o  Tom-
merup den: 16: g b r : 1680: wnder suen Pilss han som skal i p r o c e s Z e n  Jnförass, 
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huar Effter M o n s : r  Brockman Beuiste med K: M: gudmun Persson i hägnaden 
Och Pål Olsson På tommerup som hemlade Effter Låugen at hafua stämbdt torsten 
Kielsson i sPydzröd Til förste ting Och til dombs Effter utgifne o b l i g a t i o n  för 28 
daler Sölfuer M:t C a p i t a l  Och Ränte til M i c a l t i  sidh afuigte. Och Blef samma 
o b l i g a t i o n  i Rätta lagt som lyder i E x t r a c t wis således, som skal i p r o c e s s e n 
Jnföras, + Kendess iag Torsten Kelsson i SPydsröd1085 i Perstorpe Sochn at iag Ret 
witterlig giäl skyldig ehr til wel:te Suen Pil Nembl: 22 daler slette, dhem iag lofuer för 
mig och mine afuinger at betalle til hanem Eller hanss arfuingr, När och huor iag der 
om anmodendes warder, Och sålenge same Penge hos mig blifuer beståendess lofuer 
iag Ränten dher af at Erlägge til huor S:te mikelss dag: Dt: Perstorp: Den 29 S e p t : Ao 
1672: til Vitterl[i]ghet1086 Vndrskrifuer: Tue Pil Och Villum arenss: 
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Jtem Beuiste med samme K: M: som hafua stämbdt tue Phersson i örehult Eller På 
hanss Bopäl Nembl: til 1ste ting Och til dombs Effter En o b l i g a t : o s  Lydelse för 23 
daler Hofuetstol Och Räntta som til S:te M e k a l t i  sidh förleden belöper så möket 
Nembl: 33 daler: Och Blef samma Oblig: i Rätta Lagt Dat: Perstorp den: 29 7 b r : 1672: 
Och lyder som den i p r o Z e s e n  skal Jnföras / (tecken)

Olluf Wngesson i örehult suarade at han Erbiuder sig at betalla så möken Ränta som 
med Rätte bör at gå af för:ne Peninger för i år sedan Nyårss dag sist leden, och dhet för 
dhen skul at han hafuer Bruck Jorden i år som er til Herr Suen Pil Pantsat, men för 
dhe åren som garden (?) hafuer ståt öde hella kriget kan han Jnte betalla före, Wel:te 
Hanss Brockman förmener Effter så som olluf Vngesson i örehult Nyder och Bruger 
Jorden Och gården Effter Sl: tue Persson i örehult at han då Bör at betalle gelden Och 
Er dom begierandes, Oluf ungesson Suarade at När han för skattet för Jorden i år och 
Om han Jcke må Niuta hende Effter dhe tolf mäns dom, då må de bruka och taga 
dhen huem dher Vil och dhen med Rätte til kommer, Då Er således afsagt Effterdj J 
Rätte läges Rigtig O b l i g t : o n  då tilfinnes Torsten i sPydzeröd och tufue Phersson:s 
arfuingr i Örehult at Jnfrj sine O b l i g :ner med billig Ränta Effter Rec:n sampt för-
orsakat Omkosting Eller i Vidriget fal Vndergå E x c u t : o n  i bo och godz huar dhet 
finss Effter R e c :

J lika måtto Beuiste Brokman med samme1087 K: M: som hiemlade Effter lågn at hafua 
stembt på Eskel bengtson:s Bopäl i dalsshult för 32 daler med C a p i t a l  och Renta 
Effter En obligations lydelse wtgifuen af Eskel bengtsson i dalsshult D a t : r a t  Perstorp 
den: 29 7 b r : 78: Och skal i p r o c e s Z e n  Jnföres, Och lyder på C a p i t a l e t  i sig 
sielf Er 20 S:te daller belöper så tilsamen 32 daler: dy Tilfines före:ne Eskel Bengtson 
Eller hans arfuingr at Jnfri samme o b l i g a t i o n  med billig Ränta1088
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Eller under gå E x c u t i o n  utj löse Eller faste Eygendom huar dhet finss Effter R e -
c e s s e n /:

Pher suensson i Bällinge Beuiste med K: M: Nilss Phersson i Odeliunga och Eskel 
månsson i Bällinge som hemlade Effter låugen at hafua stämbt månss Bängtson På 
ulfzbyget til förste ting och 2:dre til dombs: Sagen Ehr til honum för En ko som han 
hafde På foderet Och lätte förkoma för honum nu i kriget, Jtem fordrar han betalning 
för dhet hans gåsse körde i skiussning för måns bengtson Och med hans Ök, Och dhet 
skedde dhen tid hennes maytt: drotningen kom hit til landz: med Vidare til N: ting.

Giestgiffuaren Wel::te Bengt andersson i åby beViste med K: M: gunar Knutsson i 
åby Och Anderss Bengtsson i åby som hiemlade Effter låugen at hafua stämpt Bengt 
Nilsson i Jernbäck til förste ting at höra på Windesbörd, Och Begierte sin Vitne til 
förhöör, då för Rätten framstodh Wel:te Sören Jönsson diegn til store Lyndby Och 
Kielne sockn, Och i Rätta lagde1089 En skrefftelig A t t e s t  som af honum och Åge 
Jngelsson i Bollesta Ehr utgiffuen Och wnderskrefuen den han wed Eed bekrefftade 
sant wara, Och lyder som fölger, (tecken). Bengt Nelsson i Järnbäck bekiender hafuer 
af gästgifuarenss godz som Er bort Röfuat i krigen Nembl: först En ny blå Engelsk 
kiortel med ofuerlif Rock 1 Ny Engelsk suart Tröyia, Och Eet fönster som han Har 
sålt til olluf Lafuesson i öffua, til Viterlighet Vnderskrifuet Sörren Jönsson diegn Egh: 
Åge Jngelsson Egh:
Bengt brodson i Jernbäck her imot möte och suarade at Når han får Betalning för så 
möket som det står i Pant före, då wil han samme Kleder Och warer ifrån sig lefuere-
ra, Entingen til giestgifuarens Eller huem dhet wil Jmottaga, Giestgifuaren suarade at 
Effter som Bengt brödsson Jnte har suarat her til fören nu, så förmener han inte Hans 
ord bör at giella, Och Er Effter Aflagda Vitne1090 tingz vitne begierandes,.

Pher suensson i Harbeckz hult Beuiste med K: M: gudmun Jönsson i harbeckz hult 
Och Per Olsson i flinka
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Som hemlade Effter låugen at Hafua stämbt anders månsson i turebyget til förste ting 
och 2:dre til dombs 3 och 4de och1091 om behof giöres, Sagen Er til hanem för En suart 
häst, som Anders hafuer wed kiendz Och Jnt hafuer sig Lofl:gn tilbeuist, som han Lo-
fuade at han ville Når han dhen vedkendes, med widare til N: ting, 

Tufue suensson i ågarp wed sit wesa bud Nembl: Per suensson i harbeckz hult 
beuiste med samme K: M: som hafua stämbt Nelss Jönsson i Liunga skoug til 1 och 
2 ting til dombs, Sagen Er til honum för En suart häst som han sålde til tufue suens-
son i förleden år och En anan sedan har wed kiendz, Och wtan beuiss borttog, med 
widare til Neste ting /:

Hindrik ågeson i dalss hult1092 Och Nilss Ågesson i b m : beuiste med K: M: Bengt 
Kielsson i dalzhult Och månss Olsson i Lärka, som hiemlade Effter Låugen at hafua 
stämbt tufue Nilsson som tienar i bassabyget, Och Olluf Nilsson som tienar i hällialt1093 
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i Röge socken i gönge härat, til förste 21094 ting at annama dheras arfue godz Och suara 
sielf for dherass Jordh, …: 4de om behof görs: och til doms.1095 Effter som dhen Elste 
Ehr på 19 åhr Och den andre Nembl: Olluf Nelsson Er på 15:de åhr gl:1096 Och beuises 
med Et skiffte Bref som blef i dag fram uist för Räten Dat: dalsshulte. Bygge den: 28 
fbr: 1677: at de til den ålder komne Ero, med widare til N: ting /:

Körke Härren Hederlige Och Wällärde herr S a l o m o n  C a s p e r s o n  Bunteen, 
wed diegnen söfren Jönsson beuiste med K: M: Bengt Persson i Kieret Och suen knuds-
son i Östre lyndby, som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt körkewärgen bengt 
Persson i hallekulla Och torsten Knudsson i Östre lyndby til förste ting til dombss, 
Sagen Er til dennem: Effter herr: p a s t o r e n s  skrefftelige Jnläg, som i p r o c e s Z e n 
skal Jnföras Och lyder i E x t r a c t wis som fölger:/.
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Så som iag har waret för åhr sakat körke Värgerne, bengt Persson i hallekulle och toste 
knudsson i östre Lynby til Nore häradz ting J n c i t e r a  låta för mina N o t a r i  Penge 
1 Riksdaler: årligen p r o  A i s  1675 76: 77: 78: och 79. som dhe til mig årligen erläg-
gia borde, oh af körke J n s p e c t o r e n  dem gode giorde som körke stollen ut Visar 
begerar för dhen skul at den gåren härutinan wil gifwa mig En Laglig dom, förb[l]
ifuer1097 den: Erade Retens etc: s a l m o n  C a s P e r s s o n :  Jtem i Rätta lagde diegnen 
Sören Jönsson körke stollen til östre Lynby körka, som wed sidsta Rekenskap: den: 
23 7br: 1680: höltz och beuises der af körkerVergerne årlig wara afförde 1 Rixdaler: 
N o t a r i Peninge: för åren: 75. 76: 77: 78. och 79: de Jnstembde mötte Och suaradhe 
at dhe hafua Jnte Jnne hos Sig som körkan tilkommer, Och körkan Er dem skyldig, 
Och icke dhe hände, men dher som dhet Jnte kan anat blifua så willa dhe betalle med 
warer, så möket som fordringen kan belöpa, Då Er således R e c o l u e r a t  Ehurrwäl 
dhet beuises at körkewergerne hafuer Lefuerat och betalt öfuer dhet som dhe har 
hafft under händer, Och körkan blifuer dhem skyldig En stor Post Peninge, så befin-
nes Likwäl bem:te p r æ t e n d e r a d e  N o t a r i  Penige wara afförde och dhem gode 
giorde, huarförre tilfines körkewärgerne at betalle bem:te tilkraf medh billig omkost-
ning Eller under gå E x c u t i o n  Efftr R e c e s Z e n ,  och körkewärgerne at söka herr: 
körkeJ n s p e c t : s  utRedande, huor dhe skal få wedergielning så för dhetta som för 
huad Mera körkan Er dhem skyldig,

Pål Olson i Ågarp Effter med gifne fulmacht Af Per torstensson i Broby och Chris-
ten Nilsson i sualle Beuiste med K: M: kiel månsson i troedz bärga, bygga och hindrik 
torstensson i trodz berga, som hiemlade Effter Låugen at hafua stämbt, Pher Bengtson 
i trodzbärg olle sadzerson i heynaden, och En Enkia Nembl: Karne i PanteRy med 
sin Laguerge, samptelig Era stämbda til 1. 2. 3 oh 4:de ting til lagbiudning dhet han 
Lagbiuder al dhen Jor Och Eygendom som Sl: torsten Persson hafuer påbot i troedz 
bärga, dess likaste Lagbiudes dhen Jor Och Eygendom som Per torstensson Er Värge 
före, Och dhe omyndige barn til kommer i samme
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går /: fulmagten1098 med widare fulmachtes Jnnehål som i p r o c e s Z e n  skal Jn föras, 
+: i dag Läst Och Påskrefuet: På samma sät lagbiuder Pål olsson sin Egen Part på sin 
hustrues wägner i samme går

C a s t e n  hansson i Liunga skoug i dag hans andre Lagbydning Effter sidste tingz 
förde kal, Knut Bengtsson På Liungaskoug bygge Effter sidste tingz förde kal i dag 
hans andre Lag biudning,

Anderss Suensson i Rane Kier På Per Nilss Wägnar i åssliunga Beuiste med K: Män 
Jep Nilsson i åssliunga Och larss bengtsson i Essborrarp som hiemlade Effter låugen 
at hafua st[äm]bt1099 bengt mattesson i slemminge til 1:ste ting och til dombs: Effter En 
o b l i g a t i o n  som blef i Rätta lagt och Lyder således, med sin opskrefft som fölger 
/: Kiendess iag Påhl tusson i wedby och hermed Witterligt giör at iag Rätt witterlig 
giäl skyldig Ehr, till Nelss tusson i hellery i Örkeliunga sochen 16 Sl dhr: som iag El-
ler mine arffuinger skal Bettalla för:ne Nelss tusson eller hanss arfuinger Och Lofuer 
iag holde hanem skadeslöss för för:ne giäl: alle må dher, til Witerligheet hafuer iag 
Ombedet Påhl Lassen i såndestorp Och Jöns Andersson: på Ryet, med mig at besägle 
Och underskriffua A c t u m  Wedby den: 9 A p r i l  1654: 
      Jöns Andersson
  L S: L: S:
Op: h: På dene hanskrifften betalt 6 daler
Dene hansk:t läst På N:e her: ting den 4 Janu: 1674: 
Som samme O b l i g a t i o n  Jnnehålt i dag läst Och Påskrefuet: 
huar Effter anderss Suensson förmener at för:ne bengt mattesson bör betalle bem:te til 
kraf, Och Er dom begierandess, Här emot mötte Bengt mattesson i slemminge Och 
i Rätte sit skrefftelige Jnläg som lyder i E x t r a t  wiss som fölger och skal i p r o c e s -
Z e n  Jnförs, + Effter som iag bengt mattisson Er stämbt för någen gäl som Sl:gh Pål 
tusson skulle wäret skyldig til salig Nilss tusson i hulery, då bekente min hustru som 
förr hafde for:ne Pål tursson i Vedby, at hun ike anat Vet En samma gäl blef betalt: til 
Jngl: bengtsson med 2 tunnor korn med widare des innhål skal i p r o c e s e n  Jnföress:
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desslikast i Rätte lagdess En skrefft under 2:ne mendz hender som blef giort den: 4 
maij 1677: ut gifuen af de män som då tilstädes uar på skifftet Effter Pål tuesson som 
dödde i vedby, huor af förnimes at siden gielden war betalt war Jnte til ofuers at della 
huarken til hustru och barn, med widare dess Jnnehål som skal i p r o c e : Jnföres, 
Anderss Suensson före gifuer at Per nilsson i åsliunga skal föra Vidare herom til näste 
ting och begierar at så lenge må opestå,

Pher Anderson i Sylagre Ved sit Visse bud,1100 Beuiste med K: M: Pål Persson i 
Bollesta och Jönss andersson i silagre som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt 
Suen suensson i östre lyndby til förste ting och 2 til dombs 3 och 4de om behof giör-
es, sagen Er til hanem för dhen halfue gårdz skatteheman som Suen suensson åbor 
at han samme 1/2 gårdz part Effter welb:ne herr Wtskrifningz C o m m i Z : n  hanem 
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tilskrefuet ehr, Oh då han Ved tog och bekrefftade at tage emot 1/2 gårdz bruget och 
suare til des. Ränta dher af kune gå tj hafde ike så blefuet C o n s e n t : hafde wel dhe 
umyndiges Rätte laguerge dher til suaret som då ike på dhe tidher lod skiffte ager 
och Eng til hanss 1/2 gardz brug, Och ike Rette1101 Laguergen fik kal Och warsel der 
til som billigt burdess med widare til näste ting, Suen suensson Suarade at han skal 
suara her til huad han kan hafue til Näste ting,

För Rätten p r æ s e n t : d e  sig Ländzmanden Bröde Månsson Och giestgifuaren 
månss Nilsson sampt häradzmannen Tufue Jngelsson i Wästra Ringarp, Begierar at 
Effter skrefne män wille bestå dherass Sanheet hureledess och hure möket dhem Er 
bewust om dhen skadelige Väder Jl som gik öffuer bem:te Ringarp: i dhet at alle 3 
deres gårder den: 22 o c t b r : om afftenen En timme Effter sollen war nedergången, 
Och Brände oh al derass Egendom utij alle 3 gårderne. både huss säd och höö, sampt
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alt annat mäste dheel huad dhe hafde wndentagendess Någet Littet, En del af dhem 
kune få ut1102 af fänaden, Och Littet annat En dhel af dhem fik utburet, då för Rätten 
framstodh Pher Nilson i Ringarpe Bygge Och kiel persson i östre Ringarp som suor 
och witnade at då1103 de först såge Jlden i Wästra Ringarp då slog Jldz lougen ut i 
giönom tacket uttij måns Nilsons går, Och på den längan1104 som herr: C o r n e t e n 
l o g g e r a d e  utij, och alle 3 gårderne blef aldelles afbrent sampt dhes, Jnnehafuande 
godz som för Ehr mält, dessuttan i Rätta lagdes En skrefftel A t t e s t  sålydandes i E x -
t r a c t wis som fölger, och i tingz Vindet Or Effter anat skal införas,: (tecken). A n n o 
1680: den: 8: g b r  war wij Effterskrefne 4 män Nemll: måns andersson i Egholm suen 
Persson i öster Ringarp Jngeman andersson i b m  oh olle Jönsson i b m : af måns Nels-
son i Västre Ringarp begärte at wj skulle granska dhen skorsten som stod i dhet huuss 
som C o r n e t t e n  Var j huilket hus at Jlden blef lös i, då kan wj Jnte synes at för:ne 
skorsten kunde hafua Någen skyl, med Vidare dhes Jnhål i dag läst Och Påskrefuet /:

dess uttan tilsPordes samptelig Almogen om det Er så i sanhet som dhesse1105 män 
hafua om Vundet, huar til dhe suarade Ja at dhet således /: tywär:/ Ehr i gudz san-
ning at alle 3 gårder Er för desse. föreskrefne män aldelles afbrändte, så dher fines 
huarken stång Eller stake igien, Jtem at alle 3 gårder warre kringbygde i fyre Länger 
mäste dellen stora1106 bollehuss af Eek Och förr Jnte lenge seden opbögde., som War 
af dhe bäste gårder af bygningen som i häradet Wore, huar Effter desse offuan skrefne 
män Ehre tingz Vinde begierandes på dhet dhe i underdånigheet kan söka Nådige 
höga öfuerheetens A c i s t e n s  om Någen oprätning Jmod dheres store skades lidelse, 
huilket Rätten ey weste kuna benägta: at: 

Månss Nilsson i W: Ringarp beuiste med K: M: olluf Bengtsson i Östre Ringarp. 
Och Verne bengtsson i1107 Västre Ringarp, som hiemlade Effter Lågen: 
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at hafua stembt Per gunersson i Egeholm Och hanss moder tooa Pedersdoter1108 ibm 
med sin Rätte laguärge;1109 til första ting at framwisa skifftesbrefuet. 2. 3 och 4:de 
ting Och windesbyr at på höre om förnöden göres Saken Er til dennem för någen 
giel Nembl: 15 daller som hanss fader gune annerson war honom skyldig, sampt 3 
årss Ränta som war för fallet til dhen tid at gune anderson blef död, Pher gunerson i 
Egholm mötte och suarade at dhen tid som hans fader blef död då war han Jnte sin 
Egen wärge, utan war aldeles umyndig, altså hafuer han dher til Jnte at suara til den 
fordring, Och dhessutan suarade at hanss moder1110 Toa1111 Perssdotter Er mer En för 
et år sedan flöt her från och ut til sin dotter som bor1112 wed Landzkrone Och förme-
ner at måns bör at söka hans moder dher hun nu bor (tecken) dommaren hän viste 
månss nilson til Enkian dher som hun nu bor1113 Och dher at söka sin betaling som 
han bäst kan och gietter, (tecken) tufue Jngelsson berättade at på skifftet i Egholm blef 
ut lagt til måns nilsson En Rö Ryget koo 2 sPene höö 1 siorta sampt En Eller 2 skpr 
korn som han ike Rättare kan mines /: 

Ridefougden til Biergz går Wel:te Månss Biörnson i dag hanss 2:dre ting til Hallekulle 
Bönder Effter före tingz Saggifuendhe Er Endelige dom begierandes om dhe icke erre 
pligtige at betalle dheres Langille på samme måde som dhe til deres förige härskap 
betalt hafuer, hor om her i Rätte Lägges Sl:gh L e n e  G y l l e n s t i e r n e s  Egen han 
Skrefne A n n o t a t i o n  A:o 1674: huar af förnimess Beng i halle kulle har lefuerat 
14 daler 4 1/2 marker med Teyien, Jönss ibm: Lefuererat 7 daler 2 marker 4 skilling: 
anderss ibm: 7 daler 2 mark 4 skilling: Väl förståendes med teye ydermere begier-
res Effter mit J n s i n u e r a d e  Jnlegz Jnhål om de icke pligtige Ere at Betalle huis 
R e s t a n s  för framfarne åringer som dhe icke med Sl:gh Jumfruns här kan afbeuise, 
Och til Endeligheet förmener deres fäste at wara förbrut, Efftersom dhe icke til Rät-
te tid Och tärning dheres langille hafuer betalt, Och Ellers huis dhenem Er befallet 
Effter gamel säduane Wed
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Biergz gård at förrätte, Och Er herpå Welwise dommarens Retmässige utslag oh En-
delig dom begerandes, Samptelige de 3 Jnstämde halle kulle män här emot mötte och 
suarade, at dhe Ennu Erbiuder sit Langille smör at betalle, som dhe til Sancte hanss 
dagz tid och så hafuer deras hosbonde tilbudet den tidh at Ville betalt, Och dhess 
uttan beropar de sig på at de til1114 Näste ting wil föra witnesbörd huruledes dheres 
förmän så wäl som dhe, hafua til deras husbonde betalt Och klarerat för deras Lang-
ille, dhet Rätten ey weste kuna benägt, På dhet dhe ey skulle kune hafua orsak sig På 
högre ställen at besuära1115 med Rätten blifua öfuerillat Och då utan länger witlöfftig 
at föra huad de kan hafua sig til befrielse,

Gunar Knutsson i åby Beuiste med En skreftel: kaldz sädel at hafua stämbd samp-
tel: grummestorpe Sochnemän til 1 Ting til dombs, Och lyder kaldz sädelen med sin 
opskrefft såledess, 3. Kal Och Varssl gifues Eder samptl: bönder och gårmän, så wäl 
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som oh husfolck här utij grummestorpe Sochn, som Rästerer med sönderslöf bross 
bro Peninge, at möde til förste Norasbo häradz ting, för dhe Resterende bro Penige 
och til dombs E x  åby den: 7 N o u b r  A:o 1680: Guner Knudsson
Opskrefften Lyder således Ao 1680 den: 7 N o u b r  Er dhenne säddel Läst Och förkyn-
det På sogne stämbne för almogen uttij grummestorpe sochn A c t u m  u t  s u p r a , 
Anderss Mikelsson
      diegn Eghan:
dommaren tilsPorde samptel: almogen om Någen War tilstäde som här emot suara 
wille Och Jngen mötte, förelagdes de Jnstembde1116 at Clarera Jnen Eller til Näste ting 
och då at gå dom, 

Kersten Olss dotter i sönarp Wed sit wessa bod J n s i n u e r a d e  En skrefftelig A t -
t e s t  wtgifuen af Någre män i från örkeliunga Sochn Om hänas förhållande, huilken 
begieress blifua Jnfört Och widara witne beEdigess Och lyder samme A t t e s t  som 
Effter fölger 
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Efftersom Kirsten Ollis dotter nu trände gange På Örkeliunge sochne stäffne af menige 
Sochnemän sit skudzmål hafuer wäret begärandes om sitt Lefnetz forhål huilket wi 
Jngenlundhe hafuer kundet nägte, mäns så wit os ehr Vitterligt då wed wj hende1117 
Jntet i någen måde at skylde Videre än at hun hafuer waret wijgd wedh Ehn snapha-
ne, at hun Jo Erligen och Christeligen sig herudj församlingen hafuer forhåldet som 
En Erlig quindhe til yder mere stadfästelse hafuer wj 8 män på Menige Sohnemändz 
wägner wores händer och bomärke här underskrefuet./ Suen månsson        i Sönarp 
Nels       Persson i b m :      Nels        Olsson i krangelböget, 
Jep gudmansson         Tue          hälliesson,     Johan      Nelsson, 
i florss       hult, i dragebygget i boalt

Nels       bengtsson,             Suen          Person i: 
i bielkabygget Örkeliunga
som samme A t t e s t  Jnehålt i dag läst och Påskrefuet,: dess föruttan framstod Suen 
månsson i sönarp Och wed Eed betygade så at wara i sanhet som A t t e s t e n  omför-
mäller såwida honom witterligt Ehr, huar Effter begierdes tingzwinde på dhet hun 
kan söka höga öffuerheten om1118 at få lof at gå til härans Natward, 

Pher suensson i huarsshult Effter sidste tingz förde kal Esker och begierar dom på …
de som Resterer af odeliunga Sochn och Jnte har betalt Effter sista afRäkning sedan sista 
ting. anlangandes om dhen boskap som dhem blef igiönom partij från taget, Och Effter 
Öfuer krigz C o m m : wdtgifne order bör af samptelige Socknen i gien betalles, Och 
Resterer Effter skrefne Nembl: tufue Persson i harHolma 2 daler 5 öre Och desse 2 daller 
hafde han Oss borret af länet tillika med andre 7 daler som dhe finge strax, men de tuå 
daler behölt han då hoss, Och de 5 öre löper Effter afRäkning på hanss gårde Part, Eskel 
Nilsson i b m  Rester 10 skilling: Nilss Persson: i hagesta 5 marker: Enkan karna i hagesta 
4 daler Och förre gifues at Enkian Er så möket påfört framför dhe andre fördj at hun 
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utij många andra skatter hafuer Jnte ut lagt lika med socknen når dhen åtskilliga 
skatter och utlager blef pålagt, huar om des uten fram wistes En afRäkning under 8:te 
mändz händer om dhem som Ere anförde, af Dto Söndrehult den: 9 g b r : 1680 som 
i dag blef läst Och På skrefuet Enkian Karna i hagesta mötte Och suarde at hun synes 
dhet komer hänne för högt på Effter denne afRäkning som nu giort Er, Effter hun 
hafuer utlagt sin delskat1119 af dhet bruk som hun hafuer så offta som Några utlager 
Ere Påbudne lika med de andre soknemän som Var utij alt 6 daler som hun lagde uth 
åtskillige gånger. huarsshulte män Ere här på En Endelig dom begierandes dy tilfines 
En huar at betalle för:ne tilkraf Effter de 8:te mändz afRäkning med Billig omkostning 
Eller lide nam En huar i deres bo och godz Effter R e c e s Z e n /.

Bengt1120 suensson i grannahuss för Rätten fram Wiste En Litten gosse om 8:te eller 
9 år gl: som han nu hafuer haft hoss Sig p[å]1121 4 årss tidh, Och Jngen bröstock(?) 
På skifftet Effter hans Sl:gh fader1122 blef til satt, då Er han 4 opartiske danemän be-
gierandhes af Rätten utnämbde som dher om kunna påseyia huad han bör hafua af 
Barnsens godz både för dhet han här til har hafft oh Ennu her Effter så länge han be-
håller Poicken hoss Sig Jntil Han kan tiena sig föda Oh kläder /: Kan behöfua til dess 
op forstring:/ dher til Blef opmält fyre af stokemännen Nembl: Bengt Persson i Rössa 
Suen suensson i Tofften Olluf suensson i huarsshult Och Per Jönsson i Sandzeholm, 
samme förre skrefne 4 män kune Ey anderledes Synes än Bängt skrädare Ju bör be-
hålla de 8 daler 1 mark 1 1/2 skilling: Jnne hoss Sig för Barnetz opforstran som skifftes 
brefuet omförmäller, af D a t t o  gånguad den: 12 A p r i l  1677: som i dag blef läst Oh 
Påskrefuet, hälst Effter han utloffuar Enu Villia opehålla honom Jntil han blifuer så 
stor at han kan sielf förtiena sine kläde Och föda, 
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huar Effter Bengt suensson war tingzWinde begerendes 

Anderss Suensson i Ramnekierss Bygge Och Rya Socken framwiste 3ne skifftesbref 
dhet första D a t  Ramnekierss bygge 1669: den: 31 o c t o b r : Lydandes På 24 daler 
dhet andra utan D a t t o  Lydendes På 133 daler 3 marker 7 skilling: som Er1123 fallet 
Effter Pål Låson i Sonnestorp, Och tillkomer tufue Pålsson i sånestorp, det 3:die af D a t -
t o  den: 15 A p r i l 1124 A n o  1673: Lyder på 12 daler: som anders suensson Er Värge 
före föruttan dhet han Er förmyndare förre i Jor Oh Eygendom; alt så förmener han 
at der så händer at de1125 Någet Barne godz Ehr förfallet Eller her Effter kan falla, at 
han då dher före kune blifua oh Wara för Widare wärge mål o g r a u e r a t , at Jcke 
Någen honum Någet widare på Bördas Effter som han hafuer långt mera godz Jnne 
hoss sig En som han kan wara Mäcktig at suara til Och än1126 hans bo kan tilsträka, 
huar Effter han war 4 danemän1127 begierandes, som kuna öfuersee hans boo Och 
förmogo at han ey er wederhefftig Widare godz at Jmottaga En han alle Redo hafuer 
Jnne hos Sig, dertil blef opmält Per Jngelsson i ågarp Per Nilsson i b m :  Pher bengts-
son i grytåsa Och Suen Olsson i ågarp, huilke föreskrefne 4 män hermed af Rätten 
före lägges at begiffua sig på åsteden så snart dhenne taxt dhem blifuer Lefuerat. Och 
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dher at öfuerse anders Suensons boo Och förmogo Huru högt det sig kan til sträkia 
både utij löst Och fast, om anders suensson kan wara megtig at Värga för mera barne 
godz En som han hafuer Jne hoss sig, Och sedan dheras förRätning Her Jnnan tinge 
at afsige som de achter at försuara /

Pher Jönsson i Sandzeholm På samptel: sockneMens Vägner1128 Var begierandes at 
Effterskrefne män Ville tilstå sin sanhet om huruwida dem Er beuust om socknens 
Ruin Och Ödelägelse samp grödens bortmisten
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i farhulte socken, då först1129 J Rätta lagdes En skrefftel: a t t e s t  Lyder som fölger, 
wnderskrefne Ehrlige dannemän effter Farhulte Sohnemändz anmodende bekänner 
och wedstå med dhenne dheras A t t e s t  såsom och Jnom tinget när dhet besittes 
welle wittna Och med Eed bekreffta, huru så som farhulte sochnehemman i dhetta 
kriget har waret beskaffuadhe til körke Räkenskapz hållendhe Nembl: A:o 1676: dher 
kongl: May:tz Armee marchierade åth skåne och stannade i farhult blef sochnemän 
dhet åhrss grödhe aldheles ödhe lagt och förtärdh A:o 1677: efftersk:ne hemman aldel-
les ödhe och manlöse och dheels afbrände, Örnalt 1 hem Trottetorp 1: heman halfd-
hellen afbrändt, Healt 1 hem, federshult 1 hem: Bernalt 1 heman, Sanhult 1 heman. 
farhult 2 heman brändhe, onsena 1 hem: Skeningeholm 1 hem, brändt, Jeringzholm 
1/3 heman. J söndre ötze 5/8 heman hansetorp 1/2 heman Bierningetorp 1/2 heman, 
Kilhult 1 hem: Ao u t  s u p r r a  Efftersk:ne heman mest all dheras säd Oh grödhe Jntet 
tilbaka behållet,. ysnhult 3 hem högalt 1 heman Trölsabyget 1 heman, sellerås 1 hem 
sandzeholm 1 hem:n Roneholm 1 hem: Ao 78: hafuer öfuanskrefne heman Läget ödhe, 
Oh Effter skrefne hema:n mist al dheras sädh, Och af Kongl: May:tz krigz folch ganske 
förtärt, Biäreholm 1 hem:n Roneholm 1 hem:n Sandzeholm 1 hem:n A:o 1679. Säller-
ås. 1 hem:n säden och grödhen på åker och Enger aldhelles förtärt, j snalt 3 heman 
af Lijka Lägenheet sandzeholm 1/2 hema:n Bönfales wåres Nådigste höga öfuerheet 
underdånigst dhet öfuenbem:te hemans förarmade åbor måtte för körko tionderne 
blifua gunstigen förskonte, Och at så i sanheet er om farhult ssohne mandz besuerlige 
tilstan i kriget som forskrefuet står dhet betyga underteknadhe uthsohne män, Per 
Nilsson i krangelböget, Nils olsson i b m : Hans olsson i högeholm Och suen Jönsson 
i Langhult, Dat: hishulte Präste går den: 13 s e p t e n b e r : Ao 1680: dhetta med min 
R[ä]ttighet1130 serdelles med mine tijondes afsaknat v e r i f i c e r a r  Och betygar Jöns 
börgesson p: L: Min:
Som samme A t t e s t  Jnnehålt ord Efftr anat i dag läst Och Påskrefuet:
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huor Effter framstod Per Nilsson i krangelböget, Nilss Olsson ibm: hans olsson i höga-
holm På huarss wägnar Effter han liger siuck Suen Persson På håkene sletten aflagde 
sin Eed, Sampt Suen Jönsson i langhult, som samptl: Med deras högste Eed bekreffta-
de således at wara i sanheet som förreskrefne A t t e s t  omförmäller, huar Effter Pher 
Jönsson i Sandzeholm på samptel: Socknemendes Vägner Er Tingzwinde begierandes, 
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på dhet dhe kuna söka höga öfuer heetten om Någen tilgifft På dherass C r o n o  Och 
körke tionder, dhet Rätten ey: etc: 

Heyde Ridaren herr: Hindrick huner Lätte p u b l i c e r a  at såsom herr: M a j o r e n 
Loduig träl hafuer sielf utuist på Almäningen i östre lyndbyskog. Och såsom hans 
J n s t r u c t i o n  och fulmacht Jnehåller, at Jntet skulle hoges af Rotten med mindre 
dhet af honum blifuer utwist, alt så låtter han hermed för biuda at Jngen sig til för-
drister at hempta någet som således utwist Er i från Rotten, så länge Jntil han hoss 
öfuerheten der om får förfrågat sig /: 
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O n s d a g e n  Den 8: D e c e m b r  A n n o : 1680.
Otte Stockemän,

Jönss Phersson På Ryet: ….,,:
Olluf Suensson i huarsshult /: 
Pher Suensson i harbekshult: 
Mikel Pålsson i Brandzwik: 
Nilss andersson i Brödagra:. 
Jeppe Nelsson i hönssholm sitter för Jönss Sörensson i Tåstrp 
Nilss Jönsson i öffuarp sitter för per i Sandzeholm, 
gune adzersson i öyia siter för bengt Persson i Rössa 

Jeppe Nilsson i hönssholma bewiste medh K M: bengt Bengtsson i SPydsteröd Och 
Per andersson i harholme som hiemlade effter Låugen at hafua Stämbt Per Eskelsson i 
bällinge, Pål Kielsson i toarp, och Eskel månsson i bällinge och Per Nilsson i Lärka1131 
Samptel: ehra stämbde til - 1 - 2 
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3 och 4de ting til dombs, Sagen ehr til dhenem1132 om de dhe icke bör sielf at skatte och 
suare till dhen Jor som dhem Er tilsat effter skifftesbref och tingzwitnes förmälding, 
med widare som til 4 ting skal b[l]ifua1133 före giffuet:. 

Olluf Phersson i Månstorp på sin Egne Och samptel: dhe 8:te mändz wägner i Rätte 
lagde dherass skrefftel: afsigt dhen han wed Eed bekräfftade wara dhet Rättaste som 
dhe hafua kunat giort, Och Lyder som fölger: (tecken): kändes wij 8:te män Nembl: 
Månss Nilsson i Tostebooholm, Jngel Nelsson i Köpinge, Jeppe ollsson i månstorp, Olluf 
Persson i b m : hindrik gierkesson i b m : hindrik andersson i karzholm, Jönss Jepsson 
i skingröd, och Eskel månsson i hällialt at wij hafua waret på åstäderne i dalsshult 
effter wor Taxtes Jnhål D a t e r a t  Norrehärdz ting den: 6 o c t o b r : i Jnnewarande 
åhr, dhen sack för Rättat som föllier, då först hafua wij grandskat och siunet en gamel 
gårdzPladz som ligger wästen dalsshulte gårder, som er på den Part Per gudmunsson 
i bruk hafuer och bengt Kelsson sidst åbode, som findz nu Jngen huuss på, huarpå wij 
8:te män ey Rättare kuna siunass än dher er belägligt igän at byga på, same gårdzpladz 
hafua wij utmålt och skifft til Pher gudmansson och sat märke huru wit den sig skal 
sträka, som tilforn dhen gamble gårdzplatz sig sträckt har, och synes wy at dhet ehr 
den beleygligste pladz som kan fines til dhen part at byggia på, detta A t t e s t e r e  wy 
her under med Nampn Och bomärke u t  s u p r a :.
Nilss        Nilsson     Jngel          Nilsson       Jeppe I O Olson
tosteboholm, i köpinge i månstorp
Olle     Persson     hindrik        girkesson     hindrik        andersson i karzholm
i månstorp i månstorp, 
                     Jens        Jepsson       Eskel      Månsson i hällialt: 
 Skingröd
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Rytmästaren Edel Och Manhafftig Pher olsson Wedh herr: Q u a r t :  M : n  M o n s : r 
Jöran Turing, bewiste med K: M: Ryttaren Erik Korasig i öyia oh anders anderson som 
Er Quartermestarens tienare i Silagra, som hiemlade effter Låugen at haffua stemt Siöne 
adzersson i Öyia, Jören Christensson i bollesta Jöns Suensson i Öyia dårss Rigersson 
i Öyia och anders Sönesson i Öyia, sampl: Ere stembde til förste 
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Til förste Ting til dombs 2. 3: och 4:de om behof görs Sacken ehr til dem för Ehn grå1134 
häst som dhe hafua köpt af En Ryttare wed Nampn Adam Liflender Och hafua giffu-
et honom 9 1/2 dr S: M:t huar effter herr q u a r t : n  säter i1135 Rätte om icke dhe Jn-
stämbde bör at för lösa dheras köp - Och dhes uttan straffuas som wed bör för dhet 
dhe hafua köpslaget medh Ryttarn, uttan Rytmästarens willie Och wetskap, Och Er 
dom begierandess, de Jnstemdhe här imot mötte Och suaradhe at Effter som dhe i  
höste Tiden köpte hästen Redelig af en Erlig karl som de inte anat wetta, så förme-
ner dhe at blifua Wed dheras köp, och widare dheras suar skal komma Til Nästa  
Ting,

Sl: Heijderijdarens effterlefuerska1136 hustru Maria beuiste med K: M: hanss Nilsson 
i Tostarp och bengt Kielsson i gunnarp, som hiemlade Effter låugen at hafua stämbdt 
Effter skrefne Nembl: Pål månsson i tostarp til 1. 2. ting til doms 3. och 4de om behof 
göres Jtem stämbt Suen Jepsson i Römölle at bestå sin sanhet1137 Sagen Er til hannem: 
för 7 Styken Suin som han hafuer Sålt til Suen Möller i Röömölle, och sätter i Rätte 
om icke bem:te Pål månsson bör at betalle hände för samme suin, med widare til Neste 
Ting /. Pål Månsson här emot mötte och suarade at han wet sig aldrig hafua Sålt Någen 
suin til Suen Möller mera än som et som Var af hans Eget opföde, 

Ennu före gaf hustru M a r i a  at Pål månsson eller hanss hustru hafuer waret i hännass 
bo Och borttaget Åtskillige warer dher uth, Och dhet skedde i dhen Tidhen at hon och 
hännas Sl: man Reste i från gården af frögt för fienden, som til Nästa ting skal göras 
bewisligt. Suen Möllare Effter Jnstämbing möte Och wed sin högsta Eed bedyrade at 
han Jnte hafuer köpt Någen suin af Pål månsson i tostarp mera än et, och dhet wet 
han war af Pål månssas Eget afföde,: och widare wet han Jnte at witna /. Pål månsson 
beropar sig På widare suar til Näste ting: Jtem haffua samme kaldz men stämbt Pål 
Nilsson i tåstarp til förste ting at bestå 
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Sin sanheet /.1138 Noch hafua dhe stämbt Jnger i Tostarp Och hänas Son månss til 
förste ting at bestå sin Sanhet, N B om suinen 

Noch hafua dhe stämbt Nilss Ebbesson i gunarp och slåttehanna i Tåstarp,1139 Och 
anna gudmuna i Tårstarp, samptel: Ere stämda til förste ting Och 2:de til dombs 3 och 
4de om behof görs, Saken Er til dhem för någen gröde Eller säd som dhe hafuer be-
mäcktigat sig wed hänas går huilket skiädde i dhen tiden at1140 heyderidarn och hans 
hustru Reste i från gården af Rädzel för fienden, sätter i Rätte om dhe Jnstämbde ike 
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bör at betalla hende dher före Effter som dhe hafua fört sig dhet til mötte, och hafua 
hafft gangn der af, Anna gudmuna i Tåstarp wed sit wisa bod framskika sit skrefftl: 
suar som Lyder i E x t r a c t wis Således s i g n u m  ? (sic) F o l i o  154: Nelss Eebbesson 
beroper sig på suar til Näste ting /: 

Nok Bewiste med samme K: M: Som hafur stämbdt1141 Andes månsson i Tostarp 
och Suen Månsson i b m : sampt olle Mattison i Tostarp, Och Jönss Nilsson i b m : Nok 
kirstene Pålss Och hänas Son gudmun, Jönss Clemedsson i b m : oh: Larss Siönesson i 
i b m : Och hanss hustru Kirstena, Noch anders Suensson i Tostarp, dhese Ehre samp-
tel: stämbde til 1 förste ting1142 2 ting til doms 3 Oh 4de om behof giöres, Saken Ehr 
til samptel: dhe Jnstämbde för Någre Waror som dhe. hafua bemäcktigat sig i krigz 
tiden då at hustru M a r i a  med henas Sl: man måtte Resa bort wndan fienden: med 
widare til nästa ting: De Jnstämde häremot mötte Och Lofuar dheras suar skal koma 
til Nästa Ting:. 

Wälborne herr: Steen holck Latte p u b l i c e r a  En skrift Dat: Gedzholm den: 24 
N o u b r :  Ao: 1680: huar 

152 r 
utj förmälles, at huilka som På hans godz Willa emottaga ödegårder skolle åtniutta 
frihet på dem, samp börfftig bygningz timber, Och sädes kårn så möket som de be-
höfuer, Och betalla igiän tuna för tuna /: wnder Sten holckz hand /: Som blef Läst 
Och Påskrefuet:

Rijdefougden Wel:te1143 Per Nilsson i Lärka, beuiste med kaldzmän Nilss Jönsson i 
lärka och åke andersson i b m :  som hiemlade effter låugen at hafua stämbt, Nelss hel-
liesson i Lärka, Suen Jepsson i b m : Nilss Pålsson anders Jngemansson Bendt Knudsson 
Enkian Ellne siunes Suen Nelsson i b m : Per Persson af Kirstinsholt, Brödde Jngelsson 
i hiella, Enkian Kersten åges i b m :1144, Jeppe bengtsson Per Persson och hustrun i Åsli-
unga, Trylss Persson i sönderössiö, Per Persson i Trylsebyget, Per trylsson i b m : Nelss 
bengtsson i lille bielkebygget, Per månsson i atterp, Siune ågesson i florsshult Jeppe 
gudmansson i b m : Siune andersson i Linneshult, Jngel suenson och wnge olsson på 
mörkehult, Jönss olsson i harbekzhult /. Knud stensson i harbekzhult, Per Jepsson i b m : 
gune månsson och olle Kelsson i harbeckzhult, Suen nelsson i b m : Nilss Esborson i b m : 
anderss tusson i Liungeskoug, Kersten hansson i Ramnekär, Jenss Persson i bodzholm, 
Nilss heningsson i Persköb, Ture Persson och Suen Persson i Rya, olluf Jönsson i b m : 
Per bengtsson och tue i grytåsa, gunel tufus På Ryet, Suen olsson i ågarp, Per Jönsson 
i åröd bengt axelsson i flinka, Suen bengtson På Rindörss bygge, Samptelige Sl: Peder 
olss arfuinger i wästre SPång med dheres lagwärger,: Per olsson oh sidze bengzdoter 
i b m : Suen olsson i östre SPång,: Jtem brödde Nelsson i W: Ringarp til 1. ting: sin 
sanhet at bestå, til 2. 3 och 4:de ting winde at På höre och til dombs: för Viterlig giel: 
Sampl: Ere stämbde til 1. ting och 2 til doms. Sagen Er til dennem: En dhel för Restans 
til härskapet, Och En del för witterlig giäl: som til Näste ting med Restanz och Räst 
längd skal utwisas: Samptl: dhe Jnstämde blef förelagd at Rätta för sig Jnnen Eller til 
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Näste ting Eller då at gå dom, sampt och Er stembt sammaledes Per månsson i attarp 
Suen olsson i åssliunga, och Kiälle hansses i sälerås, 

Pher Nilsson i åsliunga Effter sidste tingz förde kal Esker Och begierer dom På Bengt 
mattesson i slimminge, Käl ågesson i Vedby På bengt matsons Wägnar 
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Effter han Er döf, föregifuer at dher som dhen skrefft som blef1145 Jn lefuerat wed sidste 
ting, Jnte kan hielpa Någet til befrielse, så will han til Nästa ting föra Vidare Witne1146 
der om, Per Nilsson i åsliunga suarade at han Och til Näste ting will föra huad han 
kan hafua som dhene sak wedkomer, 

Suen Kälsson i Pärstorp på sin Egne Och samptel: sochnemäns wägner i Rätte lagde 
En klageskrifft Lydens i1147 fölger, beklage wij oss träne män nembl: Suen Kelsson månss 
kälsson och tor Persson i Perstorp, för gud och dhen loflige Rätten, huru wij utij denne 
förgångne krigztider, blefue hanterade och af Plundrade,1148 krigzåren dhet ena Effter 
dhet andra, första året wår A r m e e  kom ut från Markeryd, då hafde wj inbärget wor 
gröde Säd och höö, och då kom A r m e n  och stod wed Ebberp, och op til Perstorpe 
Engar, då blef ifrån oss taget alt samen både säd oh höö, och störste dhellen wort 
queg, och huad anat godz wij hafde hadde wj Jnfört i körkan dher blef dhet i från oss 
taget alt samen, Effter som krigzfolket brutte körkan och tillika med huad godz dher 
war ine borttoge och1149 alt körkans o r n a m e n t e r 1150 dhet andre åhret effter satte 
wij oss i stor gäl at köpa säd och at drifua op åkeren, och sådde fult ut säde igien, då 
når wij hafde skuret af Störste dellen Rugen och han stod i trafuer på åkeren, kom 
en dansk A r m e e  til häst i från LandzC r o n e  på Een 8:te tusin man som stode wed 
Ebarp och på wåre åckrar, som borttoge huar den näck wij hafde af Rotten, och af 
Meyade och opRuste wårt korn och förde til Ebbarp, som höyquarteret war, och huad 
de icke opruste och förde bort Lode de hästarne gå uttij, som och bort fördhe störste 
dhellen höet oh gräset som war på Engarne, som och borttogo huad annat wij fattige 
folck hafde kareuare och anat, och mästedellen gården opbrände, några dager dher 
effter kom wor A r m e  Effter, och gick efter de danske mod C h r i s t i a n s t a d ; som 
då bortte wed Perstorp, och borttoge och lode opätta huad littet Säd och gräs som på 
åker och Engar, endog af dhe danske war lembnat, så wij fattige män behålde ingen 
nägh af al den säd det året war Vexst ike heller någet lass höö, sedan förmåtte wij intet 
at Såå eller teppa op gärden, utan Litet wij hägnat meente at få höstet oss Någet höö, 
män gud bätre dhet gik inte an, ty dhet blef strax dhet war någet waxet på Engerne af 
A r m e e r n e  Nedtrampat och förtärt, och När den danske: Ar: gik up före och stod 
wed önestad, war aldrig någen stun i 5 Wek:z tid at io trop:r och M a r q u e t : r  stode 
på wore Enge oh i gården som då opb:de al wår ger:de wndtagen der En fambn och der 
1 anden, och husen til dhet nästa R u i :de och opbrände och1151 Jngn där och nepl: et 
Skått i husen fandz, och når den danske A r m e n  gih åtter på backResan mod hel-
singborg, borttoge de mäste dellen wår fä C r e t u r  som endog war besParde, så wij 
då Reste efter dem på 1 mil när hälsingborg, oh köpte någre C r e t u r  af dem igien, 
män det bäste behålde de/. öfuer alt detta hafua vij utj åhr inte förmåt at så utan Ringa 
och mäste delen wore Enger 
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ännu liggia uthe, som wij Jnte har förmåt at Jnhägna, til dhet sidsta och wärsta Er fä-
siuckan kommen i blant wore fä C r æ t u r , som Vj seden kriget hafua med stor möda 
förskaffat oss, så 10 sty: nöt på en kort tid ere bortdöde, och Ennu /: dess wär:/ står mera 
siukt; så ganske Ringe är tilbaka, som Nock sampt hella menigheeten witterligt ehr. 
huar före begäres af dhen lofl: Rätten oss måtte meddelles tingz witne om wor fattige 
oh besuerlige Vilkor, at wij dher Effter uttij underdånigheet kune ansöka dhen Nådige 
höga öfuerheet, om Lindring oh förskonssel. i skatter oh utlagor, och wij näst gudz 
trygia anbefallandhe, äre dhen Lofl:ge Rättens bekläde (?) tienst ödmiukaste tienarre,

Suen Kälsson Månss Kelsson Tor Person,

A t t e s t :er wij under teknade män, at således er wederfaret, förskrefne Perstorpe män, 
som deras skrefft inne håller, och er oss alt för möcket beuust, och dhet med woress 
nampn oh bomärke betyga, hanss       hindriksson anderss         assersson Tue      tuson 
 i Kälstorp i hellialt i sPydzrödh,
Nilss      Nelsson i Kälstorp 
  = Kelstorp/:      Som same Jnläg Eller klage skrefft Jnneholt etc:
huar Effter fram stod olle Suensson i huarshult, och Jeppe Nelsson i hönsholme /: och 
Effter Rättens alfuarlige förmaning:/ förresket: klage skrefft med Eed bekrefftade så 
at wara i sanhet som förskrefuet står, huar Effter Suen Kelsson Er tingzwitne begared 
dhet Rätten eij weste kune benäka:. at: etc:

Nelss Jönsson i Öfuarp bewiste med K: M: sören Jönsson i Lundzmöllan Och åge 
Persson i skuatte, På huars Wägna:/ bengt Nilsson i öfuap hiemlade kal: at de hafua 
stämbdt Pher Pålsson i Stidzwik til 1 ting Och til dombs Sagen ehr til honem för Nå-
gen gl: gäl Per Pålsson mötte Och Erbiuder sig at betalle huad han kan wara skyldig, 
med warer Effter gode mens sigelse.

Nock bewiste med samme K: M: at hafua stämbt Per bengtsson i Kädarp til 1 ting 
och til dombs och witnes börd at på höra, Saken Er til honum för någen gäl Nembl: 3 
1/2 marker som han Lånte på En 2 dallers Plååt, Nok 1 mark som han Lofuade at Wille 
utlägga til hielp til et Par skoo til Een Ryttare, Ochuilket han ennu Jnte har effter komet, 
Nok för En häst som han Lägde af mig1152 tijo mijl wägz som han heller Jnte effter löffte 
hafuer betalt /. Och des utan måtte Nilss Jönss dreng giffua En mark til at lösa öket i från 
krigz folket som dhet Red, sätter i Rätte om ike för:ne Per bengtsson bör at betalle honum: 
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gälden tillika, med dhet skiutzningen Wedkomer, med Widare til Näste ting /:
Per bengtsson i kädarp heremot mötte Och suarade at huad Eckan wedkomer så wil 
han betala dher til så wit hans treding wedkommer huad Plåtten anlangr hafuer han 
Jnte lofuat at betala igän, utan han lånte 7 marker af Nelss Jönsson: På En 2, dallers 
Plåt, Och dhen mark som dhå i gän stod förmener han Nilss Jönsson bör betalle ho-
nem, med widere til Neste ting, Nelss Jönsson beroper sig På wittne til Näste ting:.
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dhess uttan framstod Ryttaren Jonas hamar at dhen tid fältskären skolle Resa opåt, som 
war under hälsinge R e g e m e n t t , då fällas honum en häst Och då gick Per bengtsson 
til Nelss Jönsson Och lägde hans häst Och lofuade at wille betalle honem dher före, 

Pher Suensson i harbeckzhult Effter sidste tingz förde, C i t a t i o n  Esker och begärer 
dom På Anders i ture bygget, för dhen häst som han sig bemächtigade, och sig Jnte 
lagligen tilbeuiste at dhet war hanss Rätte Eegen häst, förmener at han bör at lefue-
ra hannem: same häst Eller En annan så god som dhen, Och Er dom begärendess /. 
Anders i ture bygget blef påRopt, män mötte Jnte /:

Månss Bengtsson på Wlfzbyget begerar, at effter som Jngen Jnfiner sig och begierar 
dom öfuer honom: i dag På Per Suens wägner i bällinge, Effter sidst tingz förde kal, 
at då tinget måte blifua döt och magtes löss,:

C a s t e n  hansson i Liungaskoug i dag hanss Tredie Lagbiudning,

Knut bengtsson På Liungaskougbygge Effter förige förde kal i dag hans tredie Lag-
biudning,:

Pher Torstensson i broby och Christen Nilson i sualle i dag deras andra Lagbiud-
ning, dhet dhe Lagbiudher dhen Jor Och Eyendom som Sl: torsten Persson 
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i trodz bärga har påbot, desslikast dhen Jor Och Eygendom som Per torstensson Er 
wärge före Och dhe omyndige barn wedkommer i samme går/. sampt Pål olss Pant 
På sin hustrues wägner:

C r o n e n s  befalingzman Lätte först p u b l i c e r a  kongl: May:ttz öpne bref huar 
utj förmälles: Och i detta öpna bref anbefalles G e n :  G o u : =  g o u e r n e u r e r 
landzhöfdinge och befalingzhafuendhe i gemeen, at huar oh Een i sit goute. höfdinga-
dömme oh D e s t r i c t  Låtter denne wår Nådige och aluarsame påbud uppenbarligen 
förkunnas, huar i gönem wij wella förordnat och Stadgat hafua, at effter dhenne da-
gen ingen med nogen klagan oss J m m i d i a t e  må före komma, dhen dher ike först 
sine besuär Endera för domstollerne, Eller oh for wore befalingz hafuendhe i orten 
andraget hafuer: och af dhem til oss Er underdånigst R e m i t t e r a t  worden, D a t : 
Stokholm den: 30: A u g : A.o 1680: med widare des Jnnehål i dag läst och Påskreffuet/.

Der Näst Lätt herr: Befalningzmanden p u b l i c e r a  2:ne af höy wälborne herr: 
G e n :  M a j o r  Rankz utgifne o r d r e : det förste D a t : Landz C r o n e  den: 23 N o -
u b r : 1680: huar i förmälles at så som den: R e d u c t i o n e n  som wed dhenne nu På 
stående Rijkz dag af Rikzens Ständer är bevilgat, åtskillige godz lärer Kongl: May:tt 
och Cronen hemfalla, altså warder härmed förbudet at imidlertid Jntil1153 Nogen wis 
forfatning1154 oh förtekning blifuer giort och man få weta huilka godz R e d u c t i o n e r 
blifuer underkastat, at icke någen för de förflutne års R e s t a n s 1155 må af bönderne 
opbäras, dok så at Riderskapet af sine godz niuta at opbära Räntan i år Ao 1680: med 
widare des Jnhål i dag läst oh Påskrefuet.: 

Det andra Jnnehåller Och förmäller, at Adelen Eller andre p r i v a t  Personer så wäl 
af wår aller Nådigste konungz och häress som danska wndersåtare, huilka hafua godz 
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i Skane och hallan och Era sinade deras godz at1156 försellia, må eij ut Präsa langille 
af deras bönder som dhe kuna stå Jnne med för framflutne krigzåren, utan allenast 
för Jnnewaradhe år A 1680:, des. D a t t o  af C h r i s t i a n s t a d  den: 29 N o v e m b r : 
680: med widare des Jnnehål i dag läst Och Påskreffuet,: F o l : 151: s i g : 2:

Efftersom iag fattig Enkia Er af Sl: heijdeRijdares Effterleffuerske hustru M a r i a 
Johans dotter. 

154 v 
M a r i a  er C i t e r a t  til1157 Nore asbo häradz ting för dhen grödhen som blef af fienden 
bortRöfuat i från henas går, då Effter som iag meste min gröde både höö och säd såväl 
som hun, Och iag Eller min Sl: man inte C a u e r a d e  för henas gröde, så förmener iag 
at iag för henas onödVendige trätes påförelse bör frj at wara, med widare des Jnnehål 
i dag läst Och Påskrefuet, och skal i p r o c e s s e n  Jnföras; hendrik ågesson oh Nilss 
ågesson i dalsshult i dag ders andre ting til de Jnstembde drenger.
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O n s d a g e n  D e n  2 2  D e c e m b r  A:o 1680:.
Otte Stockemän

Jönss Phersson på Rytt. Per Suensson i harbeckzhult 
Bengt Persson i Rösa -, Tufue Suensson i grytåsa.
mikel i Brandzwick:  1158

Jönss Sörensson i Tåstarp: för olle Suensson i huarsshult,

Jon Jönsson Skomaker i helsingborig bewiste med K: M: Suen Persson På hågena 
sletten, Och Lasse Jngemansson i Jngeborrarp, som hiemlade Effter Låugen at hafua 
med 14 dagz warsel stämbt byskriffuarn i hälsingborig Vel:tte Petter Röring, och giert 
Jacobsson kannestöpare i b m : til Nore asbo häradz ting Vindhesbyr1159 att På höra 
och sPörsmål at suara til: Jtem hafua dhe oh så stämbt Effterskrefne1160 Nembl: Knut 
siunesson i florsshult. Siune andsson i limmeshult, Suen ågesson i mattarp Och Nelss 
andersson i Pärssköp, samptel: til 1:ste ting at bestå sin sanhet, uttj dhet dhem kan wara 
bewust, Och beger Jan Jönsson wetnen til förhör då Effter Eeden för Wettnen wart 
op läst, först för Rätten framstod Knut synesson i florss hult Och Wed sin höste Ede 
tilstod sin ut gifne A t t e s t  til Petter Rörring, Och yttermer betygade at Jon skoma-
kare kom til honom: Ved tolboden helsingborg1161 Wille köpt Lägte Lasset af honom: 
huilket skedde den: 17: 7 b r : Ao 80 Och då hålte Knut siynesson uttan för tulboden 
med Lägterne Jnne uttj staden Ved Ludze smedz hus, som tullen aflagdes, Och imed-
lertid at Knut siunesson hålt dher, så var Jon skomaker Jnne i tulhuset 
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Och förtullade lägterne, Och så kom Jon skomaker ut til mig med tulsädelen i handen, 
Och då giorde iag1162 Knut Synesson Oh Jon skomaker köp om lägten, Och ike hafde 
Jag Eller Jon skomaher haft Någet omtal om Några lägter Eller iag såg Jon skomaher 
förän då ved tul stugan Och då strax Effter at Jon hafde köpt lägtterne kom Petter 
Röring ut af tulhuset Och sagde til mig at iag hafde brukat uloffligt köp, Och strax 
tog Petter Röring fat om tömmen Och körde Lägte laset Neder åt gattan och sagde iag 
skulde fölga honom: til byfougdhen Oh dher skulldhe lägten blifua ligandhes På En 
Rät, Jmidler tid at Lägterne Var då Läste af wagnen kom Jon skomaker dit gåendhes 
Och frågade mig om lägterne huar före han fik inte behålla dhem, då suarade iag1163 
tykess at huarken i Eller iag får Någet af dhem, ty Petter Röring hafuer: lagt dem her 
til byfogdens På een Rät, då imedlertid kom Petter Röring ut i från byfougdens1164 
til Jon Och mig som Vij stod På gatan, Och strax skiälde Peet R:ing Jon skomagher 
för En snaphanne swoger, då suarade Jon skomager at her er i skåne /: dhess Vär:/ 
mången man som Er suogr med snaphannerne men Jag inte ty iag Er En Erlig man, 
och så fölgdes Petter Röring oh Jon skomagr åt in i byfougdhens stufua, huad som 
då p a s :de dhem imelan i stugan vet Jagh Jnte,  Littet dher Effter gich Jag bort til Jon 
skomaker Och frågade huar iag skulle få min betaling för lägterne, då suarade Jon 
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at dher som han hade fåt dhem så ville han betalt dhem, män Effter han må Jnte få 
dhem med gode så må i sellia dhem til huem i Wil Och då Lefuerade iag Jon sina 
tulPeninge igen som han hafde utlagt, Och så gik Jag knut synesson til Petter Röring 
Och1165 förligtes med honum: om Legte1166 laset Oh gaf han mig1167 Penge dher före, 
widare wet han Jnte at Vitna, 

Noh för Rätten framstodh Siyne andersson i Limmeshult, Suen ågesson i mattarp 
Och Nilss Andersson i Perss köp, som samptel: suor 
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Och witnade Effter Lagen at dhe och så wore På samma tid tilstädes i helsingbårg 
då När Knut siuneson Var i helsingborg med dhet Lägte Läset som nu Om Vitnat 
Ehr, Och då giordes Jnte köp om Några Lägte förän dhe Vore förtullade, män sedan 
at Jon skomagr hafde aflagt tullen för Lägte Lasset, då kom Petter Röring och togh 
om tömmen Och körde1168 Neder åt gattan dher med, Och knut siunesson fölgde 
med, Och widare wetta dhe inte här Om at Witna, Jon skomakare tilsPorde för:ne 
2ne1169 Witne Om dhe frågade honum om Någet bref som skolle1170 wart opslaget 
då Når dhe ginge förbij Petter Röringz dör, huar til dhe suarade Ney at dhe sPor-
de honum: Jnte om någet bref Och Jcke heller haffde de1171 Någet omtal om Någet 
bref huarken Når vij fölgdes åt På gattan eller sedan, Noch tilsPor:de Jon dem Om 
någen af dem var i slegt eller suågerskap med honum: eller hans hustru, huartil de 
suarade ney at de intte Vetta någ derom Nilss Eskelsson i Alrum Effter med gifne 
fulmagt af Stadz skrifuaren Vel:te Petter Röring. som skal i P r o s e s : Jnföras och ly-
der i E x t r a c h t  Viss således: fulmächtigas Ner uarandhe Nelss Eskelson imod Jon 
skomakares Steffning med giffne fyra D u c u m e n t e r , effter warsels af hiemling i 
morgen på Nore heretz ting at p r o d u c e r a , som iag och tienstl beder dhen Lofl:ge 
Rät same D u c u :menter må Jnföras: 

dher Näst i Rättelagden Et Jn läg N:r 2: Lyder i E x t r a c t  Vis Således, Och skal i 
p r o s e s : n  Jnföras, uttij min suagheet utskickar iagh Nerwarende min fulmechtigh, 
Til Jon Jönsson:s C i t a t i o n  Och huadh ellers sig dher af kan förorsaka /: angåendhe 
witne at påhörra:/ at suara och iag föruten hermed, hoss Loflge Retten Tienstl hafuer 
at ansöka Och begerer at Jon Jenssons skomakares i n C i t e r a d e  wittne ike tilstädes 
– – Vitna, Effter dhem föreskreffne och siden af dhem undersk:rne Och wederparten 
Tykande A t t e s t , eller A t t e s t e r , utan herr: domaren Tektes C o n s i d e r e r a  slika 
D u c u m e n t e r : för stufue Och benke bref, dem tilsides Legga, Vinderne utuisa, Och 
en efftr anan huar för sig tages i förhör

156 r
Jtem i R[ä]tta1172 lagdes Knut siynesons A t t e s t  huar uttj förmälles at Knut synesson 
fulkoml: hiemlar Och tilstår at hafua sålt Et Lass Lägter til Stadz skrifuaren Velför-
ståndig Petter Röring, af D a t t o  helsingborg den: 17: 7 b r  A: 1680: wnder hanss 
Nampn Och bomärke, Och til Vitterlighet wnderskrefuet af - larss Christoferson hanss 
Erihsson Och Johan Jonsson, Wed Widare des Jnhål i dag läst Oh Påskrefuet, Noh i 
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Rätta lagd1173 et E x t r a c h t  af helsingzborgz tingz p r o t o c o l  N: 4: som skal i p r o s : s 
Jnföras Oh lyder i E x t r a c t .Vis såleds: Effter at Petter Rörring i n s i n u e r a d e  knut 
Siunesson af florshult hans hemma giffne hiemulss bref på et lass lägter, Och dhet war 
läst och Påskref:t och Jnfört, TilsPurde Rätten byfougden Larss Christopfersson och 
Johan Jonsson huad orsag at JnErmälte siune andersson i Limesshult eij hafuer: det-
ta underskrefuet, dertil suarade, at bonden wilde det icke underskrifue uden Petter 
Röring wille förligz med1174 Jon skomakare, och ytermera at Siune andersson sagde 
at legternne Var inte sålt för, ännu, at Pee:ter stod i köp derom Widare framstod Knut 
siynesson Och Wedstod at han inte ifrån går1175 dhen utgifne A t t e s t  til Petter Röring 
nu som för /. men huad hanss widare Vittne anbelangr så Er dhet, Och skal Lända 
til dhes bättre förklaring Jon skomaker formenar at Jngen kan förVägra1176 Någen at 
Vitna dhet som han hafuer: hört Och seet, och håller sig til at Petter Röringz förbud i 
dhet fal inte bör at gälla /: huar Effter Jon Jönsson skomakare Er tingz witne begierands 

C r o n : s  Befalingzman Welb:de Larss Larson Lette p u b l i s e r a 1177 hög Velbo:rn herr: 
G e n  M a j o r e n s  O r d r e  af d a t t o  den: 14 D e c e m b r  1680: des Jnnehål at dhe 
som skälligen hafuer någet at fordra innan 2: månadrs tid skolle fordra1178 med deras 
p r æ t e n t i o n e r  Och Rekningr som i dag blef läst Och På skrefuet,:

des wttan lätte herr: befalingzmanden p u b l i c e r a  at 

156 v 
at alle Rotttarne skolle nu Låtta föra Timber til sine öde gårder som dhe Ere tilskrefne, 
Och dhet uttan försummelse nu men wägarne Era goda, J lika måto at alle knegtarne 
skolle ofördrögelig instella sig hos sina gårdar som dhe Erre skrefne til, Och huilken 
som Effter dhenne dag her uttj tager försumelse skal Pligta 10 daler: ilika måtto dher 
som husar Eller hemmar dhem her uppe skulle Och bötta 10 daler: Velförståendes 
dem som husar knegtarne1179 

Herr q u a r t M : n  i dag hanss 2:dre ting til dhe Jnstämbdt fäm Öyia bönder Effter 
förige sag giffuandhe för En häst som dhe haffua köpt af eehn herr Rytmästar Per Olss 
Ryttare begierar blifua M a i n t i n e r a t  wed dhen Ret som uttj dhen skånska Låugh 
om köp uttj dhet 9 Cap: så förmäller Köper någen med onyttig Jon suara dhen dhet 
gör som för anat tyfuerj, begierandess alt så af dhen loflg: Rätten at dhe allenast ike 
hästen betalla som han kongen har kostat uttan dhen dhes uttan som låugen förmäl-
ler blifua straffuadhe, Och dher dhe tilbiuda sig giffua hästen igien willia dhet ingå 
alennast han nu så döcktig och god ehr som han såldes, men betalning först för huar 
dag dhe honem: hafft oh brukat, p r o t e s :des i öffrigt på förfalne E x p e n s : r  som 
dhetta kan angå /: dhe Jnstämbde mötte och suaradhe at Ryttarn tilbud dhem hästen 
14 dager för En dhe köpt dhen, Och han böd dhem hästen åtskillige gånger til til1180 
för än dhe1181, Och sagde han för dhem at samma häst war C a s s e r a t , Och beropa 
sig på widare suar til Näste eller 4:de ting,. 

Sl:gh: heijderijdarens Enkia hustru M a r i a  Johans dotter i dag hans 2:dre ting til dhe 
Jnstämbde och begierar sine witne til förhör, då för Rättten fram stodh Jnger månss 
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dotter som suor Och Wittnade Effter Lågen s i g n u m  at hun1182 war Några dagar till 
hembss hoss gudmun

157 r 
i bollet, af orsak at min son wart blefuen Siuk, då sagde forbem:te gudmunss hustru 
til mig, Går til dhen Röde möllan och köper Eder någet färskt fläsk, för wora bymän 
hafuer sålt til Suen möllare 7 styken af heijdeRijdarens suin, då gich iag dher hen1183 
til möllan, och begeradhe af möllarenss hustru at iag kunne få köpa et stycke fläsk af 
henne iag hafuer hört at i hafuer slagtat så wähl, då suarade möllarens hustru at dhe 
hafua inte slagtat sedan mikelsmesse och dhet hafuer krigz folket alt slät opättet, och 
då gaf hon mig et styke Syll och brödh, och så kom suen möllare Jn utur sin kammar 
och war onder, Och frågadhe han mig huar iag war hemma, då suarade iag at iag er 
hemma i Tåstarp, då sagde han Jag Tenker at du ehr hemma i sladrarp, då blef iag illa 
tilfredz, och gick uth hem igen, då dagen dher effter så sagde gudmun Till mig dhet 
war inte under på at j finge icke fläsk i möllan brodde pijll han köpte suinen af Suen 
möllare, Och Ehr Redan borte med dhem til dhet danska Lägeret, at så p a s s e r a t  ähr 
wil iag anamma herans s a c h r a m e n t e  på /: Och Vidarre wet han inte at witna /:

Phål månson i Tostarp lofuar hanss Suar skal komma til Nästa Eller 4:de ting: Noh 
framkom En Litten gosse om 15 åhr gaml: Och bekende at Nogra dager Effter at hey-
deRidaren och hans hustru War Rester från dheras går undan fienden, då så han at 
heydeRidarens Suin kom löpandes op åt hillarpe dal utmä gierden Och Löp emot1184 
tostarp men huar dhe blef Vet han inte /: Dhess uttan R e f e r e r a d e  samme gosse 
at han tillika med månss Nilsson 
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i Tostarp, Och Olluf mattisson i b m : Vohre alle 3 lika goda Och toge 8:te Styke af hey-
deRyderens änder, Och dhe andre tuå bore Enderna til Engelholm Och sålde dem, 
oh han fick Jnte mer Een 4 eller 6 skilling: af dhe Peninge som dhe finge dher före /. 
Samaledes beRättar same gosse, at På anders Eskels skiffte såg han at der Var En smal 
wäria men huem som dhen hörde til Wet han Jnte, 

Noch heydeRidarens Enkia i dag henas 2:dre ting til dhe Jnstämbde för gröden. 
Effter förig Sag gifuande, setter i Rätte om dhe1185 ike bör at stå til Rätta dher före 
Effter dhe dhen hafua niutet tilgode, Nelss Ebbesson Suarade at hans Suar skal koma 
til Nästa Eller 4:de ting:

Herr: Befalingzmanden Vel:tte Pher Nilsson i Lärka i dag hans andre ting til brödde 
Nilsson i Västre Ringarp Effter förde C i t a t i o n , huar emot framstod bem:te brödde 
Nilsson för Rätten oh bekende sig Ret witterlig giäl skyldig at wara, Til sin k: broder 
Well:ne Pher Nilsson i Lärka 62 daler S[ö]lfuer1186 M:tt som han honom: tid effter annan 
med mera uttj hans stora trång hånom: med försträcht hafuer, huar före han honom: 
På skifftet Effter hans Sl: hustru tora unges dotter blef betaling tilsat, Och samme 
skifftebref Ehr i förleden krigz tid bortkommet, huar uttj stod Jnfört al dhen Låht 
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Och Part som brödde Nilsson hafde arfuet i Västre Ringarpe går, båd Effter Sine Sl:gl 
föräldrar och des broder Sl: Lille Per Nilsson både huss Jor oh1187 Egen dom så wida 
honom: tilkom, så han dher Jngen yttermera Lått Eller Rettighet hafuer Eller hans 
arffuingr i någen måtto, Mäns förbem:t min K: B: Oh hans arfuingr at giöra Sig Så 
Nyttig som dhe bäst kan, Och stode bäge Parter 
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som dhet i alle måtter samptychte, huar Effter Vel:tt Per Nilsson Er tingzwitne begie-
randhes,:.

Nok Wel:tte Per Nilsson i dag hans 2:dre ting til Sl: Pher olss arfuinger i wästre sPång 
Effter sidste Tingz fördhe kal och i Rätta lagde först Et Tingz Vitne ustend her af Retten 
den: 28 Ap[r]il1187b 1675: Lydendes på 80 daler Sölfuer: Mönt som Sl: Per olsson hafuer 
till Vel:te Per Nilsson i Pantsat före, Al sin Jord Och Eygen dom Jnte unden tagandes 
i Någen måtto i huad nampn dhet hafua kan med widare des Jnhål i dag läst oh På 
skrefuet, Jtem i Rätte lagdes Eet skiffte bref af D a t t o  den: 23 M a j j  1674: Effter Per 
Olsson i sPång,1188 huar uttj förmäles at Per Nilsson fordrade 46 daler 3 marker Och 
Ränta dher af P[å]1189 3 1/2 år 21 daler Er så Ränta dher af nu sedan skifftet stod 15 
daler: löper til samen hella hans p r e t e n t i o n  som han förmener arfuingerne bör 
betalle Nembl: 162 daler: 3 marker Seyer Et hund:e Sextio tuå daler: oh 3 marker, Eller 
Lida wordering Effter R e c e s s e n  oh er dom begierendes1190 Sampl: Sl: Per olss ar-
fuingr blef På Ropt om Någen her til suara ville Och Jngen mötte da dt:1191 Effterdy J 
Rätte Legges Rigtig tingz witne sampt skifftes bref, Effter afgångne Per olsson i sPång 
huar med beuisess Vl:t Per Nilses p r e t : o n  wara Rigtig då tilfines dhe Jn stembnde 
arfuinger at betalle ofnsk:ne tilkraf med billig omkostning Eller Lide Nam uttj Pantet 
Effter R e s s e n :

Jönss bengtsson i Troedzberga beuiste med K: M: Olle andersson i Lille Ry. Och 
Suen andersson i b m : som hiemlade effter lagen at hafue stembt Nilss Torstensson i 
troedz bärga til 1 ting til dombs 2:dre om behof görss: Saken Er til honom: för Lånte 
Penger: Nembl: 7 mark danske Peninger som han Låntte til 
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honom: i krigz tiden til at igien Lösa Någen boskap förre som snap hanerne hafde 
taget från honom: Nelss Torstensson i troedz bärga heremot mötte Och suarade at han 
be[n]äkar1192 at han inte er skyldig til Jöns bengtsson Någen skeling. Och förmener 
han bör dhet at beuisa,

Noch herr: Befalingzmanden Vel:te Per Nilsson i dag hans 2:dre ting til samptl: dhe 
Jnstembde hans Velb:ne heres bönder för dheras Resterande utlager för åhren 1676: 
Och 1680: Effter Restans:sens lydelse som er ang1193, Er Angående först Pante bön-
derne1194 Och lyder såledess. En Rigtig längd På huess min Edle Och Velborne häres 
bönder wnder Lärkesholm beliggende Resterar [m]ed1195 Nembl: Jeppe bengtsson i 
åssliunga langille för 1680: - 5 1/2 daler: 1 1/2 marker Ecke Penge 18 marker: Nok för 
1676: Ecke penge 18 marker: Per Nilsson i åsliunga och hans hustru Kirstin olss dotter 
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Langl: för 76: 5 1/2 daler 1 1/2 marker, ärbedz Penge 18 marker Noch 680: Langl: 5 
1/2 daler 1 1/2 marker arbetz Penge 18 marker Noch för stedzmål och fougde Penge 
14 daler 1 mark: bröde Jngelsson: i hiella 1680 Langl: 4 daler 1 1/2 marker arbedz 
Penge 18 marker: Enkian Kirstina ågess Lingl: 4 daler: 1 1/2 marker arbedz Penge1196 

18 marker: mattarp Per anderson Langille för 1676: 3 daler 8 skilling: Arbedz Penge 
13 1/2 marker: A:o 1680: Langl: 12 1/2 marker … Suen ågesson ibm 17 1/2 marker 
arbedz Penge 13 1/2 marker: for A:o 680: 12 1/2 marker: Arbedz Penge 13 1/2 marker: 
Truet heliesson för 76: Langl: 10 marker arbedz Penge 9 marker: för A:o 680 10 marker 
arbedz Penge 9 marker:.. dom aprt

Frelse bönder Kirstens hold Per Persson: 76: Langl: 14 marker: 8 skilling: tufue tu-
fuesson i b m : 14 marker: 8 skilling: Ryet Suen Nelsson 13 marker 4 skilling: 1680: 13 
marker 4 skilling: Kielstorp Nelss heliesson for 76 – 18 marker 8 skilling: för 1680: 18 
marker: 8 skilling: Suen Jepsson i b m : för 76: 12 marker 5 skilling: 1 fyrk A:o 1680: 12 
marker 5 skilling: och 1: fyrk: Lerka bendt knutsson 13 marker 3 skilling: för 1680: 13 
marker 5 skilling: Elne siynes 6 1/2 daler 6 skilling: harbekz hult Jönss olsson 12 daler. 
Ao 1680: 12 daler: Jngel suensson i b m : för 676 15 marker: wnge Olsson för 76 land-
gille 15 marker:, Knut suensson A:o 76: 15 marker: för 1680: 15 marker Per Jepsson 
för 1676: 15 marker: stöbelssmose 

159 r 
Suen Nelsson för 76 - 7 1/2 daler: Kel Nelsson i toarp gune månsson för 676: 19 marker: 
Olle Kelson i b m : 19 marker: grytåsa Per bengtsson för A:o 76 - 11 daler: 8 skilling: 
Tufue Suensson i b m : och hans moder for 76 - 11 daler 8 skilling: Rya Ture Persson 
Och suen Phersson för 676 - 6 daler 2 marker 12 skilling: Olluf Jönsson i b m : för 676 - 6 
daler 2 marker - 12 skilling: - Basseholm Jönss Phersson for A.o 1676: - Restr 6 1/2 daler:

N B: angår Pante bönderne detta suar /:

Nogre af de Jnstembde mötte Och i Rette lagde E[t]1197skrefftl: suar som Lyder i E x -
t r a c h t wis Således, Och skal i p r o s s e : n  Jnföras,: huar utj förmäles at det år A:o 
76: Eler des Rest anbelanger så Er det års Langl: effter vanligheten betalt och til med 
så var fienden i Landet och oss ganske ut Plundrade, för dhet året A:o 680: hafuer Vij 
lika med C r o n e s  bönder med Rytter J n q u a r t : varet g r a u e r a t , och dhen Ryt-
tare Peter … hafuer opburet af oss 13 1/2 daler sampt kost Peninge för 3 måner, och 
des uttan emodtaget 3die dellen af grödhen både säd oh gräs som stod På marken,: i 
lika måto ere Vi hiella bönder JnC i t e r a t  för langl: oh Ecke Penge: så hafuer: Rytarn 
Suen homle op boret penge 9 daler: som med quits: kan af beuisas, Noh En quit:s på 
10 daler: Och begerar her på af velvise herr: domaren et Ret utslag: D a t : Jella den: 
18 x b r : 1680: Jeppe bengtsson Per Nilsson bröde Jnglsson:

Herr: befalningzmanden her emot suarade at huad Jep bengtsson Ellr hans suar an-
belangr at dhe skolle hafua betalt langille for 676: så benäktar han inte dhet Ju vara 
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sant at Jep bengtsson betalte för dhet året, Och ike heller finss hans på Restansen dher 
före, men1198 Per Nilsson Eller hanss hustru kan inte beuisa Någet dher på wara betalt, 
Suen ågesson i mattarp Suarade at han förmener Effter som han hafuer Jn:q u a r t : bör 
at wara frj för herrs: befalingzmandens tiltal: för dhetta åhret Ao 680:

Noch J Rette lagdes E[t]1199 skreffteligt suar Jmot bem:te Per Nilsson Som lyder Så-
ledess. N: Som angår frelsebönderne /:
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for Ao 1676: Om S:te hans tid då wåre Reste op frå helsingborig dåå Låge dhe wed 
Liungaskoug och beette dheras hästa, då ware dhe i grytåssa oh Plyndradhe frå oss 
huad som dhe fundhe i husen,:

samme åhr om B a r t h o l e m e i j  tidh at dhe danske dhroge från Christianstadh 
då stodhe dj på örkeliunga Wang, så hafde uj höstat Jn wår säd om fredagen annan-
dagen1200 toge dhe bort wor grödhe säden oh hööt, så möket som wi hafde samlat i 
husen, Och dher til anat mehra som Vij skullde hafft wå näring af, som er huar man 
bewisligt, Och hafuer Wij Ombedet 2:ne män med oss til wetterlighet at underskrifua 
Och stadfästa med derass händer Och bomärker 
     Käl           Andersson  Swen          Olson 
       i Egholm       i Ågarp:

Huar Effter dhe förmente at Effter som dhe haffua utståt så möket besuer både af 
wort Eget som dhet danska krigzfolk at dhet bör billigt Reknass för Et krigz år, Och 
förmener för befalingzmandes tiltal för dhet år frj at wara,

Herr: befalingzmandhen suaradhe Och förmener at dheras suar inte möket kan lenda 
dem til befrielse för dhet åhr 76: Effter som Landgilet Var förfallet S:te hans dag fören 
fienden falt på Landet, dher som böndherna hafde Effterlefuet R e s e n  Och dheras 
fäste bref, hafde de1201 Väl dhet betalt fören fienden Lansteg, Och Jnsteler dhet Vttj 
VelVise herr. domarens goda betenkande, Och Er En RetVis dom begierandhes, beror 
her med uttan dom til Näste Ting/:

Pher Persson i ösiö beuiste med K: M: Per Persson i ösiö Och Suen Suensson i 
bassholm
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som hiemlade Effter laugen at hafua stembt Nilss Olsson i höyieholm, Och bengt 
knudsson i Jiernblest,1202 Samptel: Ere stembde til1203 förste Ting til dombs 2. 3 oh 
4de Oh behof göres, Noh hafua dhe stämbt hans Olsson i höyieholm til förste ting at 
bestå sin sanhet, Saken Er til Nilss Olsson1204 för Witerlig giel Nembl: 7 daler 2 mar-
ker. som Nilss Olsson Effter et skifftebref Er skyldig til (inflyttningstecken)1205, bengt 
Knutsson i Jernblest 17 marker som han oh så Effter skifftebrefuetz förmelning ehr 
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skyldig til (inflyttningstecken) sterbhuset i Vemmentorp, Och Er samme skifftebref 
Er D a t e r a t  Vementorp den: 4 D e c e m b r  1677: som i dag blef läst oh Påskrefuet 
Bengt Knutsson i Järnbläst här imot möte Oh Erbiuder sig at betalle dhe 17 marker 
som han Er skyldig, utan dom, Nilss Olsson i höyieholm mötte effter C i t a t i o n  Och 
i Rätte lagdes Et skifftebref förr[ä]tat1206 Effter hans hustru den: 4 N o u b r  1678: som 
i dag blef Läst Och Påskrefuet, huar af wisess at gälderne hafua fåt Någenlunde huar 
sin betalning Effter som boet kune tilsträkia, Och då Er utlagt til Per Persson Och 
bengt månsson i basholma för dheras 7 daler:ss p r æ t e n t i o n , höö för de 7 daler: 
Ringare än 1 mark som Er ut Lagt, dhesutan i Rätte lagdes En skrefftelig A t t e s t  så 
lydendess, 1. bekender vii oss wndertähnat Nemligen: Per Persson i sönarp oh Per 
Nilsson i krangel böget at wara fulkomlig at Vj sagde Per Oh bengt i basholma til På 
skifftet sielf at anama dheras Vordheringh Oh göra huset Rödheligt, at så i sanhet som 
förskreffuet står witner wij medh voress bomärker Vndher D a t : höygaholm D e n 
2 2  D e c e m b e r :  A:o 1680: (två bomärken) 
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Pher Persson förmener at Nilss olsson bör at betalle dhe Resterande 7 1/2 daler Eller 
Och beuisa at snaphanerne Eller andra hafuer hannem: dhet i från taget, Eller låtet 
förtärt, Nilss Olsson förmener at Effter som dher En gång Er giort utläg På skifftet til 
så möket som gielden Er bör han at wara dher före otiltalt, så frampt honum: ike kan 
öfuerbeuisas at han hafuer sig någet dher med befattat,

Bengt månsson i BasHolme beuiste med samme K: M: som hiemlade Effter låugen 
at hafua stämbt Suen Kelsson i Wämentorp til 1 ting til dombs 2. 3 och 4. om behof 
göres, Saken Er til Suen Kelsson för 12 daler: som han har lofuet til bengt månss hustru 
då hun wart Enkia Och bodde i wemmentorp, Jtem stembt hans olsson i höyieholm 
at bestå sin sanhet /. Och begerte bengt månsson sit witne til förhör, då för Rätten 
fram stod hans Olsson i höygeholm Oh bekände at dhen tidh at Enkian skolle flöttia 
ifrån wemmentorp, då Lofuade Suen Kelsson at Wille giffua henne 12 daler: Och Suen 
Kelss Morbroder Lofuade och så at han wille vara med om dhe utlofuade Peningr1207 
Suen Kälsson Erbiuder sig at han wil betalle de 5:1208 daler. … På gielden, EhureVäl 
han Jnte er Vess På at han blifuer Wed sin går … /:

Tufue Suensson i grytåsa Bewiste med K: M: Tufue Pålsson i Sånestorp Och Siyne 
anderson i Ranekers Bygge;: Som hiemlade Effter lågen at hafua stämbt Tufue Jönsson i 
Vedby til förste ting til dombs, Saken Er til honem för någet barnegodz som han har Jne 
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hoss Sig Effter skifftebrefz Lydelse Nembl: 97 daler: - 7 skilling: Samme skifftebref 
D a t e r a t  den: 4 April Ao 1674: som i dag blef läst och Påskrefuet, huar Effter han 
förmener at Tufue Jönsson före skrefne 97 daler Och 7 skilling: bör at betalle, Tufue 
Jönsson i Vedby möte Och suarade at han ut biuder sit bo och wil betalla så wida dhet 
kan tilsträkia utan dom /:
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Pher Suensson i harbekz hult i dag hanss 3die ting til anders i ture bygge Effter förige 
Saggifuendhe för 1 Suart häst, Anders månsson i turebygg mötte Och Suarade, at han 
til Näste ting Wil föra beuiss på at dhet war hanss Rätta Egen häst, Och dhen tidh at 
han emot tog hästen hoss Per Suensson då hafde han 2:ne män med sig, och då giordhe 
Per Suensson inte förhål på hästen, 

Jeppe Bengtsson i åsliunga på sin hustruss medarfuingerss w[ä]gnar1209, som oh På 
sin Egne wägnar Effter förige förde kal Esker oh begierrar dom på bengt mattison i 
slimmenge, Effter i Rätte lagde hanskrefft, huar emot möte bengt matisson i sleminge, 
På huars wägnar Käl ågesson i Wedby suarade oh förmener Effter dhen Jnlefuerade 
A t t e s t  bör fri wara, då er etc. Så som er beuist med 2:ne bofaste mendz A t t e s t  at 
Effter Pål tues död war Jntet godz huarken til Enkian Eller barnen uttan gieldener 
toge så möket dher fantz huar före Rett:n eij med skäl kan til dömma bengt mattisson 
i slemminge som nu sedermera fåt Pål tus Enkia til Echta, någet at lide1210 men bör i 
dhen sak frj Wara Jntil anderledes blifuer beuist /: 

Nelss mårtensson J tåstarp på sin Egne Och1211 dhen andre 
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Körke Wärgens Vägnar i tostarpe Sohn, Oh Er begerandes at Effterskrefne män Ville 
bestå dheras sanhet Om Tåstarpe sochnz Ruin Och öde läggelse i dess förgånne krigz 
åren, då för Rätten fram stod Måns siunesson i Toarp Och Per olsson i b m : som wed 
dheras högste Eed bekräfftade at Sohnemänen Jnte hafuer Niutet mere af sin gröden än 
som Effter fölger./ dhet första är 676: då fienden kom i lan så blef öfuer hella sochnen 
aldelless gröden både höö Oh säd af dhet danska krigzfolket förtärt undantagandes 
Noget Litit, som dog om Vinteren Effter af Wort Eget krigzfolk blef1212 borttaget, A:o 
77 Och 78 blef inte såt uttan Någet Littet af En dhel/ Och många slät Jntet, Och dhe 
som Någet Litet hafde såt finge aldellis Jngen Nytta dher af, fördy at dher war Jngen 
fred på åkrarne, Och när p a r t j  kom ifrån Engelholm Eller Reste til oh frå då blef af 
dhem borttaget mäste dhellen dhet lisla som kune blifua så länge behållet, A.o 1679: 
blef oh så ganske, Ringa såt af En dhel, Och En stor dhel förmåtte slet inte at så Någet, 
Och dhe som hafde Såt Någet Lagde ut til Tionden Och lefuerade i hälsingborig så 
möket SPannemål Och dhet belöp sig til 25 daler Sammaledes betygade dhe at Nelss 
Pherss Körkefästa i Tostarp hafuer: så gåt som waret mäst öde Och helt Ringa såt dher 
til utij alle Krigz åren, både 677: 78 Oh 79: huar Effter körkewärgerne Ere Tingzwitne 
begierandz: På dhet de etc: 

C a s t e n  Hansson i Liunga skoug i dag hans 4de Lagbiudning Effter förste Tingz 
Jnförsel dhet han Lagbiudher al dhen Låt Och Part som han hafuer i liungaskoug 
skatte går, bådhe huus Jor Åker Oh Eng: 
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skoug Och mark fiskeuan Oh fägång, Wåt Och tort högt oh lågt mylla Oh mylle fal Jn 
suma alt dhet som gårdhen tilhörigt Er, ehuad Nampn dhet helst hafuer eller nämnas 
kan, Jnnan Oh uttan alle fyra marke skäl Jntet unden tagandes i [N]ågen1213 måtto,: 
Knut1214 Bengtsson i Liungaskoug Byge framstod och biuder sölf Och Peninger för 
dhen Part som C a s t e n  Hansson Lagbudet hafuer: som ehr En fierde dhel Ringare 
1/16 dhel af Liungaskoug skatte går, N B: Och i Rätte lagdhess et skrefftl: köpe bref 
lydher som fölger, A:o 1680: den: 20 J a n u a r i j  hafue iag C a s t e n  hansson i Liung-
askough på mine Egne så oh fulmegtig på mine med arfuingerss wägner bådhe fä-
derne oh mödherne sidhe uthij andhers Tusonss påhör udhj Liungeskogh och Nelss 
Jonsson i b m : Sålt och afhänt frå migh och minne Sandhe arffuinger Och min hustru 
Och hendhes sande arfuinger, och dhet till Knut bengtson i Liungeskough Och hanss 
hustru Ludze axeldotter sampt dheras arfuinger, dhen Part udj Liungeskough skatte 
går Beregnet En 4:de Part effter dhen ny Jordhebocken som ieg C a s t e n  hansson 
påbodhe, Och dhet Bådhe åcker och Eng huus oh Jor skoug oh marker: fiskewan oh 
fägång högt oh lågt wåt och tört Jnden Och uden alle fyre markeskäl som dher til 
Liger Oh af arildz dher til Liget hafuer, i huad Nampn dhet hälst hafua kan, Och skal 
förbem:te Knud bengtsson giffue Och betalle 110 daler SölfuerM:tt, Och kendhes iag 
mig ingen widare Låt eller part dher j at hafua i någen mådher och til förpligter ieg 
mig at giffue welbem:te Knut bengtsson fulkomel: sköde och Lagbudh når han dhet 
begierar, Eller tingz witne effter dheta mig ut gifne C o n t r a c t  huilken påst han be-
gerendhes Ehr: at således af mig min hustru och begge wores arfuinger håldes skal 
hafuer1215 Vj dhetta med mit bomerke under skrefuet oh ombedet gudmun troedsson 
dhene föräning med mig til Witterlighet at undherskrifue D a t u m  Liungeskoug u t 
s u p r a            gudmun troedsson 
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Som samme C o n t r a c t  eller köbebref Jnnehålte i dhag läst Oh Påskrefuet, dhå 
effterdj i alle 4e tinge ingen genmälle eller motsigelse har waret, Ty städhes dhetta 
Lagbudh Wed sin fulle macht, Parterne mötte Jnnan tinge Och tackadhe huar andhre 
för godh Och Redhelgh betalling, Och Ehre såleds1216 föränte1217 Oh Väll1218 til fredz 
på begge sidher /: 

Knut bengtsson i Liungeskoug bygge i dhag hans 4 Lagbiudning dhet han Lag bi-
uder al dhen Låth oh Part som han hafuer i Liungeskoug bygge både huus Jor åker 
oh Engh skog oh marker fiskewan Oh fägang Högt Oh lågt Wåt Oh tört, Jndhen oh 
uten alle fire markeskäl i huad nampn dhet hafua kan, Jnte undhen tagandhs i Någen 
måtto som dher til Liger Oh af arildz Tidh dher til liget hafuer, 

Kirstin Bengtsson i Liungaskoug Bygge fram stodh Och Erbiudher sig at giffua sölf Oh 
Peningr dher före N B: och widhare i Rätte Lagdess Et köppe bref som Lyder såledhess 
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A n n o  1680: den: 20 J a n u a r i j  haffuer iag knut bengtsson i Liungeskough på mine 
Egne Och sampt: mine medarfuingers wägne bådhe fädherne Och mödherne sidhe, 
udj andherss tusenss påhöör i Liungeskoug Och Nelss Jönson i b m : Sålt och afhänt 
frå mig Och mine sandhe arfuinger Och med arfuinger, och till Kirsten Bengtsson i 
Liungeskoug Bygge och hanss arfuinger al dhen Låth och part i Liunge skoug Bygge 
som iag Knut bengtsson påbodhe bode huuss Joor skoug oh mark, åker Och Eng fis-
kewan och fägång, högt och lågt wåt och tört Jnden oh utten alle fyre markeskäl som 
dher til liger Oh af arildz tidh dher tilligget hafuer ehuad Nampn dhet hafuer eller 
Nembnes kan, huar före förbe:nte Kirstin bengtsson skal giffue oh betalle 40 daler S:mt 
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Och så skal han alting uttij full heffd oh bruk hålla som försuärligt kan wara, Och dher 
af skal han årligen uttij skat giffue til knut bengtsson 5 daller Sölfuermynt, Och dher 
som samme bygge bliffuer sålt af kirstin bengtsson Eller hanss arfwinger, då skal knut 
bengtsson Eller hanss Sandhe arffuinger bliffue näst til dhen Parten, som han påBoer, 
och Effter wort köbe breff Er tingz witnne begierrendhess, D a t u m  Liungeskoug u t 
s u p r a          gudmun troedsson 

Som samme köbe bref Jnnehålt i dag Läst Och P[å]skrefuet1219, då Effterdhy i alle 4re 
tingen ingen gienmälle eller motseyelse har waret, Ty städhess dhetta lagbudh wed sin 
fulle macht, Parterne mötte Jnnan Tinge, Och Tackadhe för god oh Redelig betalning, 
Och Ehre således1220 föreente Och Vel1221 til fredz på begge sidher /: at såledz etc1222

Pher Torssesson i Broby Och Christen Nilsson i sualle i dag dheres 3die LagBiudh-
ning, dhet dher Lag biudher dhen Jor Och Eygendhom som Sl: torsten Persson i troedz 
Berga har på boot, dheslikast dhen Jor Och Eegendom som Per torstensson Er wärge 
före Och dhe omyndhige barn tilkommer i same går/: 

Jeppe Nelsson i hönssholme i dag hans andre ting til Per Eskelsson i bällinge Och 
Pål kelsson i toarp sampt Eskel månsson i bälinge, och Per Nilsson Lerka1223 Och låter 
liusa för sin Delle til Näste ting /: 

C r o n e n s  befalingzman Ehr:b oh Velbe:tede Lars Larson Ehr af Rätten1224 begie-
randes at 8:te Erlige dannemän måtte blifue tilmälte som kune granska och besigtiga 
alle Cronens Een skylte gårdher som fines1225 uttii åge Jngelsons sieting, Och noga 
besigtiga och förfara huad bröst fäldigheet som kan finas På ofuanskrefne gårdh1226 
både på hus tack wägar Porter dörer och döre Jern, sampt skorsten oh fönster brun 
och brunkar, Jn suma alt dhet som På husen oh gårderne kan finass bröstfäldigt, Och 
dhet uttij Stykewijss i 
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huart för siig i Peninge s p e c i f i c e r a  Och beräkna, huar til blef opmält, Nembl: 
Jeppe Persson i stubbarp Olle Pålsson i brandzwik, anders månsson i tostarp Per 
Knudsson i Pickahuuset, Jönss ollsson i Rösahuuss, Olle håkenson i grummestorp, 
Pål Nilsson i åby, Och olle Knudsson i holmen. dhese förreskrefne 8:te män härmed 
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af Rätten alswarligen förrelegs och anbefalless at begiffua sig På åstäderne så snart 
dhenne Taxt dhem Leffuererat blifuer, Och Noga förfara och öffuer see alle gårdernes 
bröstfäldighet i bemelt åcke Jngelsons sieting som för Er mält, och seden deras förret-
ning her Jnnan tinge at afsige som dhe achter at försuare u[n]der1227 dheras faldzmål 
J lika måtto i brodde månsons Sietting på samme Vis at granska, tilmält Suen Knuts-
son i harbeckzhulte bygge Jenss Jepsson på ditto bygge, Påhl Nilsson i Tockarp, bengt 
Kelsson i åsliunga, Åge Nelsson i Jernblest, Suen Kelsson i Vemmentorp, Per Persson i 
Lärka månstorp, Och Olle turesson i backabygget, Jtem i Lendzmanden Nilss Krogz 
Sietting På samma sätt, opmält Jönss brödsson i huarshult, ture Ågesson i bällinge, 
hans knudsson på skingrödhbyge Nelss bengtsson i Tudzeholm, Suen månsson i Kels-
torp, Per Nelsson i hågentorp, N B: tuene men skal her til ennu Nembl: Pål Nilsson i 
hundzröh oh Nilss Suesson i Koholme /.

Brodde Nilson i wästre Ringarp Och beklageligen och wemodeligen tilkennegaf, 
huruledess hanss huuss och hem Tillika medh alt annat som han ägde och hadde ehr 
af dhen skadelige gäst wådeJll i aska Nederlagt, hwilket skede den 22 o c t o b e r  Näst 
ledne, om afftenen, då samme tid Når alle tre w: Ringarpe gårder blef1228 afbrende, dess 
uttan förre gaf bem:t brodde Nilsson at han uttj: många åhr hafuer waret möcket suag 
på sin syyn Och nu i åhr hafuer siuckdommen Och bräcket sig så möket förmerat, at 
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at han hafuer: stor möda wed sig at wägleda, Rätten tilsPorde samptl: de 8:te Stockemän 
tillika med Tingz almogen om det er så i sanhet, om hans huuss oh hems ödhelegelse 
som han sielf förre gifuer, huor til dhe sampl: suarade Ja, at således ehr i gudz sanheet 
om honom: både med gårdens öde läggelse och med hans andre föregifne suaghet i alle 
måtter som han sielf berättat hafuer: och sagde at han er geråden uttij stor armod och 
fatigdom, Och han hafuer ike nu dhet han kan hälla sit luet till, huar effter förbem:te 
brödde Nilsson Er tingz winde begierendhes på dhet han uttij underdanighet [k]an1228b 
söka Nådiga höggia öfuerhetens A s c i s t e n s  om Någen opRätning Jmod hans store 
skadeslidelse huilket Rätten eij weste at1229 kune benäka, at Såleds e t c

hindrik ågesson i dalsshult låtter lyse för sin delle til Näste ting: 
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O n s d a g e n  D e n  1 2 :  J a n u a r i j  A:o 1681:
Otte Stockemän

Åge Siuneson i biörne Mose
Pher olson i ågarp, –,, Pher Suensson i harbekzhul
Olle Jngelson i Hällialt Sitter för Jngeman,
Suen Persson i Åby, ––,, i Ringarp
Pher Månson i bierebyget  Nilss Nilsson i Kälstorp sitter för suen i
Olle Jönsson i gunarp /:  stokholm /:

Per Nilsson Ved sit Vesa bud

Rijdefougden til Lärkesholm bewiste med kaldz män Nilss Jönsson i Lärka Och 
Olle andersson i b m : som hiemlade Effter lågen at hafua stämt trölss Persson i söndre 
ösiö til 1. ting til dombs saken er til honem: för witterlig giäl 15 daler 22 skilling: huar 
före Per Nilsson hafuer Någet Pant som til Näste ting skal framvisas, med Vidare til 
Näste ting, den Jnstämbde blef på Ropt men mötte Jnte, blef före lagt at Rätta för sig 
Jnan Näste ting Eller då at gå dom, 

dhesswtten Lätte Ridefougden Lysa för sin andre delle til Näste ting, 
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Vel:te Per Nilsson i Eeket wed sit wissa budh beuiste medh K: M: Per måsson i ågarp 
Och Olle Jönson i b m  som hiemladhe Effter låugen at hafua stämbt1230 Anderss tus-
son i Liungaskoug til 1:ste ting til dombs, Saken Er til hannem: för huad han hafuer 
hannem: til at talle, med widare som til Näste ting skal föregiffues, Anderss mötte Och 
Erbiuder sig at betalle huad han kan wara skyldig uttan dom, före lagdes at Rätte för 
sig Jnen Näste ting Eller då at gå dom 

Hendrik Ågesson i dalsshult och Nilss Ågesson i b m : i dag deres 4 Ting til dhe Jn-
stämbde dränger, Och förmener nu som tilförende at [d]e1231 Böre sielfue at emotta-
ge,1232 suare för dheres Jor, Effter som dhe Jnte Erre mächtige at skatta oh göre fyldes 
för sin Egene gårdeparter, möket mindre at suara för någen anars Jord, Jtem at dhe 
bör nu at imottage dhet lösöre godz som dhe hit intil hafuer hafft under Vergemåhl, 
Hälst Effter drengarne tilika med dherass moder hafuer BeBot Brugt oh suarat för 
dhet utbyget i fråndalsshulte går, alt Jntil dhette åhret som nu förgånget ehr, och 
drengarne då först ginge dher i från och begåfue sig bort at tiena sette i Rätte om de 
det eij bör imottage1233 Och Ehre härpå Rättenss kändelse begierandess. Tufue Nilsson 
på sine Egne Och sin brors wägnar mötte oh suarade at han kan Enu Jnte emottage 
Någet gårdebruk Efftersom han er inte mächtig der til. Och ey helr: Er han sin Egen 
wärga, då blef såled:s R e s o l : Effterdj dhe Jnstämbde drengar Ere så vida komne til 
ålderss at dhe böre emottage huad lösöre godz som dhem kan tilkomme, då Er Jnte 
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mehr Ehn billigt dhe och nu sielfue tilträda sin skatte Jord Och dhen bruka oh skatte 
före som dhe bäst kan, Jtem nu strax at 
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Emottage huad lösöre godz som dhem kan tilkomme hoss wärgerne, doch at wärgerne 
hafuer tilsyn med drengarne hureledis Jorden blifuer häfdat, Jn til de Når dhen ålder 
som R e c e s s e n  D e c t t e r a r : 

Jönss bengtsson i Trodz Bärga i dag hanss 2dre ting På Nilss torstensson i trodz Bärga 
Och begierr sine witne til förhör då för Rätten framstodh Per Bengtsson i trodz Bärga 
som suor Och Witnade med opRagte fingre Effter lougen at Nilss torstensson Lånte 
af Jöns bengtsson 3 daler 7 marker: danske Penge, Och En daller Betalte han honom: 
strax igen som skedde nu i förleden kriget, Och de 7 marker Resterar Ennu, Om sider 
Ere Parterne för Rätten blefuen wänlig oh väl förligte, 

Häradzmanden Tue Jngelson i W: Ringarp beuist med en skrefftel: Kaldz sädel at 
hafua stembt1234 de som Resterer med bropenge i Örkeliunga Sohn: Och lyder sedellen 
Eller lengden på den som stämbde ehre som fölger desse effterskr:ne gifues kal och 
warsel til förste ting til doms för sönderslöfbro penger som fölger, Egholm Per gud-
munsson 22 skilling: Kel Jönsson i b m : 26 skilling: Örkeliunge Per olsson 2 1/2 marker 
bäreböget 5 marker ågarp Kel Persson 2 1/2 marker store bielke byge Nilss: Suensson: 
2 1/2 marker Långhult värne lasson 5 marker, grydåsse 6 marker: boalt Söndre går 2 
1/2 marker åssliunge Jeppes går 6 marker 4 marker:1235 i b m : olle Nilsson 2 1/2 marker 
olle olsson i b m  2 1/2 marker bengt Nilsson 2 marker 4 skilling: Suen olsson i b m  2 
marker 4 skilling: Jella 3 marker 6 skilling: Vestre sPang 13 marker 6 skilling: östre sPang 
1 mark 4 skilling: desse Effter skrefne går män ehre och i lika måtto stämbde Nembl: 
Västre Ringarp suen bengtsson 1 daler: Verne bengtsson i b m : 2 marker, Per Nilsson 
i b m : 2 marker. flinka Påhl: 3 marker, Sönerp. Per Jngelsson 2 marker Jiernbläst Jngel 
Nilsson 3 marker Lärke Nilss Pålsson 3 marker En dreng olle Nilsson 1 mark: östre 
Ringarp Olle bendsson 3 marker: Suen tygesson i b m : 2 marker: Jon sk[r]ädare1236 
i b m : 2 marker: Tufue Jonsson. 2 marker: harbekzhuult 1 dreng Jon Jngelsson: 1 mark: 
Stöfuelssmose Peer suensson 2 marker: Sefnöd ungesson: 1 marker: östre tostarp Nilss 
ågesson 3 marker: troet tiiker 3 marker: åssliunge En dreng Nilss ollsson 1 marker:, 
Opskrefften Lyder således den: 1 D e c e m b r  p u b l i s e r a t  på örke liunge sogne 
stembne, Nilss Persson M M: 
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Samptel: dhe Jnstänbde förelagdes at Rätte för sig Jnan Näste ting Eller då at gå dhom,

Anders månsson i ture Bygget Effter sidste tingz forreLäggelse Begiera sine Vitne 
til förhöör, då för Rätten framstodh Jönss Jepsson i harbeckzhulte bygge som suor 
Och witna Effter låugen i Lika motto framstod Suen Månsson och dhe witnade begge 
således at den häst som anders månsson fick i från Per suensson i harbeckzhult war 
Lik at dhet skulle Varet dhen samme som blef til förnde Röfuat i från anders månsson 
Och kuna wj inte anat Vetta än ju det war dhen samme1237 anders måns häst som nu 
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omtuistat ehr, men huad dhet hälst war kan Jöns Jepsson Jnte weta til fulle /. Anders 
månsson beropar sig På kraftigare witne til Näste ting, 
Pher suensson suarade at han förmener at dhese witnen inte böör at A c s e p t e r a s 1238 
Efftr: som de Jnte hafuer witnat fulkomelig der om /. Blef opsat til Näste ting /.

Pher Persson i Ösiö Effter sidste tingz förde kal Esker Och begerer dom på Nilss 
Olsson i höyieholm Och förmener at Nilss olsson bör at föra Ny agtig beuiss at dhet 
höö som blef ut lagt på skifftet er honom: från Röfuat, och at han inte hafuer: hafft 
Någen Nötte Eller gangn dher af, Nilss Olsson suarade at han hafuer: På skifftet Når 
hans hustru War död Låttet giort ut läg för denne omtalte gälden En gång Och förme-
ner at Per Persson hafde det då burt at emottaget, dhene sak blef opsat til Näste ting, 
Och då Per Person at föra huad witne han kan hafua dene sak til opliusing, 
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Nelss Jönsson i Öffuarp låtter lyse för sin delle emot Per i kädarp til Näste ting /:

Pher Torstensson i Broby Och Christen Nilsson i sualle i dag deras 4de i lag biudning, 
dhet dhe lagbiudr al dhen Jor oh Eygendom som Sl:gh torsten Persson hafuer påbot i i 
trodz bärga, des Likast dhen Jor Och Eygen dom som Per torstensson ehr Värge före 
Och de Omyndige barn tilkomer samme går Jeppe Nelsson i hönssholme i dag hans 
3die ting til dhe Jnstämbde Nembl: Per Eskelson i bällinge Pål Kelsson i toarp, Och 
Eskel månsson i b[ä]llinge1239, och Per Nilsson i lärka:1240 Effter förige förde kal oh sag 
giffuende medh videre som til Neste ting skal blifua föregifuet /. 
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O n s d a g e n  D e n :  2 6 :  J a n v :  A n n o  1681: 
Otte Stockemän,

Knut Siunesson i HarBeckz:Hult
sijtter för Åge Synesson i Biörnemose: 
Pher suensson i HarBeckzHult sitter 
för Per ollsson i Ågarp, 
Olle Jngelsson i Hällialt, 
Swen Pherson i Åby, 
Nilss anderson i brödagra, sitter 
för Per Månsson i bierrebygget, 
Jngeman i Ringarp, 
Tufue tufuesson i sPydserödh sitter 
för suen i Stokholm, 
Olle Jönsson i gunarp:

För Rätten p r æ s :de sig: A r e n d a t o r n  Welförneme Suen Pilss fulmägtig M o n s : r 
Hans Brokman Och bewiste medh K: Män 
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Jeppe Bengtsson i sånna oh1241 Per Lafuesson i b m : som hiemlade Effter låugen at ha-
fue stänbt Nilss Ågesson i dalss hult til förste ting oh till dombs saken ehr til honom 
Effter En obligations lydelse som Er Rästen 14 daler Sö[l[fuer M:t, af d a t t o  Perstorp 
den: 29: 7 b r  Ao 1672: som skal i p r o c e s e n  införes, sätter i Rätte om ike bem:te 
Nilss ågesson bör at betalle bemelte 14 daler: som ännu på o b l i g a t i o n  Resterer: 
Och Er dom begärandess Effter h e r r :  A r e n d a t o r e n s  Jnlägz vidare förmälding 
af d a t t o  tomerop den: 26 J a n v : Ao: 1681: som i p r o c e s s e n  skal Jnföras,: S: B: (?) 

Nilss Ågesson blef 3:ne gånge På Råpt mötte Jntet. dy tilfines han at Jnfrj sin o b l i -
g a t i o n  och betalle de Resterende 14 daler: S[ö]lfuer:Mt1242 medh billig omkostning 
Eller lide Nam i boo oh godz Effter R e c e s e n , 

Nok: bewiste M o n s : r  Brokman med samme K: M: at hafue stämbt Jöns Prsson 
på Ryet til 1 ting til dombs. Saken Er til honom: för 2 daler 4 /ör som han Rester för 
3 skpr malt oh En skäpa korn som han af h e r r  A r e n d a t o r e n  bekommet hafuer: 
förmener at han dhet bör at betalle Och Er dom begärendes, före lagdess at Rätte för 
sig til Näste ting Eller då at gå dom, 

Jtem beviste med same kaldzmän at hafue stämbt Olle Nilsson i åsliunga til 1 ting til 
dombs saken Er til honem 3 marker 3 /ör som Rester för tobak1243 Gudmun bengtsson 
i sPydzröh til 2 ting til dombs saken til honom: för 2 daler 7 ör som han er A r e n d t : 
skyldig för 1 skpa: Rågh 3 skpr korn, 
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J lika måtto Jöns Ollsson i bärebygget i Örkeliunga soken, saken til honom: för 1 daler 
som han er h e r r .  A r e n d a t o r e n  skyldigh, för 
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mener at dhe bör at betalle för:ne tilkraf med billig omkostning1244 och Er dom be-
gerendes, samptl: dhe Jnstämbde blef påRopt men mötte Jntte, dhy tilfines En huar at 
betalle ofuanståendhe tilkraf medh billig omkostningh Eller undergå E x c u t : Effter 
R e c e s s : helst Effter dhet bewises dhe Loufl: at wara stämbde Och Jngen mötter /: 

Deslikast bewiste medh desse Ofuan skrefne oh andre 2:ne Kaldzmän Christen 
sörensson i såne och måns gudmunsson i b m : som hiemlade Effter låugen at hafua 
stämbt tufue Jngelsson i V: Ringarp, Anders Nilsson i Odeliunga, gunnar Knudsson i 
Åby gunar adzersson i Öyia Per siunesson i toarp Och anders tusson i Liungaskoug, 
saken Er til dhenem för sönders löf bros bygningz Peninger, som Enu Rästerar, med 
widare bifougade Jnlägz Jnehål af d a t t o  tomerup den: 26 J a n v : A:o 1681 som i dag 
blef läst Och På skrefuet oh skal i p r o c e s  Jnföras, 

Jtem i Rätta lagdes En opsatz under herr: Suen Pils Egen han af samma d a t t o  Ly-
dande först På 600 daler: Oh dhes uttan för 4 Eckor af huar Socken 14 Sokner 56 äker 
á 6 marker Er 84 daler: dher På Er betalt 354 daler 16 /ör Resterar alt så 328 daler 3 
marker, medh widare dhes Jnnehål i dag Läst Och På skrefuet, Oh skal i P r o c e s : n 
Jnföres, Här Emodt framkom på samptl: häradz männens Vägnar Gunar Knutsson 
i Åby, Och i 
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i Rätte Lagde dheras C o n t r a c t , som Lyder dhes Jnehål af den: 5 Punhten, at härad-
zmänerne hafuer Lofuat At Erlägia til h e r r :  A r e n d a t o r e n  wedh broens förfär-
diande 600 daler: dhen halfue dhelen dheraf strax ved bro bygningens begynelse, Och 
dhen a[n]dre1245 halfue dhel dher af skolle blifua Erlagt 2 måner, Effter brons förfärdi-
ande, medh mera1246 dhes Jnnehål wnder h e r r :  A r e n d a t o r e n s  han oh1247 samptl: 
häradz mändeens h[ä]ndr1248 Oh bomärke, som i dag ble[f]1249 läst oh Påskrefuet /. des 
uttan suarade guner i Öija Och Per siunesson i toarp på samptl: här[a]dz1250 mändeens 
wägner at dhe Jnte hafuer Lofuat h e r r :  A r e n d t : n  huarken Peninge för Ecker Och 
ike, häller ingåt at giöra Nogra Ecker, män allenast de 600 daler: Och dhem lofua dhe 
nu1251 at Villa dhen igienstående Räst1252 betalle utan Någen dom Effter C o n t r a c t e s 
lydelse, Ved dhe 2 månaders för löp, Efftr at broen var fulfärdig, huilket inte har waret 
för än nu i förleden Lördagz, Jtem Jnsinueradhes häradzmandens tufue Jngelsson:s 
skrefftelige Jnläg lyder s[å]ledes1253:s: Effter som h e r r :  Suen Phijl på Tomerop hafuer: 
gifuet mig tillige med dhe andre häredz män kal Och warsel till förste ting till dombs 
angående Sönderslöfbro Penger, såå hafuer iag lofuat till for:ne bropenge 80 daler: och 
herföruttan formener Jag mig til at icke Noch: (?) dom der på kan gå, aldenstun ieg 
h[å]ler1254 mig effter C o n t r a c t e n , och mener för dhen skyl at herr: Suen Pil bör at 
bewise at han hafuer hafft sönderslöfbro färdig med all sin behöring på 2 mån:r tidh 
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effter C o n t r a c t e n s  Jnhål, oh iag håler mig Effter C o n t r a c t e n  at betalle min1255 
Resten föruden någen p r o c e s s  Eller dom, at dhette mit suar må läses påskrifues oh 
i tingbogen Jnföres af Rinderup den: 26 J a n v : 1681: 

         Tufue Jngelsson. 
Som samme Jnläg Eller skrefftelige suar Jnnehåldt i dag läst Och På skrefuet: 
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M o n s : r  Brockman på h e r r :  A r e n d : t s  wägner suaradhe oh förmener at för:ne hä-
redzmän dhe Resterendhe Pänge Effter dheras C o n t r a c t : bör at betalle, Effter som 
bron för Rom tid sidhen Er förfärdigat alleneste någre Räckwärk som Effter dheres 
sigelse skolle weret i lördagz opslaget. Och begierar dom, häradzman gunar suarade 
på samptl: häradzmändz wägner at broen har Jnte varet färdig som han borde med alt 
sit behör förän nu i lördagz som kan Göras beVisligt Och håller sig til at Niutta dhet 
giorda C o n t r a c t  tilgode, dhenne sak beRor under samme C i t a t i o n  Jntil dhen 
tidhen Er förbj som C o n t r a c t t e t  Om förmäller, uttan dom, 

Guner Knutsson i Åby bewiste medh K: M: Anderss Gundersson i Åby Och Suen 
Persson i b m : som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt Suen bengtsson i Åby Oh 
Per Knutsson i Pickkahuss, Saken Er til suen bengtsson för 2 skpr Roug, Saken til 
honom: i Pikahuss för 1 daler Sölfuer M:t Och 2 Jern Päge så goda som En daler:, 
förmener at dhe Jnstänbde bör at betalle for:ne tilkraf, Nembl: til 1. 2. ting til dombs, 

Pher synesson i Toarp bewiste medh En skrefftelig kaldzsädel som Lyder medh 
dhiegnens opskrefft således, Kal oh Varsel gifues Eder Jöns Nilsson i gunarp Per Jeps-
son i toarp, Suen månsson i tostarp och mikel pålsson i brandzwik för de Resterende 
bropenge for Eders gårdeparter til sönderslöfbros op bygiande, frå heradz manden 
Per siunesson i toarp, til förste ting oh till dombs. D a t  toarp den: 23 J a n u a r j  Ao 
1681: Op skrefften Lyder således denne Sädel Er förkynt på tosterpe sogne stefne den: 
3 söndag effter hl: 3 K:s dage Ao 1681: Affuid anderson Egen han:
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Pher Jepsson i toarp Oh Jöns Nilsson gunarp möte oh suaradhe sampt suen månsson 
i tostarp möte oh suaradhe at Effter så som Ryttarne hafuer taget bruk somliga stedz 
1/2 Och somme stedz 1/4 dhel, alt så förmene dhe at Rytterne bör at betalle om Noget 
dher til skal utl[ä]gias1256, Och bönderne dher före at vara frj Effter som dhe Jnte Niutta 
bruket, Mikel i brandzwik suaradhe at Effter som han har betalt så möket honom: kan 
tilkoma af dhen Part som han har i bruk, alt så förmener han at, Ryte bör at suara til 
dhen öfrige Rästen, för dhet han i bruk hafuer: 

Pher Persson i Ösiö i dag hans 3:die ting Effter förge saggifuendhe. Lyser för sin 
delle til N: ting:1257 

Jönss Bengtsson i Ebbarp på Körkehärden herr: Nilss Jacobssons wägner i Gru-
mestorp bewiste med K: M: bengt1258 trölsson i grumestorp 
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Och Bengt Phersson i grumestorp som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt 
körkewärgerne i grummestorpa socken Per bengtsson i Åby Och Jönss ollsson i hol-
me til förste ting oh andre 3die til dombs: saken Er til dhem för 1 Rixdaler åhrligen 
uttj 5 åhr dher på hafua dhe betalt 2 Rixdaler: Resterar altså Ennu 3 Rixdaler: medh 
widhare til Näste ting 

Nock bewiste medh 2dre1259 K: Men Nembl: Bengt andersson i Åninga torp Och Käl 
Ågesson Vedby, På huarss wägner Bengt trölsson hiemlade kal at hafua stämbt Larss 
ungesson i Wedby til förste och 2 ting til dombs,1260 Jttem Jöns Andersson i gölsö till 
1. Oh 2 ting til dhombs, Saken Ehr 
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till dhennem för tiendhe smöör som dhe årligen böre at Erlägia, huar dhera om åhret 
1/2 Pun, Jönss Andherson i Jshult mötte Och suaradhe at Effter som Ryttaren hafuer 
emottaget1261 Grödhe wexten, altså förmener han at Ryttaren bör och at betalle Präs-
ten för smöret, 

Jönss Bengtson i Ebbarp bewiste medh: K: M: Bengt bengtsson i sPydzrödh Och suen 
andersson i Ry som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt Pål Eskelsson i hagesta till 
1 Ting 2 Tiill dombs och windes byr at På höre 3 Oh 4:de om behof göres, Saken Er til 
honum Effter Jöns bengtsons fulmahtz Lydelse, af D a t o  den: 4 J a n : sidstledhen för 
Noget arfue godz som af honom: p r e t e n d e r a s ,  medh widare fulmahtenss Jnnehål 
som i p r o c e s s e n  skal Jnförass, Eskel Pålsson i hagesta på sin fadhers w[ä]gnar1262 
her til mötte Oh suaradhe, at dhen tidh Eskelss moder wed döden afgången då war 
dher Jnte godz at bekoma Når skiffte höltz, som skifftes brefz gien snart1263 skal beuisa, 
såwäl som medh tingz witner, som Och kan Erfaras af gälderne Och hanskriffter at 
Jnte fandtz til dheras afbetaling, Och dher så hafde hent at Någet godz hafde waret 
til dhellingz då at gielderne hafde Varet afbetalt då förmener han at bengt Eskelsson 
i hagesta stodh till at waret wärge dher före, Effterdhy at Pål Eskelson tillförendhe 
hafde sålt oh af hänt sin gårdhepart, När siune Kälsson icke lenger kune wara wärge 
för sine barn, Och kan medh sködhe göras bevisligt at han sin gårdhe Part, 
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Afhändt hafdhe //:1264 Till widare oplysning i Rätte lagdes Eskel Pålsson1265 et skiffte 
bref förR[ä]ttat1266 Effter Ludze Eskelsas dotter i hagesta den: 6 N o u e m b r  1659: 
af Jnnehåll at boet Jnte kune tilsträkia till giäldens afbetalning medh widhare dhes 
Jnnehå[l]1267 i dag Läst oh Påskrefuet, Oh skal i p r o c e s s e n  Jnföres.S. A1268 Jtem 
iRätta lagde et tingz witne utstädh här af Rätten den: 6 N o v : 1673: huar af förnimmes 
Siune Kielssons berättelse här för Rätten at dhen tidh hans hustru war dödh kunne 
Booet icke När tilsträkia gälden at betalle, medh widhare dhes Jnnehål i dag läst oh på 
skrefuet,. Jönss Bengtsson i Ebbarp holler Vara Onödigt her om någet mehr at Påtalle, 
Efftersom han Erfarer sådan Rigtigheet som Redan framWist Ehr, Huar Effter Eskel 
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Pålson Er tingz Vinde begierandes, 
Twfue Tufweson i sPydzerödh Beewiste medh K: M: bengt bengtsson i i b m : Och 

suen Anderson i Lille Ry, som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt Suen Pålson i 
sPydzrödh, til 1: ting oh andre til dombs och wides byr at På höre 3die Och 4:de Om 
behof göres, Saken Er til honom: etc: Effter som iag tufue tufuesson p[å]1269 sPydzs-
torp hafuer ladet Jnstempt Suen Pålsson i sPydzröd til 1. 2 ting til dombs oh windes 
byr at på höre 3 oh 4 ting om behof göres, sagen Er til honom: för En hoppe som. 
han Lånte af mig til at skyssa med1270 någet krigz folck for 3 år seden, och same hope 
hafuer han förkomet för mig så iag aldrig så dhen siden, Nåk Er saken til honom: för 
han hafuer låtet sit queg gået i wangen i mellum bägge wores fredz dager, Och giort 
mig stor skade på mit gräss oh på min sädh, som hafuer opättet och sönder Refuet 60 
trafue sädh for mig /. härförutan hafuer han i dhetta förgångne åhret ladet 2ne hester 
gåt i Wången i från S:te walborg dagh Och Jntil Pinsserdag /. 
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i för gången åhr, sätter för dhen skul i Rätte för häradz dommaren om han icke bör 
at stande mig til Rätte för min hoppa som han hafuer förkomet för mig, så och för 
min gröde som han hafuer låttet opätta, Och förmener at han bör pligta Effter häradz 
dommen för sin ohöflig som han åhrlig gör på gudz gofuer, som Gudh hafuer unt oss: 
Som same Jnläg Jnnehålt i dag läst oh Påskrefuet,

Pher Nilsson. wed sit wissa budh Låtter Lysa för sin della till Nästa ting:1271 

   Jeppe Nilson i hönss holme Eskel Nilson i Tudze holm Och Eskel Nilson i harhol-
me, i dag dheras 4:de ting till dhe Jnstämbde, Effter förige saggifuendhe, Och i Rätte 
lagde dheras skrefftel: Jnläg Lyder som fölger i E x t r a c h t Viss som fölger /: S: Effter 
som i dag Ehr Wort 4:de ting till dhe Jnstämde som Er Per Eskelsson i bällinge Per 
Nilsson i lärka Pål Kälsson i toarp oh Eskell månsson i bällinge som hafuer Jnförsell i 
Sl: måns Eskelsons Jord i bällinge, Nembl: Per Eskelsson i bälling 30 daler: /29 ör Per 
Nilsson 29 daler. Pål Kälsson 30 daler: oh Eskel månsson 22 åhr gl:, dhen förge sogne 
Präst Jnförsel i same Jord 6 daler 1 mark: Jeppe Jepsson 4 daler: 1 mark: sätter wij 3ne 
män i Rätte om dese som hafuer pant oh Jnförsel i same Jor icke bör sielf at skatta 
dherförre, Efftersom1272 dhen Jor inte Er utlat Eller Vorderat, Och förmener Effter 
Per Eskelsson Er Näst Värge bör han at suara til den Jor som blifuer til arfueJor, Med 
Vidare des Jnehål i dag läst oh Påskrefuet. Oh skal i p r o c e s s e n  Jnföras,1273 af dato 
höns hollm den: 26 J a n v : 1681: 

huar Effter de Ere Dom begierandess /.

dhe Jnstämbde mötte Och begiärade at dhenne sak må oppe stå til Näste Ting, Och 
då at suara huad de hafuer som denne sak wed kommer/.1274 



– 258 –

170 v 
dhe Jnstämbde mötte Och i Rätte lagde Pål Kelsson1275 et skrefftl: suar som Lyder i 
E x t r a c h t wis således, B: oh skal i p r o c e s s e n  Jnföras,. Effter som ieg Pål Kälsson 
i toarp1276 delles oh til talles af Sl: måns Eskelsons börns wärger för halfue dellen tike 
käldz bygge som iag hafuer i pant, då er dhetta mit korte suar imod desse förskrefne 
börnsens wärger, at den halfue dellen af förskrefne bygge som ieg hafuer i pant hafuer 
aldrig waret skat lagt uttan gifuet sin huseleye till måns Eskelss gård, Och förmener 
mig at ieg ike bör at gifue skat af förskr:ne Egendom förän det blifuer mig af tilbörlige 
män til wurdh, Och same man at på sätte hure stor skat der bör at gifues med gården 
oh förmener mig til at huad som ieg icke kan bekomma min fylleste betaling i same 
bygge, at ieg bör at hafue dhet i måns Eskelss gårdz bruk: med widare des Jnh[å]l i 
dag läst Oh På skrefuet: 

Dhes uttan wpwistes hög wälborne h e r r :  G e n :  M a j o r e n s  oh Landz höfding-
es R e s s o l u t i o n  upå dheras öfuer Lefuerade s u p l i c  Nembl: Jeppe Nilssons Och 
Eskell Nilson i Tuse Holm Och Eskel Nilson i harholma, af D a t o  M a l m ö  den: 
21 J a n v.  sidst Leden så Lydendes, R e s o l u t i o  dhenne Sak: R e m i t e r a s  till Lag 
oh Rät huarest häradz domarn d i s p u t e n  Lagligen Skal uptaga, E x a m i n e r a  oh 
afhielpa M a l m ö e  u t  s u p r r a  Rank: 

Huar Effter öfuan skrefne män Ere Rätens utslag begiärandes, Då Er såledess R e s o -
l u e r e t  Effterdy öfuer krigz C o m m r :  n  Edel Oh wälborne herr Suen Erlandsson 
E h r e n f l y c h t , har giffuet nu sidst uttij sijlagra någre åhrs friheet på dhen ödepartz 
gård udj bällinge då börre ofuanskrefne män fri at wara för Nogre skatter dher af at 
utleggia så lenge friheetten på ståår Effter utgångne oh p u b l i c : d e  höga öfuerhetens 
R e s o l u t : o n  huar förre dhe och har at söka sin Pant 
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af wedherbörandhe som dhe bäst kuna, oh1277 som Panthafuerne hafua störste dhellen 
afgångne måns Eskelsons Jord oh Eygen dom för sine utlånte Peninger til underpant; 
Jtem En dheel af barnen nu så myndige at dhe sielfue kune Emottage sin Jordh, så 
frampt dher Någen blifuer öfuer dhå gi[ä]llden1278 Er betalt, dy böre, Ofuan skrefne 
3ne män dherföre frij at wara,. 

Suen Månsson i smörmyr på anderss månss wägner i ture bygget beuiste medh 
Kaldz M: Kiel Jönsson i Egholm Oh Anders hansson i b m : som hiemlade Effter låu-
gen at hafua stembt Per suensson i harbeckzhult til witnes byrdh at Påhöra,1279 Och 
månss anderson i Egholm Gunge månsson. i harbeckzhult, Jngel månsson i Tockarp 
Och bengt knutzon i Lärka samptel: stämbde till förste ting sin sanheet at bestå, Och 
begierar Suen månsson sit witne til förhör då för Rätten fram kom bengt knudsson i 
Lärka som suor och witnade Effter låugen, at han war i ture byget då när snaphanerne 
toge En suart häst från anders månsson i turebyget, Och hafde dhen frå honom: En 
tidh, Och dhen tijdh som han sedan dher Effter bekom samme häst igien war och iag 
bengt knudsson i turebyget war dher samme tidh, Och kune iag Jnte Rätare see Eller 
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skönia än dhet Ju war dhen samme häst at han fick igien1280 dhen tidh, som blef före 
gången honom: af snaphanerne från taget Oh war anders månsons Rätte Egen häst 
/. Suen månsson beRopar sig på widare witne til Neste Ting: Per Suensson suarade 
at anders i 
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turebygget bör at witna sig hästen till medh sinna Naboo som kiände samme häst, 
Och kuna wittna fulkomelig dher om, oh icke söka witne en halfmil borte som Er 
hans oh hans hustrus brödrar, 

Nock beuiste Suen Månsson i smörmyr med same K: M:1281 som hiemlade Effter 
låugen at hafua stämbt Knut steensson i harbeckzhult til förste ting Och andre til 
dombs Saken Er till honom: för 2 lispun fläsk á 1 daler Punet Och dher på hafuer 
betalt 1 daler 4 /ör Er alt så R[ä]sten1282 28 /ör som han p r e t e n d e r a r  på sampt 
Ränta af de Peninge som han Er skyldig för fläsket på 4:re åhrs tidh: medh widare til 
Nästee ting Knut steensson suarade at han hafuer betalt sin Part som honom: tillkom 
at han skolle betalle på flesket Och då Når han köpte flesket betalte han 1 daler Och 
nu i dag har han betalt 1 daler 4 /öre, altså Effter han hafuer betalt sin part öfuer Och 
ike under förmener han at Suen månsson hafuer honom: inte mehr at krefuia,. Suen 
månsson suarade at han har inte fååt Någen skilling för dhetta om talta fläsket förän 
nu i dag han fick 4 1/2 marker: 

Pher Nilsson i Eeket Ved sit Visa budh1283 på herr: Borgmäster PilC r o n e s  wägner 
beuiste medh K: M: Nilss Andersson i Persköp, Pål Nilsson i Esborarorp som hiemlade 
Effter låugen at hafua stämbt Ture Persson i Ryal til förste ting til dombs för Vitterlig 
giäll, med vidhare til Näste ting: 

Nilss Anderson i Persskööp beViste med K M: mikel Jepsson i boarp Oh Nilss 
Nilsson i Perssköp: 
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som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt Pål Jonsson i Persskööp til förste ting oh 
2:dre til dombs för witterlige giäl Lånte Pengr 9 daler: S:mt medh widhare til Näste ting: 
Påhl Jonsson blef på Ropt män mötte Jnte: 

H e r r :  q u a r t e r m e s t a r e n  M o n s : r  Tu r i n g h  i dag hans 4 ting til Öye 
män Effter förige dhrefne p r o c s s  om En häst som dhe af En Ryttare wed Nampn 
A d a m  Liflendare, utan o f f i c e r a r n s s  wille Oh wetskap köpt,1284 Oh Er idag1285 
En Endelig dom begiärandes, 
dhe Jnstämbde m[ö]tte1286 Och i Rätte lagde En skrefftelig A t t e s t  under skrefuen af 
2:ne män D a t e r a t  gunarp den: 2 J a n v : 1681: som lyder [så]ledes:1287 kändess wj oss 
Jönss Phersson Och siyne månson i gonarp at wij hoss Och till städe ware, Når siyne 
adzerson tilsPorde adam Liflendare på samptelig Rodens Vägnar om han ville gå oss 
i himmelstå Efftersom Vj hafde honom: Rigtig betalt för same häst, huar till adam 
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Lifländare suarade Ja, och sagde dhet war min Egen häst och war Jnte C r o n e n s 
häst, Thj iagh fick honom: til skenckz af ehn C o r n e e t  oppe i smålan, Och En dag 
war same häst för mig 3 gånger på mötte af C a s s e r a t , at dhetta så i sanhet ehr som 
for skrefuet står witner wij med wores bomärke D a t u m  gunarp den: 2 J a n v : 1681: 
Jönss [bomärke] Phersson Siune [bomärke] Månsson
Som same A t t e s t  innehålt i dag läst oh Påskref.t

dhess uttan i Rätta lagdes derass skrefftelig suar så lydandes,: wores korte suar imot 
h e r r :  q u a r t e r m e s t : n  Nembl: 1 at Ryttaren til böd oss hästen som han sålt 14 
dag förän wij köpte honom:: 2: Står Ryttaren wedh köppet Ennu, Jtem at han sielf har 
förv[ä]ruat1288 sig hästen, Och inte C r o n e n  har kostat honem:. 3 Ehr 

172 v 
Öfwerheetens o r d e r  förkunade. at Ryttarne må sellia dhee små hästar utan opli-
usning till huem honum Lyster, Och wij fatige böndher förmener dherföre för herr: 
quartermästarens hårde i Rätte settelse aldelles frij wara,. 

4 Er Ryttaren Ennu tilstäde Och tienar under samma C o m p a g n i e , dher före bör 
han at tilltalles Oh icke wij, 

5 wet wij intet anat, En wij Erligen hafuer köpslaget med En Erlig karl: och för dhen 
skul böre frj wara, Som same skrefftelige suar Jnehålt i dag läst oh Påskrefuet:
Herr: qwarteer mästaren suarade til dhen 1 Pungt således at Effter som Ryttaren böd 
dhem hästen till 14 dager förän de köpte honom: alt så hafde wäl hafft tidh at giffuet 
sådant til käna för off:ne förän dhe dhen hafde köpt, så kune hästen så wäl som dhen 
öfrige M o n t e r i n g e n  änu waret i behål, Och osPollerat, huad andre Punhten 
Vedkomer at Ryttare wedstår köppet, altså förmennar herr: quarteermästarn at han 
inte war mägtig at sellia kongens M o n t e r i n g  det1289 de sig på Ropa at Ryttarn skal 
war[a]1290 tilstädes nu så Er dhet Jnte, ty han Er för sama Orsak nu bort Römbt/. oh 
förmenar altså Jnte dheras suar Noget bör at giälla uttan blifua wedh sin föra A x t i o n 
oh Er dom begierandes, dhe Jnstämbde suarade at Effter som herr: Rytmästaren haf-
de same Ryttare kallat för sig Littet Effter at köpet wart giort, Och sedan gaf honom: 
lööss oh blef antagen sedan til suentienare, Och Jnte wj hörde Noget antal der om 
för på En 2 månades tidh dher Effter, Och förmener at herr: quartermästaren böer at 
söka Ryttarn, Och Jke dhem: Partterne förrelagdes at taga p r o c e s s e n  beskrefuen. 
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till Näste ting Och då at gå dom, så frampt eij saken dhes förinan kan biläggas oh 
forlikas.

Hustru M a r i a  wed sit wissa budh framskika1291 sit skrefftelig Jnläg1292 så lydendes: 
som På andra sidan föllier s i g n u m  [tecken] På dhetta bladet: 
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Phål olsson i Ågerup Effter medgifne fulmacht Och förige lagdbiudning, nu mehr Er 
fierde ting i dag, Och i Rättelagde En anan fulmacht Lyder i E x t r a c h t wis således, 
Oh skal i p r o s e s : n  Jnföras: D a t : troedz berga den: 16 J a n v : 1681: under Per tor-
stensonss bomärke,. Peder torstensson i broby1293 gifuer Pål olsson i ågarp fulmaht 
at han på mine vägner frå mig oh mine sande afwinge al den lot oh Part som mig 
Er arfueligen tilfalden, så oh at han bortsköder al den lot oh Part som mine sösken 
tilkommer: same går som iag er wärge forre,1294 desslikast i Rätte lagdes et köpebref 
af Christen Nilsson i Nörre sualle utgifuet af D a t o  den: 25 J a n v : 1681: som skal i 
Sködet införes1295 och lyder kortel: såleds: Christen Nilsson boendes i Nöre sualle1296 
i Rönebärge härat gör viterligt at ieg sköder oh af händer al den låt oh part på min 
hustrus wägner al den låt oh Part som min hustreu Er arfueligen tilfalden i den Jor 
som liger til trodz berge gårdh:

Och dhess uttan hanss fierde Lagbiuding för hans Egen part på sin hustrus Vägner 
dhet han Lag biuder al dhen loth oh Part som häne arfueligen Er tilfalden i troedz 
bärga skatte går, då för Rätten fram stodh Nilss torstenson i troedz bärga Och biuder 
sölf Och Peninger för alle öfuan stående 3:ne Parter som Lagbudet ehr, huar Effter Pål 
olsson framstodh På sine Egne Och fuldmägtig på dhe öfuan skrefne 2:ne mäns wäg-
nar och bort sköder oh af händer alle tre dhenne Parter som lemnet er från sig och 
dheras arfuinger, aldelles Effter fulmähternes Jnnehål oh dhet1297 Jntil Nilss torstenson 
i troedz bärga oh hans tilkomende fästemö N: N: både huuss Jord åker oh Eng skoug 
Och mark fiske wan oh fägång Jnnan oh uttan alle fyre 
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markeskäl ehuad nampn dhet hafua kan, som dher til Liger oh af areldz tid tilliget 
hafuer bådhe uttij sielfue hufuet gården så wäl som byggen medh mölle Oh mölle fal 
bådhe högt Oh lågt wåt oh tort aldelles som föreskrefuet står till Ewindelig Eygendom 
at nytta Och behålla för sig oh sine arfwinger Och Ere På begge sider Väl til fredz Oh 
benögde i alle måder och bewistes medh lagbiudningen deta i fyra fulle ting wara 
lagl: opbudet oh lagstånnet, at således sköt oh afhänt är A t t e s t e r e  wij medh wore 
Nampn Oh bomärke tilllika medh häradz Jnsegel under trögt A c t u m  u t  s u p r a :

N B [tecken] 173 dhen Loflige Rätten helsess, Effter så som iag under tecknat för sina 
orsaker skul ike sielf kan komma til tinget mina Erander och Rätmäsige saker at utföra 
huar före ödmiukeligst begeres at mina Tingz saker blifua wed macht ståendes till 
Nästa ting, huar iag Eller min fulmächtig till dhen tiden emot mine C o n t r a p a r -
t e r  widare til suarss och saksens wplysning til känbarheet för dommaren achtar at 
R e f e r e r a  både muntl: och skrefftelig. hues icke mina wederparter Jnan dhen tiden 
hoss mig wed förlikning Jnställer D a t u m  tosterp den: 26 J a n v a r i j  A:o 1681:
dhen Ehrade Rättens tienstViligste
           Maria Sl:gh Lorentz
            häijdeRijdaress:
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Edeligen af sagt wedh Påhl Nilson i Åby Och olle Nilsson i brandzwick, på sine Egne 
Och samptl: dhe 8:te mändz wägner således som fölger: Hafuer wij 8:te män waret på 
åstädherne effter wores taxtes Jnhål och granskat och öfuerseet dhet bästa oss mueligt 
war, huad bröstfäldighet som fines på alle dhe gårdeparter som Ehr uttj åge Jngelsons 
sietting i bollesta, som er först i östre Lyndby Sochn, som Ehr häradz dommarens 
gård, fines i förleden åhr R e p a r e r i t 
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till en stor dhel både på tack weggar oh dörer sampt1298 alt annat som till husens för-
nödenheet kunde behöfues huilket stiger til månge Penge, Oh fines Ennu bröst fäldig 
för 30 daler: Karne mårtens gårde Part i östre Lyndby som Prästen hafuer i bruk bröst 
fäldig för 70 daler: Jönss bengss Gårde pårt i mölle toffte B: fäl: 82 daler hällis wnges 
gårdepart i Eeket. 31 daler: 3 marker: Pher Nilss gårdepart i Kollerhuset 12 daler 1 
marker: Pher Knutz gårdepart i hagen 7 daler 3 marker åges gårdepr:t i Rönes kulle 
4 daler: Källne Soken hanses gårdepart i Lundz gården R e p a r e r a t  udj förleden 
åhr till En stor dhel dog bröst fäldig. 12 daler 2 marker: östen till Er Jngen Lenga om 
dher behöfues Någen eller ike kan Vij Jnte wetta: Nilss Pålss går i bollesta 18 daler: 2 
marker: Jörren Jörgenssöns gårde part i b m  28 daler: - 10 skilling: Jörgen Christensons 
gårdepart i b m  11 daler: Peders gårde Part i sijlagre. 6 daler: Suenss gårdepart i b m : 
5 daler: 1 mark: Jönses gårdepart i b m : 50 daler 2 marker: trölses gårdepr:t i b m : 14 
daler 3 marker: brödes gårdepart i1299 öye bröst fällig 3 daler 1 mark åges gårdepart 
i b m : 9 daler 2 marker gunges gårdepart i b m  4 daler 2 marker: Peders gårde Part 
i b m : 7 daler: 1 mark: stuen som de Ere begge utij bröst fäldig för 16 daler: Nilss ad-
zers gårde part i b m : 14 daler: Jöns Suens gårdePart i b m : 12 daler: Käldz gårdepart 
i b m : 17 daler: Siune adzsers gårde part i b m  9 daler: Rigers gårdepart som Enkan 
Ehr bröstfalig för 12 daler: Anders sanes gårdepart i b m : 6 daler: Peder bodelss gårde 
part i b m : 4 daler: Grumestorpe sochn Nilss Phers gårdePart i Wglarp: bröst fäll: 16 
daler: Påhl hågens gårdepart i b m : 5 daler Mårtens gårdepårt i wglarp b: som Leyte-
nanskan er 9 daler: andersses gårdepart i b m : 29 daler. Nilss mikelsons gårde part i 
mammerup den: wästre 32 daler: Nok hafuer Rytteren färat noget på en somerstuga 
på samme går med taak fodträ Oh wäggar 
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dhen östre Parten i Mamerop som Er brände Platz der er op bögt en stuga dog bröst-
fällig för 5 daler: och liger tömmer till et Lidet bahus. Ellers Rent borte /.

Åby. Kär gården bröstfäldig för 67 daler, Peder bengtssons gårde part i b m : 36 daler: 
anders önders gårde Part i b m : 76: Peder siunes gårdepart i b m  88 daler: Suen Ph-
ers gårdepart i b m 1300 23 daler: Nilss Knudz gårde part i b m  ligger 14 stugeboller till 
agne ellers Rent borte Olle matsons gårde part i b m : dher på står et lidet bullehus 
så meget som treij små wäggerum elles Rent borte gäst gifuare gården i b m : brygge 
stufua brön Och brönkar, Och såå dhe husen som ere op bygt bröstfeldig för 124 da-
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ler: 2 gästekamer ofuer kälderen oh skänder, 2 gästestuger Rent borte, bolengen Rent 
borte,. stallengen Rent borte,

Tostarpe Sochn först Jöns Nilsons gårdepart i tosterop bröstfällig 62 daler: Anders 
peders gårdepart ibn b: fel: 50 daler: heijdeRijdarens gårdepart bröstfällig 52 daler 
Refuebollet i b m : 51: daler gudmunss bol i b m : 40 daler olle mattiss gårdepart 51 
daler: tomme anderss gårde Part i b m  10 daler. Jöns Jonsons gårdepart i b m  20 daler: 
1 marker: Larss siunes gardepart i b m : 30 daler: Jöns Klemetz gårdepart i b m : 16 
daler: suen månsss gårdepart i b m  34 daler: olle Pederss gårdepart i b m : 40 daler: 
hanss Nilss gårdepart i b m : 35 daler Påhl Månss gårdhepart för 40 daler: Påhl Nil-
sonss gårdepart i b m  6 daler: Pher mikelss gårdepart i Brandzwig 14 daler: gudman 
Nilsons gårdepart i b m : 15 daler: Nilss Persson: i toarp i körkebollet bröst fällig - 12 
daler: Jöns suens gårdepart i b m : 23 daler: mikel mårtens gårdepart i b m : 21 daler: 
Per Jepsons gårdepart i b m : 33 daler: Per siunes gårdepart i b m : 34 daler. Anderss 
suensons gårdepart1301 i gunarp 40 daler: Siune Pederss gårdepart i b m : 20  daler: 
Pher Person i b m : 9 daler. Olle Jönsons gårdepart ibm: 31 daler: 2 marker Nilss Ebbes 
gårdepart i b m  bröst fällig för 40 daler. Jöns Nilss 
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gårdepart i b m . 34 daler: Jöns Phers gårdepart i b m : 35: Nilss Påhls gårdepart i b m : 
27 daler: Nörrekärrs går 100 daler: Tossige Sochn Class olsons gårdepart i hultzhult b. 
fellig 16 daler Jep ollsons gårdepart i same går b: fl: 80: daler. basholme bengt lassen 
gårdepart 20 daler Øsiö sochn Jöns Person i Brekille dher på står En stuga och 12 w[ä]
ggerum1302 6 daler: Ellers Rent borte lönhäsle tyges gårdepart 12 daler: boarp Peder 
Nilss gårdepart 46 daler: brendeplatzen i b m : derpå står 12 wägge Rum bröstfällig 
for 10 daler. Ellers Rent bortte, dhetta så at wara i sanheet bekrefte wij 8:te män med 
wores bomärke /. 
      
Som samme afsigt i sig sielf Jneh[ålt]1303 e t c :

Edeligen afsagt wedh hanss Knutson i skingrödh På sin Egr och …

A n n o  1681: den: 19 J a n u a r i j  granskade oh A n o t e r a d e  wij wnderskrefne 8te 
män alle C r o n e n s  Enskylltte gårder uttij Lendzmandenss Nilss krogz sietting Effter 
wores Taxt och ankombne O r d e r , Och gårdernes bröstefäldigheet Noga förfaret och 
öfuer seet, Och dhet uttij Styckewijss s p e c i f i c e r a t  Oh beräknat uttij Päninger som 
Effter fölger, Pherstorpa Sohn: - Suen Påhls går uttj sPydstorp befines wara bröst fällig 
fodtträ för 3 daler: tre sty taak 3 daler: 4 stycken dörar 1 daler: otte styke döreJern för 
1 daler -,, 8 daler: Suen måns Part i b m : fodträ 3 marker: En Part 6 marker: et brun 
kar 1 marker: tuå styke fönster 6 marker tij wäggeRum skiffte 5 marker: Nilss anders 
går i hönsholm fodträ felles på huus lengen tillika med stolpar vorders: 3 daler Leg-
der 1 daler: 4 sty Taak 4 daler: En Port 6 marker tuå styke dörer1304 2 marker: 4 styke 
dörar iern1305 2 marker En annan Lenga slät udugelig bröst fällig 12 daler: En gafuel 
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på En anan lenga 1 daler: anders Röfz Part Ryttare i b m :. Jngen stuga Eller farstuga 
worderas för 38 daler: än fins En heel lenga odugellig 12 daler: Suens går i stokholm 
fodträ 1 daler: En gafuel 3 marker: fyra sty Tak 4 daler. 3 styke fönster 3 marker: 
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Bengz går i ybbarp b: f: Nij sty tak för 9 daler: 4 styke fönster 2 daler: En dör oh döre-
Jern 2 marker: Nilss bengz Part i b m : fins stugan tillika med ongnen oh skorsten hel 
odugelig Räkn… bröstfal för 3 daler: 2. länger heell bröstfäl: 40 daler: Bengt siunes går 
i hendrikstorp, 2 daler 1 mark: Nok fäm sty tak 5 daler: på stugan månglar et legte för 
1 daler: 4: fönster för 3 marker: En dör oh dör Jern 3 marker: Bengt måns Part i b m : 
Nj sty taak för 9 daler: 2 fönster 2 marker: fotträ 3 marker: 2 brunkar 2 marker:, Lilla 
Ry Enkian bengta 11 sty taak för 11 daler: Sex styke fönster som Er borte 3 marker:- 
dörrer och dörreJern Och annat bröstfal på wäggar Och taak 14 daler: Winnarp ödess 
går bröstfäl: på husen 6 Sty Tack 6 daler: Nok 6 weggeromss skiffte 3 marker: tre dörar 
Nederbrutne Och sönder 3 marker: Sex döreJern Ere borte 3 marker En port 6 marker: 
En gafuel 1 daler - Et fönster 3 marker: Nelss Suens gård i sPennerbyget - Nij Sty Tack 
9 daler. Sex weggerum skiffter 1 daler. En gafuel 1 daler: 2 dörer Och Jern 1 daler: 3 
styke små fönster Er borte 2 marker: Et brunkar 1 marker: Lilla hindrikstorp står öde 
bröstfäldigt och odugeligt både huuss wäggar stolpar fodträr1306 dörar oh döre Järn 
gaufler oh huad anat som kan fallera på huusen förutten stuga oh baghuus, dog tacken 
der på fins wara bröstfäldig 60 daler: biörstorp Per bengtsons går bröstfäl: tij sty Tak 
10 daler: Port 6 marker: Nok fotträ under en huslenga 3 marker: En gauvel 1 daler: 
6 fönster Er bortte 6 marker: Et brunkar 1 marker: Nilss hindrihz går i b m : befiness 
at wara bröstfäldig 16 sty taak worderass Oh beräknass uttj peninge 16 daler: wägga-
rum oh skiffter fodträ oh stolpar 8 daler: 3 styke fönster borte 3 marker: Et brunkar 1 
marker: Wedby socken, hölsstoffta Nilss Jönss.ss går 8 sty tak 8 daler: fodträ 7 daler: 
2 gauvler på En lenge 2 marker 7 styke fönster feller 7 marker: Nj wäggerum bröstfel: 
14 daler: Et brun kar 1 marker: Erik Nilss gårdhepart i b m : 8 sty taak 8 daler: fäm 
gåfweler 4 daler: fodträ 10 marker: 4 fönster 2 daler: Ödewadh Olluf Jönsas gårdh 8 
sty taak 8 daler: fodträ 3 marker: 2 stycke gauler på Een huuslenge 2 daler: tuå föns-
ter 2 marker: Jöns mattesons gårdepart i b m : fäm Sty taak 5 daler: et fotträ 1 daler: 
2 gauler 2 daler: En port 6 mark. 3 fönstr 3 marker: Olluf larsons gårde part i b m : 
tolf sty tack 12 daler. fotträ 3 marker. 3 gaweler 9 marker: fyra små fönster 3 marker: 
Nybygget Jeppe ollsas Part slet bröf: Oh Nerbruttet till sammen 35 daler: 
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Forssmölle Anders Swensons part befines wara b: fäll: trättan Sty Taak 13 daler: stu-
gan ongnen oh skorstenen 25 daler: fotträ 1 daler: Liunghuset öde b: fäll på wägar oh 
taak 12 daler: Siööboe olle Pålssons gårdh Eet sty taak 1 daler: fotträ 1 daler 1 mark: 
Söndreby Nilss Jonsons går på weggar taak tillika med dhörar oh annat tilsamen 20 
daler: Olluf pålss gårdhe part i b m : Ödhe bröstfäldhig tillsamman: 50 daler Smede-
boo Jöns Anderson går 6 sty taak 6 daler: fötträ 3 daler: 2 gåuler 2 daler: 2 dörar 2 
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marker: wijby bäckke gården tue Jöns Part, på stugan och ongnen 12 daler: Nj sty 
taak 9 daler: fem wäggerum med timber oh taak 7 daler: Suen Pålss går i b m : 12 
wäggerum både med timmer oh taak 12 daler, 2 gauler på en huus lenga 2 daler: 
fotträ 3 marker: Kiäl åges går i b m : fiorton sty taak 14 daler: fotträ 10 marker: Jngen 
Port 6 marker fira gauler på En lenga 3 daler: Larss Jngwarss går i b m : 12 sty taak 
12 daler: 5 gåfler til huslenger 5 daler: än fellar fotträ 1 daler: 5 dörar för 7 marker: 3 
fönster 5 marker: Port 6 marker: halfue del stugan med wegar oh tak 6 daler: Tollrödh 
suen bengtsson:s går 12 sty tak 12 daler. fotträ 3 daler: 4 gauler på huslenger 4 daler: 
flensshuus Pål bengtssons går 6 stj taak 6 daler. fodträ 3 marker: Gölssrödh Pål Ols 
går siu sty taak 7 daler fotträ 1 daler: tre styke fönster 1 daler: Adzers går i bierödh 
siu sty taak 7 daler. fotträ under En lenga 6 marker: En gafuel på En huslenge 1 daler 
2 små fönster 1 marker: Tufwe torstens går i b m : 8 sti tak 8 daler: fotträ 9 marker 2 
gauler 2 daler: Åge Pers går i b m  9 stj taak 9 daler. fotträ tre marker. En gauel 1 daler 
2 fönster 2 daler: Måns Jöns går i b m :  10 sty taak 10 daler: fotträ 1 daler En gauel 1 
daler fem skuutwäggar 3 mark, Linges toffta käl måns går 7 stj taak 7 daler: fottre 1 
daler: 2 gauler 2 daler: fyra små fönster 1 daler: Lyndery Olluf Jepss gs: fem sty tak 5 
daler fotträ 1 daler: 2 gafuler 2 daler: Per Jepss går i b m : fem sty tak 5 daler fotträ 1 
daler: tre gauler 9 mark 8:te wäggeRumhuus med fotträ stolpar Oh tak: 8 daler: Erik 
Nilsons gård i b m : 3 sty taak 3 daler: fotträ 6 marker: 2 gauler 2 daler: änkians Parte 
i b m : fyra sty tak fyra daller fotträ 5 marker: 3 gauler til huslengan 15 marker. Per 
ollss går i b m : tillika med dhen öde part som torsten Jepsson: Påbodhe 18 sty tak 18 
daler: fotträ 1 daler: fiorton Vegrum 
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medh fotträ Oh stullpar odugel tillsamen 14 daler: tuå styke gauler 2 daler: Lycke 
Suen Kelss går tuå stj tak 2 daler. fotträ 1 daler 2 gauler på huus lengen 2 daler: Jon 
Rasmusson: på bier husset medh weggar oh taak dörrar Oh dh[ö]rreJern1307 beR[ä]
knat1308 20 daler. bierhuset i b m : beröstfälligt medh wägar oh tak till 8 daler: ähn 
bierhuset i b m : bröstfäldig med weggar tak dörer oh dhöreJern 20 daler:

dhesse Effterskrefne Cronegårdher ehre Rootte tilslagne i 16 sohner. Söndreby hendrik 
nilss gårdh medh huss Veggar Oh tak b: fel: 50 daler. Kabba gården i Wedby 16: sty 
taak för 16 daler 6 styke gauler medh stolper oh fiöllar ifrån Jorden och up 12 daler: 
fotträ 2 daler: En Port 6 marker Nok fyra dörar med dhes Jern 2 daler: En gårdhePart 
i gölsiö fellas 14 stj tak 14 daler fotträ för 4 daler: tre styken gauler ofuan bielken 2 
daler: tre dörar 3 marker: 2 fönster 6 marker: stugan slet bf: tillike med ongen oh sk-
orsten 24 daler brunkar 1 marker: tue anders går i b m : 15 stj taak för 15 daler: fotträ 
under En Lenga 1 daler En port 6 marker: En gauel med stolpar 2 daler: tuå dörar1309 2 
marker: Odeliunga Sochn: Nilss aszers går fem stj taak 5 daler. fotträ Oh w[ä]ggar1310 
4 daler: tuå fönster 2 marker: Jan suenssons går i b m : 11 sty tag 11 daler fotträ 4 da-
ler wäggar oh gåfler 6 daler: fyra små fönster 2 daler: Nilss tusons går i sönder hult 8 
stj Tag 8 daler fotträ 1 daler 2 döreJern 1 marker: 4 små fönster för 6 marker: bengt 
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hindrikz går 8 stj tag 8 daler: fottre oh stolpar under En huus lenga 3 daler: Vägeer til 
sammen 3 daler 2 fönster 6 marker: taach Larss tus gårdhe part 9 stj tag 9 daler fotträ 
2 daler. En gafuel med stolper Oh fotträ 2 daler: fyra fönster borte 2 daler., Ekian 
Olles gårdhepart i b m : fyra stj tag 4 daler fotträ 1 daler En Port 6 marker: En gauel 
En daler 2 fönster 2 marker: Påhl Kelss går i b m : 8 stj tag för 8 daler: fotträ 5 daler: 
wäggar Och gauler 6 daler En port 6 marker: fyra fönster 1 daler: Anderss Nilss går i 
Odeliunga siu stj tag för 7 daler: fottr[ä]1311 Oh: stolpar under En lengia 3 daler Nok 2 
w[ä]ggerum1312 tillika med gauler bröstfälig til samen för 12 daler: ännu 2 dörar borte 
2 marker 4 styke döre Jern 2 marker: 2 fönster 1 mark En Port worderas för 6 marker. 

177 r 
Per bengtz gårdhe Part 7 sti tag for 7 daler weggar Oh gåuler på huuslengen 12 daler 
fottre 3 daler: 3 dörar med dhes Jern 2 daler: fyra fönster 1 daler: måns Nilss går i 
tåstebochtens, fins bröst fällig til 4 stj tag för 4 daler. fotträ 1 daler Weggar oh gauler 
2 daler En port 6 marker 2 dörer 2 marker et fönster 1 marker. Eskels går i basebygget 
4 stj tag 4 daler: fotträ 1 daler. et fönster 1 marker: Et brunkar 1 marker: Axels går i 
skeggestorp tuå sty tag 2 daler fottre 1 daler: Per pålss går i b m d e m  9 stj tag - 9 da-
ler: stugan tillika medh huss til stugen Oh farstugan tilsamen för 35 daler: fäm dörer 
5 marker: 10 st: dörreJern 5 marker En port 6 marker: på wäggar Oh gauler 6 daler: 
Jngel nilses går i Köpinge fyra sty tag för 4 daler. fotträ 1 daler brunkar för 1 marker: 
månstorp Adzer hendriksonss går 2 stj tag 2 daler: stugan hel bröstfällig 28 daler: en 
Port 6 marker: fotträ oh stolpar 1 daler. tre små fönster 1 daler: Knut bengss gårde-
part i b m : 61313 stj tag for 6 daler: fotträ oh stolpar 4 daler weggar oh gauler 4 daler 
tre dörar med des Jern 6 marker: Olluf Persons går i b m : finess ware bröstfäldig på 
siu sty tag för 7 daler fotträ Oh stolpar 4 daler: wäggar oh gauler1314 3 daler En port 6 
marker: En dör med Jern 2 marker: På stugan En wäg fellar på sidan 3 daler: Jngwardz 
gårdepart i b m : fins b: f: 4 sti tag 4 daler: wegar oh gauler 3 daler: En dör med dhes 
Jern 2 marker: et fönster 1 daler: brunkar 1 marker: Jeppe Ollufz går i b m : 14 stj tag 
14 daler: fotträ Oh stolpar 3 daler weggar oh gauler 2 daler En Port 6 marker: 3 dörar 
med des Jern för 6 marker: Nilss måns går i Karsholm 1 sti tag 1 daler någet mångles 
på wägger oh tag 2 daler: hindrik andes Part i b m : 9 sty tag 9 daler fotträ 1 daler En 
Port 6 marker: at detta så ehr i saning at således p a s s e r a t  wara på alle C r o n e n s 
Enskylte gårder i Lendzman Nilss Krogs siätting oh at wj herutinan hafua giort wor 
högsta flit sampt oh dhet Rättaste oh bästa wj hafua förståt bekreffta wi 8te män medh 
vores bomärken: 
Jöns       brödss.       tue      Ågesson    hans      Knutsson     Nilss      bengtsson
i huarsshult i bällinge På skingrödh i tusseholm
    Suen     Månsson    Per       Nilsson    Påhl      Nilsson    Nilss        suensson
       i Kälstorp i hågentorp i huadzrödh i Koholme
Som same Afsigt Jnhålt i dag läst Oh Påskrefuet 
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O n s d a g e n  D e n  9  f e b r u a r i j  A n n o  1681: 
Otte Stockemän, 

Pher Suensson i harbeckzhult siter för åge i biörnemose 
Olle Jngelsson i hellialt, 
Suen Persson i Åby:. 
Nilss andersson i brödagre siter för Per månsson i bierebygget, 
Per ollsson i ågerp,--,,..
bengt Jngemansson På skogen siter för Jngeman i Ringerp
1315 

suen i stokholm, 
1316 

Olle Jönsson i gunarp 

Ridefougden til bierssgår Wel:te måns biörnsson Ved sit wessa budh bewiste med 
Kaldzmän1317 mårten larsson i holm oh Per andersson i smålarp som hiemlade Effter 
Låugen at hafua stembt Effter En Lista af Ridefougden underskrefuen1318 Lydendes 
som Effterfölger Grumestorp Ole suensson:s Larss skatt, Nilss skatt Per Kelsson Bengt 
Person skredare, Store olle, mattiss skatt, hanss Nilson, Röösa Suen sadsserson Per 
torstensson wara rede til Morten sadsserss, wglurp Nilss Persson /: sleminge bengt 
mattison morten bengtsson, Holm Olle Källsson Anderss Kälsson desse före skrefne 
skal stembnes til 1 ting til dombs för hues jag denem på min wälborne hosbondes 
wägner hafuer at tiltalle A c t u m  Bierss går den: 1 F e b r u a r i j  Ao 1681: 
             Månss biörnsson Juull,:
                 Egn han,:
Effter som föregifues1319 Ridefougden Ey nu i dag Personlig kan möta fördj han Er Rest 
at emottaga herr: landz höfdingens ankompst, alt så beror dene sak oh de Jnstemde 
til i dag 24 dagr: utan dom, 

Ryttarn Anderss Andersson i Boarp bewiste med K: M: anderss månsson i Krang-
elböget Och matis Eriksson i Roneholm, som hiemlade Effter låugen at hafua stembt 
gunne gudmunsson i Porkenhult til 1 ting til dombs, Saken Er til honum för 4 1/2 
daler som han Er skyldig til Rytmestaren Jahn 
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dellawal Effter des sedelss lydelse D a t e r a t  grimskiäl den: 3 J a n v a r j  A:o 1680: 
med widare des Jnhål i dag lest Oh Påskrefuet, huar Effter han för mener at gunne 
gudmunsson bör at bettalle dese Resterende 4 1/2 daler, Effter som han hafuer betalt 
til förende 5 1/2 daler Effter samme sedel, Gune gudmunsson möte, Och benägter 
at han Jnte Er skyldig huarken til Ryttaren Anders anderson, Eller til Rytmästaren, 
män Nogen sPannemåhl af Rytmästarens hafuer han ut låtet Effter Rytmästares tie-
nares befalning, Och så möket som han hafde Jnne hos sig som Rytmästarn tilkom 
hafuer han ifrån sig lefuererat, Ryttarn förmener at Effter som gunne gudmunsson 
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inte har Någen skrfftelig befalning ifrån herr: Rytmästarn at han skulle utfå Någen 
sPannemål, utan alenast hans Egen lösa berättelse alt så förmener han dhet kan inte 
hiälpa honom: någet til befrielse, des uttan fram wiste gunde gudmunson Een Nökel, 
som Rytmästern hafde honom: tilskikat med någen Rytterhustrurr som skulle hafua 
sPannemåhlen under huilket Lykelse sPanemålet Var Jnnelyckt som Nykelen Er til, Oh 
samme hustruer bekom den gång 10 skpr: korn oh Roug, á1320 2 marker skpn,: denne 
sak beror under ssamma C i t a t i o n  intil så lenge at gune får söka de same hustruer 
som bekomme sPanemålet, Effter begge Parternes Eget samtycke,. Och 2 daler lofuar 
gune at betalle anders anderson til Nästkomende lördag,.

Bengt Person i halle kulle bewiste medh K: M: Jönss Persson i b m : Oh Olle Jonsson 
i b m : som hiemlade Effter låugen at hafua stembt brodde Nilsson i Öye til förste ting 
2 til dombs oh i Rätte legga Och framwisa skifftes brefuet Effter hans hustrus förige 
man, Saken Er til honom: för Witterlig giel 4 daler som Sl: Jöns suensson i öye var 
skyldige till bengt Persson Och han inte fick noget bodh 
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Om Når skiffte höltz, Nok hafua de stembt Åge Rigerson i öye til 1 ting oh 2:dre at 
bestå sin sanhet Jtem Nils andersson i brödagre til 1. 2 ting at bestå sin sanheet, med 
widare til Näste ting,. brodde Nilsson mötte Och suarade at huad skifftes brefuet an-
belanger så Weet han Jnte der om, Och mener at de som wore för myndere På den 
tiden för hans hustru de böre at fram wise skifftes brefuet, des uttan upbiuder brodde 
Nilsson 1 daler Rede peninger, sampt Noget anat godz som blef utlagt på skifftet at1321 
wel betalle til bengt Persson i hallekulle som Enu fins der på Platzen, 

Guner Knutzon i åby i dag hans andre ting til Per Knutzon i Pikahuset Effter förig 
tingz förde Kal oh sakgifuande för 1 daler S:mt Och 2:ne JiernVeggar: 1 daler Och Er 
dom begierandes, Per Knudzon blef af dommarn 3ne gånger påRopt om han Eller 
Någen på hans wägner hertil suare wille och Jngen möte, dy til fines han at betalle 
ofuan skrefne tillkraf med billig omkostning Eller undergå E x e c u t i o n  Effter R e -
c e s s e n : R: 

Ridefougden Wel:te Per Nilsson Effter förige tingz förde Kal wed sit wisa budh i 
Rätte lagde En lista1322 på afReckningen lista1323 som lyder såleds:,1324 Suen Olsson i 
Åsliunga Effter öfuer Rekning 19 daler: Per månsson i Attarp 13 daler: Kell helliesson 
i Wementorp 51325 Nelss Esbornsson i harbeckzhult till börne godz 9 marker: 6 skilling: 
til1326 Nilss Påhlson 14 marker: Per person i trölsebyget 5 daler 1 marker: Nock fem 
årss Rentta, Per trölsson i b m : 6 marker: Kielle hansess i sälleråss 7 marker:, Suen 
ollsson. i ågarp witterlig gäll 15 marker: 4 skilling: nok 18 åhrs Rentta, Pher Person 
på kierstensholt 60 daler: Ringer 8 skilling: Nock 41327 åhrs Rentta, Bengt Knutsson 
i lerka witterlig gäll 40 daler. förutan Nogle åhrs Renta,. Som samme lista i sig sielf 
Jnnehå[l]t1328 ord effter anat i dag läst och på skreffuet:.

huarEffter han Er dom begierandes, samptel: de Jnstembde blef på Ropt oh Jngen 
möte, Effterdj samptl: de Jnstämbde nu uttj så lång tidh sedan förste ting 
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Jntet har Rättat för sig ike heller her för sig Någet till befrielse/. då tilfinnes En huar 
at betalle ofuan förde tilkraf med billig J n t r æ s s e  oh ohmkostning Eller lide Nam 
En huar utij deres boo oh godz huar dhet findes Effter R e c e s s e n : 

dess likass begierte månss Nilsson på bem:te Per Nils wägnar Endelig dom på de 
Jnstembde för Resterende langille till herskapet, Nembl: hans Egne f[r]elsebönder:1329 
som hörer under lerkes holm, här emot framskikade tufue suensson i gryåse åtskillige 
quitensier under skrefne af förige herskapz fulmägtige både C a s p e r  Wa l e r i u s  oh 
Per Nilsson i Eeket, huor med beuises Langillet af gryt åsa altid waret åhrl: 14 daler 
S:tt huilket tue suensson Eller hans gårdboo ey benägter at welle betalle och utleggia, 
samptel de öfrige Jnstämbde blef på Ropt män mötte inte,. dy tillfines de at betalle 
Langilet Effter wanligheeten til deras härskap Eller des fulmächtig för de Resterande 
åhren som fordras med billig omkostning eller lide nam Effter R e c e s s e n , uttj ehn 
huar deras godz huar dhet fins, wähl förståendes för det Rätta smör langillet män för 
Ecker gästerj oh andre små Redzler aldeles frj wara för de åhren, På huilken tidh dee 
storligen wore J n c o m o d e r a d e  af både A r m e e r n e  så wähl wort Eeget som det 
danska krigz folket, Eehuad pante bönderne wed kommer beror der med Jntil widare 
R e s s o l u t i o n  ifrå höga öfuer heeten Jnhemptat blifuer, Efftersom de Ere Jnquar-
teringen af C a v a l e r i e t  underkastade och langillet Reda tuifuelss uttan upburett, 

A r e n d a t o r e n  herr: Suen Pijl wed sin utskickade Let i Rätte lega et Jnläg Jmot de 
Sex häredz män Anlangendis Söndreslöfbro Peninge som Enu står obetalt d a t e r a t 
tomerup den: 9 f e b i  Ao 681: som i dag blef läst oh På skrefuet, som skal i p r o c : 
Jnförs berorr denne sak med dom effter sidst tingz R e s s o l u t i o n : 
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des Likast Lette herr: A r e n d a t o r e n  Jnskrifua andre ting emot Jöns på Rytt,,. Jöns 
På Ryt mötte Oh Erbiuder sig at betalle Jnen Neste ting äntingen med Peninge Eller 
des Värd,.

Ridefougden til biers gård wed sit Vessa bodh beviste med K: M: Johan Nilsson i 
Kollerhuset oh suen Persson På skougen som hiemlade Effter Logen at hafua stembt 
Effter Een underskrefuen opsatz Lasse Jngemanson i Jngeborarp, Rya anderss anders, 
Nilss Andersson warande hooss Anderss, larss månson och hans soon, Suen larsson 
Lille stidzwig, Torsten Nelsson fastarp Suen synnesson bläsinge åge, Bollesta fougde 
Suenden, brödagre Nilss anderson LyndBy tåste Nilsson och hanss steffmoder ane, 
Suen Knudzon som nu tiener h e r r :  S a l e m a n  hanss Nilsson Per torsson kroman, 
Käröd Bengt Persson kädarp Per bengtsson Skougen bengt Pålsson warande till Jo-
hanss, dese föreskrefne Ere stämbde til 1 ting till dombss, för huess Jag dem på min 
Wälborne hossbondess wägner hafuer at tiltalle Bierssgår den 1 F e b r :  A n n o  1681:
Per torstensson j Röss ähr och C i t e r a t ,1330 Månss Biörson Juull
  Som samme: Egn han:
              



– 270 –

Efftersom Ridefougden i dag eij Personlig kan mötta fördj han er Rest at emottaga 
hans Nåde landzhöfdingz ankompst alt så beror dene sak med de Jnstembde til i dag 
14 dagr utan dom, 

Herr: Nilss i grumestorp Let i dag Jnskrifua Andre ting emot de Jnstämbde Effter 
sidste tingz förde Kal, med wide til Neste ting,. 

Hellie wngesson i Eehes gården bewiste medh K: M: Jöns Bengtsson.i mölletoffta 
Och unge olsson i Eeket, som hiemlade Effter låugen at hafua stembt Sl: afgångne Per 
gudmuns Enkia i boarp, sampt henes barn med beggess ders laugwärger, till förste 
ting till dombs oh at fram visa skifftesbref Effter 
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hellie ungesons fahr oh broder som bode oh döde i östre lyndby, Saken Er till dem för 
det godz som blef utlagt till hellie ungesons hustru bengta Phers dotter som hende til 
falt Effter hennas broder som döde, och troet Persson hafde Jnne hos Sigh,

Noch Effter henas steffaders död den heem gifft oh tienstelön som blef utlagt och 
henne med Rätte bör af Nembste wärge at lefuereras, Jtem hafua de stämbt Per su-
ensson i östre Lyndby at bestå sin sanheet, Och begärte hellie ungeson sit witne til 
förhöör, då for Rätten framstodh Pher suensson i östrelyndby som Suor oh witnade 
med opragte finger Effter låugen at han wart utskikat af Enkian Elna troedz1331 at 
han skolle gå till Per gudmunson i boarp och kungöra honum at der skulle hållas 
skiffte Effter henas man troet Persson Och han war ine i stugan hoss Per gudmun-
son då han låg i sengen, män för hans stora suagheet Oh siukdom skul kom han 
inte til skifftet, widare har han der om inte at witna, Hellie ungeson i Rätte lagde en  
A t t e s t  underskrefuen af fyre men lyder som folger [tecken]. wndertecknade tilstå 
oh her med betyga, at wed påsketiden 677: då skifftet höltz effter troet persson i 
östre lyndby, då war iag Pål andersson öfuerwarandess, och då blef utlagt till Beng-
ta Perss dotter för det godz som han hafde Jnne hooss sig Effter henass Sl: broder 
Nembl: 1 Röö koo för 18 marker: 2 suin for 5 marker En sengedyne för 7 marker: 
Ett öhlträ för 2 marker: som war til sammen 8 daler: der blef utlagt, män om nogen 
förmyndare sedan det emottog weet iag Jntet forwisso effter så lång tidz förlöp,. Jtem 
Wed samma tidh höltz skiffte Effter mårten Swensson i b m :, och då blef ut lagt till 
bengta Perss dotter, både för1332 hemgifft och tieneste löhn, först En suarthielmat 
koo för 8 daler 1 blaket dito för 14 marker 2 quiger för 10 marker: En suart grimet 
stuut för 6 marker: 1 grå fölla 4 daler 1 suijn 5 marker 1 wang 1 daler Er till samens  
21 daler 3 marker: om der war noget mehr som blef utlagt eller någen förmyndare  
det
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Emottog weet eller kan wij för wisheet eij minas, män detta ofuan skrefne willia wij 
med Eedh betyga huar och når påfordrass, till witterligheet betyga wij med Vora Egne 
händer Och bomärker, D a t u m  Östrelyndby den: 20 J a n v. A:o 681: 
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Påhl       andersson       Nilss          Jönsson      Nilss      Pålsson
i östre lyndbye i öfuarp  i bollesta
                       Pål      Jönsson i bollesta:
Som samme A t t e s t  i sig sielf innehålt Ord effter: Annat i dag läst Oh påskrefuet: 
Här Effter Hellie ungeson förmener at de bör at beuisa at När den tiden godzet war 
arffallet Nogen war som stod Nermer til wärgemållet Eller bäter Vederhefftig än som 
dese Jnstämbde Eller Enu finas kan, då at fram wisa den nu, Eller de at suara till hans 
hustrus godz, som wart förfallet och nu i förleden krigz tidh förkommet, Och sätter i 
Rätte om dee instemde1333 det icke böre at betalle och Er dom begierendes, 
des uttan före gaf hellie ungesson at om de Jnstämbde finge någet budh til det sidsta 
skifftet effter hans hustrus1334 stefader weet han inte, Effter der intet war Någet försuar 
som hafde noget förstån der om, utan Enkian Och de omyndige barn den tidh: En-
kian wed sit wessa bod Ryttarn Manhafftig anders andersson bewiste med K: M: Pål 
Nilsson i boarp oh olle Johansson ibm: som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt 
Olle synesson i starby til 2 ting at bestå sin sanhet, Och Per Kelsson i tranarp med 14 
dagers warsel at höre på windesbyrd, Och begierar Ryttarn sit witne til förhöör, då 
för Rätten framstodh olle siunesson i starby som suor oh witnade Effter låugen, at 
nu i förleden krigz tidh då troet Persson i östre lyndby wart Vedh döden afleden då 
skikade Per gudmunsson i boarp budh til mig Olle siunesson at iag skulde gå til Per 
Kelsson i tranarp Och bedia honom: at han skulle komma till troet Phrs oh emottaga 
det barnegodz som Wart ut lagt till bengte Phers dotter På skifftet effter henas brödrar, 
då suarade Per Kelsson at han Var 
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En uttan häradz man, och meente at der war Wäl nogen i häradet som stodh nermer 
till Wärgemålet, Och imidler tidh fulgdes Per Kelsson oh1335 Olluff siunesson åth til 
Östre Löndby, och littet til förende wart olluf siunesson i boarp hoss Per gudmunsson 
i boarp Och bad honom: at han skulle mötta Per Kelsson til Per trodz i Östre Lyndby, 
då suarade Per gudmunsson at han kune inte komma för han låg som Een kröpling, oh 
des uttan hafde han godz nok inne at wärga före mehr än han war mächtig at förestå, 
då sedan möttes Per Kelsson oh olluf siunesson til hopa i Lyndby til1336 troedz Och 
frågade der Effter då weste de huarken af skifftesbref Eller godz, Och Vidar har han 
inte häruttj at witna, des uttan framstod godvillig1337 Per Persson i boarp som suor oh 
witnade Effter låugen at Per gudmunsson hafuer Varet siucklig Och mästedels waret 
Wed sengen På 4 års tidh oh Nogra månader och alt intil denna tiden som han nu 
wed döden afgick som Er for 14 dager sidan, Och han hafde mehra barne godz ine 
hoss sig än som han kune suara före, Troet Pålsson i i b m : Witnar samme ord som 
Per Persson om Vitnat hafuer: des uttan i Rätta lagdes Et Jnläg af Per gudmuns Enkia 
som lyder i E x t r a c t Vis således, oh skal i Prozezen införas N: Effter som iag Er C i -
t e r a t  af hellie wngesson i Eeget, til förste ting at fremlegge skifftessbrefuet efter Sl:gh 
troet Phersson i östre Lyndby, når skifftet höltz effter truet Pherson då kan iag icke 
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benegta at min Sl: man Per gudmunsson Ju fick bud frå Lyndby at han skolle komme 
till skifftet, så lå Sl: Per gudmunsson wed sengen och då suarade han budet, at han 
intet kunde Och eij heller kan suare till noget wärgemåhl, for denne siuge frögter ieg 
blifuer Nock min död, som det och så nu kan förnimess, Effter som han har haft den 
siug dom på 5te åhr, män Effter Per Kelsson i tranerup Er lige så när i slägt med helge 
ungesas hustru som Sl: Per gudmunsson var mener iag han bör för same Värge mål 
at suare,. boarp den: 4 f e b r : Ao 1681: gude Sl: Per gudmuns

181 v 
Per Kelsson i tranarp effter Jnstembning mötte oh suarade at han inte fik budh at 
mötta på någet skiffte, men seden at skiffte wart hollet fulgdes han tillika med olluf 
siunesson åth till trodz i Östre lyndby Och frågade om skifftes brefuet Eller om der 
war noget godz som mig war tildelt, under Vergemål1338 då fick han1339 inte skifftebref 
at see, Oh blef honom: suarat at det godz som der war skulle Per gudmunsson i boarp 
wara wärge före, men huad det andra skiffte Effter1340 hellie ungesons hustrus steffader 
wed komer så wet hon aldelles Jnte dher om at seija, widare En henas moder har sagt 
för honom: at der stod Een för honom: på fäderne sidan som det borde emottaga, 

Anderss Månson i turebygget Effter sidste Tingz förde Kal begierar sine witne til 
förhöör, då för Rätten framstodh Måns anderson i Eegholm som suor oh witnade Eff-
ter Låugen at den hesten som tuistas om imellum Anders månsson i turebygget Och 
Per Suensson i harbekzhult, hafuer måns anderson opfööt Och anders månsson köpte 
den af måns anderson, deslikast framstodh gunge månsson i harbekz hulta bygge som 
suor oh witnade med oprahte fingre at Anders monsson köpte En suart folle af måns 
andersson Och den toge snaphanerne från honom: oh hafde den En tidh borte, Och 
sedan fik anders månsson i turebygget den same häst igien af snaphanerne, oh det 
war den samme häst at han fik igen som han hafde köpt af måns i Eegholm som han 
icke anat weet,. J måto framstod En gosse torkel Kelsson i harbekzhult1341 som wed 
sin högste Eed betygade at han inte annat Eller Rättare kune see Eller wetta än det 
ju War den same hästen at anders månsson fik af snaphanerne, som han til förende 
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hafde köpt af måns andersson i Egholm1342 Och beRättade gossen at När som han 
slepte hästen lööss till watn så gick han sielf löss både ut till watn Och Jn igien Lika 
så som han war altid Want at giöra tilförende den tid han tiente der tilförende som 
han då1343 giorde/. des uttan i Rätte lagdes Een skrefftelig A t t e s t  utgifuen af Jngel 
månsson i tockarp som er uttj sit herskapz förfal, Lyder som fölger Kändess iag Jngel 
månsson i tockarp och wil giöra min högste Eed Effter Lougen så sant,1344 som gud skal 
wara min siel Nådig som iag wil sige sanheet i denne sagen at denne hest som anders 
i turebygget kendes wedh hoss Pher suensson i harbeckzhult, at iag icke Rättare Wed 
än det war den samme häst som anders månsson i ture bygget han miste till förende, 
ty iag s[å]g1345 hästen båd för och seedan män iag1346 kan eij Rättere wetta än det war 
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anders måns häst, detta ehr mit witne ombedes det måtte Jnföress till witterlighet 
hafuer ieg mit kare merke her under skrefuet, ty ieg skal möde mit harskap i dag på 
siöbode der före kan ieg icke kome denne gång: 
    Jngel      månsson
    Som samme A t t e s t  innehålt i dag läst Oh etc: 
dess uttan före gaf anderss månsson at han nu Jnte kan föra någre widare Eller andre 
witne här om än som nu Reden gåt ehr huilka som hafua seet hästen både för oh sedan 
han blef af med honom:, Pher Suensson i harbekzhult tilsPorde anders månsson om 
han icke lofuade at witna sig hästen til Entingen wed tinget Eller anorstedz huar det 
begärtes, och det skolle inte komma1347 Per suensson till Nogen omak Eller bekostnat i 
nogen måtto, Anders månsson suarade at han lofuade at han wille möta1348 Per suensson 
hoss nelz Jönson i liunga skoug med hästen Når Pher oh hans bror kome til honom: 
då kom tue suens dreng til turebygget, då let anderss sin Poijke Gå till harbeckzhult at 
beboda dem om et mötte som skulle hållas i Ringgarp, då fråga Per suensson gosen till 
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som honom: mötte på wägen om anders war hema, och då gick Per suensson tilbaka 
igien, Och anders månsson gik til dhet möte som skolle hållas i Ringarp, derföre kom 
inte Per Suensson Och anders månsson til mötes om hästen som sagt war, den gång-
en, En litten tid der Effter kom Per Suensson oh anders månsson til mötes En gång 
de skolle fära wägar, då sagde Per suensson at Nilss i liungasko inte wil Nöijass förän 
anders månsson får witnat sig hästen till, då suarade anders månsson at dhe må söka 
honom: med Lagh oh Rät om de har honom: någet at söka Per Suensson tilfrågade 
Ennu anders månsson om han ike lofuade den tid at han tog hästen at han will witna 
sig den til lagl: Jnnan tinge, Anders månsson suara at han inte suarar widare der til 
denne gång, Oh ytermera til1349 frågade Per suensson: om han har någet at föra imot 
min witner, Per suensson suarade at anders månsson bör föra nogra andre witne som 
hafuer seet same häst än desse som Ehre hans fader oh brödrar oh alle ere hans slegt, 
der före mener han de inte bör Reknas för gijltiga, Och förmener at han bör med 2:ne 
uskylt witne at wita sig hästen til, Och icke med desse som Ere med honom: så när i 
slägt, Och begge Parter begierar Endelig dom domaren förelagde Parterna at skaffa 
p r o s s e n  beskrefuen nu strax och så at gå dom til Näste ting: 

Nilss andersson i Pärsköp i dag hans andre ting till Pål Jonsson Perssköp Effter sidste 
tingz förde Kal oh saggifuande för lånte Penge som han har fåt af Sl: anders Nilsson: 
i Perssköp, 7 1/2 daler Rede Penge sampt En gång 6 marker och 6 skpr humlle á 12 
skilling: sätter i Rätte om han det icke bör at betalle Eller lide Nam Effter R e c e s e n : 
Påhl Jonsson suarade at anders Nilsson fik een häst Och Een stut af honom: för dene 
same giäl som han war skyldig, Oh Ennu fordras före som skal giöras bewisligt om 
det begäres,. 
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Nilss andersson suarade at hans fader inte har fåt ingen häst af honom: för det gället, 
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oh des uttan Erbiuder sig at framVisa skifftesbrefuet derom til Näste ting: 
Nilss ollsson i högaholm Erbiuder sig i Rätta emot Per ollsson i ösiö som har Jnc i t e -

r a t  honom: då Effter som han inte mötter oh förfölger den Påbegynte A c t i o n  dy bör 
han at Låtta stembna på nyt igien så froma han någet widare Vil talla Nilss olsson till,. 

Wttj den uptagne sak i från sidste ting emellum herr: q u a r t : Turing Och de Rotte 
bröder i öija. då Er således för Rätten afsagt Effterdij de J n C i t e r a d e  bönder oh 
Rottebröder uttan herr: Rytmästarens Edell oh Manh: Per olsson G i s l e r s s  willie oh 
wetskap hafua sig till hanlat den häst af Ryttaren A d a m  liflender då finder Rätten 
skälligt at bönderne allenast böre mista sit köp oh strax at lefuera den samme häst 
som dhe köpte af Ryttaren oskad til herr: Rytmästaren, sökandes bönderne1350 sine 
utlagde Peninge igien af Ryttaren som de bäst gitta. Och sedan i det öfrige för här 
Rytmästarens fulmägtis tiltal i denne saak aldelles frj wara, 

Eedeligen afsagt wed formanden werne bengtsson i attarp på samptelige de fyre 
mendz wägner såledess som fölger, Effter woress taxtes Jnhål hafuer wj waret på åstä-
derne Anlangendess nogen skat, som peder Eskelson i bälinge och månss bengtsson 
på wlfz bygget omtuistade då begärade wij 4 män at wj kunde få et E x t r a c t  af nye 
Jordebogen, hwilket Peder Eskelson benägta oss,. huilket wij inte kunna på sige månss 
bengtsson på wlfz bygget mer skat än at skatta effter sit tingz windess Jnhol Effter som 
månss bengtsson Erbiuder sigh at der som peder Eskelsson will lösa same Pantsatte 
Jord som tingz windet omförmäller, då will han effterlade 20 daler i Pengerne 
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Och ydermehre wij kunde Jnngen Rät under wisning fåå huor stoor dhen Lodh ehr 
udaf bellinge gårdh som dhe omtuestade, dat: attarp den: 9 F e b r : Ao 1681:

                                      Wärner Bengtsson E han: 

    Som samme afsigt innehålt i dag Läst etc.

Eedeligen afsagt wed formanden Suen Knutzon i harbeckzhuulte bygge på sine Egne 
Och samptelig de 8:te mändz wägner således som Effterfölger,. Efftersom wij 8te män 
hafuer waret på åstäderne effter wores taxtes Jnhål, gransket och synet alle Kronenss 
Eenskylte gårder Ehn huar deres husess bröstfäldighet ware sig fotträ stolper wägger 
Tag dörer och dörreJern och fönster, skorsteen brun Och brunkar och huad som 
dhet wära kan, udi brödde månss Sietting på wiss och sätt som fölger, Käll anders i 
Egholm findes bröstfäldig 6 1/2 marker: Per gundesson: i b m : 2 daler 3 1/2 marker: 
månss andersson i b m : 4 daler: ander månsson i ture bygget 3 1/2 marker: örkeliunga 
Suen Persson 5 daler 2 marker Och et stycke huss Ehr afbrändt 8:te allne,. Peder ols-
son i b m : har af ny opsätt en stuga och et Litet bollehuuss och en manhusslenge1351 
som har wart afbrendt, Nilss Persson i b m : hanss huuss fins bröstfäldig 50 daler: och 
een del er af krigzfolket i kriget Ruin.t Suen andersson på skougen 6 marker: Suen 
Lasson i b m : 6 marker: bierre bygget 2 daler 1 marker: Körkelycke Enkian Pernel-
le 3 daler: åge trylsson i b m : hans huss 5 daler: axel Suensson i biörnemose. 2 daler 
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åge siuness 9 daler: fassholt Jönss månsson 6 marker: Jönss trodsson:1352 4 daler: Per 
månsson i b m : 3 daler: florsshuult Jeppe gudmunsson 8 daler. olle suensson i b m : 3 
daler: Nils siunesson 10 marker: Per Kelsson i b m : 6 marker: Siöne ågesson 6 marker: 
dragebygget tue helliess 26 daler: Per gudmunsson i b m : 18 daler: Jöns olssas i b m : 
waret afbränt i kriget har opsat En stuga och en anden lenga 20 allen lång, anders 
Persson i b m  hafuer opset En stuga och en anden lenge 16 allen lång, Atterup wärne 
bengtsson 5 daler: Måns Persson i b m : 4 daler: Käl Perssas Part di hus som fins 12 
daler: Lilla bielkabygget Johan Nilsson 8 marker: Nils Persson oh Nilss bengtsson deras 
hus b fäl 12 daler 3 marker: store bielkeböget Nilss Suensson 12 daler hellie suensson 
i b m : 8 daler: Suen Persson 9 marker: Nilss Nilsson i b m : 3 daler, Söndregår i boalt 
Nilss Johans 7 daler: Johan Nilson i b m : 4 daler åge Jönsson i b m : 6 daler: Rytterhuss 
i b m : 4 daler 2 marker: Nöregår 

184 r 
i boalt bengt Jonsson hans huuss 5 daler: Per Suendz i b m : 3 daler: i b m  åge Suens hus 
- 15 daler: Langhult wärne Persson 2 daler: lasse siönesson i b m : 22 daler: Suen Jöns 
i b m : 9 daler: Enkian Kirstin i b m :  2 daler: Lönseholm åge1353 Kälsson 10 daler: axel 
ågeson 9 daler: Åge Jonsson i b m : 20 daler: Höyeholm Nilss Ollsson 18 daler: bengt 
Persson i b m : 4 daler: hans ollsson i b m : 2 daler: Krangelböget Nilss olsson 6 daler 
Per Nilsson i b m :  5 daler: RytterEnkians bröstfal 8 daler: Boseholm på den 1/4 del 
som Ryttaren har i bruk 40 daler: oh har ståt öde i 4 åhr. Nilss Jönsson i b m : 10 daler: 
Olle siönesson 4 daler: siöholmen tue Phersson 6 marker: Enkian Kirstena 16 daler: 
Ååssliunge siöne turesson hans huuss b:f: 4 daler: olle Nilss i b m : 6 daler: En lenge af 
brent 20 allen lang, Olle Olsson:s hus 16 daler: den 1/4 som Ryttarn har 14 daler: far-
hulte Socehn Jöns i Karse torpet 9 marker: Eskel siönesson i b m : 3 daler Porkenhult 
Per Eskelsson:s hus 3 daler: 2 marker: gune gunersson 3 daler: Onsena siune ågesson 
7 daler: 1 marker: i b m : hans axselsson 6 daler: Biörnholm 3 daler: Jeringzholm på 
den Part som peder påbode 10 daler: Sellerås Jöns Persson 6 daler Enkens hus 6 daler: 
Roneholm 18 daler: skeningeholm er bygget Nogle stycker hus, sandzeholm Jenses 
huus 18 daler: Per Jöns huus i b m : 10 daler: Healt er bröstfäldig til 40 daler: Killelt 
suendz huuss 2 daler: Nilsses hus i b m : 9 daler 2 marker: åge i b m : 7 daler 2 marker 
tika i b m : 4 daler 1 marker: biere böget hellie 2 marker: Per Månsson i b m  hans de 
2 hus b: felig 30 daler Jeringz holm Jens tuus 4 daler 2 marker: Anders i b m : 6 daler: 
Bernalt Anen 15 marker: Nilss i b m : 9 marker: trottatorp 3 daler 1 marker: farhult 
gästgiffuare går der ehr upsat af Nye 3 länger huuss /. Örnalte går öde oh bröst fäldig 
til 70 daler: trottetorpet 4 daler: Per Nilss går i Eeket brfl: både på eet oh annat till 38 
daler: den part som siunkemose1354 påhl Månsson: Påbor bröst fäldig på 18 daler: Som 
samme afsigt innehålt i dag läst oh påskrefuet: 
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O n s d a g e n  D e n  2 3  F e b r u a r i j  A:o 1681: 
Otte Stockemän

Pher Suensson i harbekzhult sitter för Pher olsson i Ågarp 
Nilss i brödagra sitter för Per månsson i bierebygget 
Olle Jönsson i gunarp, 
Olle Jngelsson i hällialt: 
Åge i biörnemose 
1355 Suensson Persson1356 i Åby 
Jngeman i Ringarp, 
Suen Nilsson i stokholm /: 

184 v
Herr: Nilss Jacobsson i grumestorp Låtter Lysa för sin dell emot de Jnstembte til Nästa 
ting; 

Herr: Befalningz manden Ehreborene och Welb:ttde Lars Larsson Lette p u b l i c -
e r a  föliande R e s s o l u t i o n e r  Nembl den: förste angående Och Jnnehållande om 
kopskatzskrifningen at de som Ere 15 år Och sedan framgent skolle sig der samme-
stedes finna Låtta, af datto LandzC r o n e  den: 14 Jan: A:o 1681:: Suen Rank: med 
widare des Jnnehål i dag Läst oh Påskrefuet, 2: om dem som C r o n e n s  godz här 
unfået i förpantning Eller besittia. Jnte skolle låtta dem förhugia: af d a t t o 1357 M a l -
m ö  den: 14 f e b r : A:o 1681:
              S Rank

3 af dato Malmö den: 11 f e b r : 1681: at dee som hafuer: Nogre skällige p r æ t e n -
t i o n e r  och fordringer hoss Kl: M:tt oh kronen de inan 2 måners förlöp med de der 
på föliende Oh til hörige D u c u m e n t e r  inkoma /:

4: Jtem Hans Nåde Rankes Bref af datto Malmö den: 15 febr: A:o 1681: angående 
om Adelens och Prästerskapetz C o n t r i b u t i o n  effter 1675 åhrs Rixdagz beslut /.

5: af datto Malmö den: 27 Janarj A:o 1681: under g e n :  M a j o r e n s  han Jnnehål-
landes om Jagande oh skiuttande: som aldelles förbiudes/.

6: Lätte herr: befalningzmanden p u b l [ i ] c e r a 1 3 5 8  Eet E x t r a c t  utaf Rixdagz beslut 
A:o 80: först adelens Och Rederskapetz bewilning bestående af 5 Pungter/. Präster 
skapetz bevillning bestående af 7 Pungter /. Almogens bewilning 2 Pungter, med 
Vidare des Jnnehål i dag Läst oh Påskrefuet /: 

7: Effter herr:1359 öfuer C o m m s :… Erenflöchtz order af d a t t o  S i l a g r e  den: 12 
f e b r : A:o 1681. Er herr: befalningzmanden Erb: Oh Wel:tt Lars Larsson 8te Erlige 
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dannemän begierandes som kune skiffte och delle alle heredzwa Closters tilligende 
gierder på samptl: almogen i fölgende Sochner Nembl: Rijseberga Sohn färingtoffta 
Sochn Wedby Sochn, Perstorpe Sochn Odeliunge Sohn Rya sochn oh örkeliunga 
Sohn: huar till blef opmält Wärne bengtsson i atterup Anderss månsson i turebyg-
get, Anders troetsson i hagen, tue i harholma Jöns Sörensson i tostarp: Påhl Jönsson 
i gälssma, Olle Matisson 

185 r 
i Wedby, Och ture Matteson i Soröd, dese föreskrefne 8te män härmed af Rätten al-
fwarligen förelägges och anbefalles at de Begifua sig på åstäderne så snart dhenne taxt 
dem lefuerat blifuer som1360 skal skee den: 1 M a r t j  uttj Nyboo,. och det Rästaste de 
wetta Oh kunna skiffta alle föreskrefne Closters gärder både om Enger wangar Och 
hagar, Och det således della och skiffta, at huar af dese föreskre 7 siokner kan wetta sit 
stycke som dee sedan der af förfärdiga skolle, Och sedan deris förrätning här Jnnan 
tinge at af seya som de acter at försuara,

8:de oplästes skougwagtaren Jönss trölsons I n s t r u c t i o n ,  utgiffuen af herr: holtz-
försten Bengt steenman bestående af 8:te Pungter af dato M a l m ö  den: 25 J a n v : 
681 under holtzförstes han, med widare des Jnnehål i dag läst oh Påskrefuet

Befalningzmanden föregaf at han På herr: holtzförstens wägnar hafuer: Låttet J n s i t e -
r a t  M r : Petter på Jernhyltten för Någet olofligt skiuterij, och hafuer herr: holtzförsten 
sama tidh af taget från M r : Petter Och hans med föliare 3 stycke bösser: Kaldzsedel-
len beropar herr: befalningzmanen sig på til Näste, at Jnlefuerera Låtta, M r :  Petter 
mötte Och wedgik at wara lofl: C i t e r a t , Och i Rätte lagde En skrefft af wälborne 
frun på biersgår M s : r  Petter tilskrefuet at han wille skiutta henne En hare Eller tuå 
På henas Egne äger, af datto biersgår den: 5 f e b r : A:o 1681: med widare dess Jnnehål 
i dag läst oh Påskrefuet. huar Effter Mester Petter förmener sig at wara L i b i r e r a t , 
Effter som han huarken för Eller sedan har befattat sig med någet skiutterij, Och aldrig 
skall honom: öfuer bewisas sådant at hafua för öfuat, ike heller då bekomet huarken 
hare Eller annat, uttan bösserna wore alle 3 obeskutne, huilket herr: heijdeRijdaren 
hendrik hummer Och her för Rätten sielf bekände, at inte bösserne wore afskutne /: 

185 v 
H e r r :  A r e n d a t o r e n s  wtskickade M o n s : r  brokman nu1361 i dag hans 3 ting 
Effter förige angifuande, till de 6: häredz män om sönderslöfbroo, Och i Rätte lagde 
En A t t e s t  ut gifuen af tömmermendene D a t t e r a t  tommerp den: 10 f e b r : A:o 
1681: huar uttj förmälles at bron har Waret färdig sedan 8 dage för Jul, med vidare 
des Jnhål som i p r o s e s e n  skal Jnföras, S i g : [tecken]
des likast i Rätte lagdess Et skrefftelig Jnläg af dato den: 23 f e b r : Ao 1681: som skal 
i p r o c e s s e n  Jnföras: S i g n : [tecken] Huar Effter M o n : r  brokman förmener at 
de 6 he:s män bör at betalle uttan Nogen Lenger ophål, Efftersom det kan ses oh Er-
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faras af tömmermendens A t t e s t  at bron för Jul har waret färdig oh Er Endel dom 
begerendes: Häradzmanen tufue Jngelsson Och gunne i öyia På samptl: de andres 
wägner, at1362 Efftersom H e r r :  A r e n d a t o r e n e s  suen Pijl Wed sin fulmähtig 
Esker oh begierar dom På oss Sex häradz män angående Sönderslöf bropeninge, oh 
Effter som det angår häradet En stor s u m a  Penge, oh Enu står wj utj p r o s e s  om 
3 sokner som inte har Vellet betalt effter den 12 mandz domb, så Ere de begierandes 
8:te owillige danemän som måtte opmälles at kunne granske oh syne sönderslöfbro 
med all sin behöring Er fulfärdig oh kan lofl: kändes, och förmener at ike nogen dom 
i dag kan städes, förEn de 8:te synesmän har waret på åstäden, Och deras tog sedan 
här innan tinget har af sagt, om bron aldelles lougl: … M o n s : r  Brokman förme-
ner at denne tufue Jngelsons p r o p o c i t i o n  ike bör at ansees, Efftersom den synes 
at wara Lutter utflugter oh af ingen fundamänt och Er nu som tilförende domerens 
kändelse begärendis,. dommaren giorde gänmälle at denne sak beror til i dag om En 
månat Effter första tingz R e s s o l u t i o n  utan dom,

C r o n e n s  befl: man tillika med hs: menden1363 Tufue Jngelsson i Ringarp och 
gunne adzersson1364 i Öija Ere begärande at 8:te wwillige Erlige danemän måtte blifue 
tilmält som kunne granska och öfuersee söndrerslöfbroo om den med alt sit behör 
Er så opbögd och förfärdiget at den kan wara lagl: som den bör at wara i alle måtter, 
huar till blef: 

186 r 
Opmält Jönss Suensson i Ösiö. Suen Christenson ibm: hanss Person ibm: Pher Larson 
i b m : Larss skat i grumestorp, Nilss Påhlsson i bollesta, Pål Jönsson i bollesta, Och 
Käll Nilson i Öija, same föreskre män härmäd af Rätten förelägges Och anbefallet at 
begifua sig på åstäderne Når denne taxt dem lefueras Och Noga öfuersee och förfara 
om sönders löf bro er så fulfärdigat med alt sit behör som den bör at wara uttan någet 
feel eller mangel, Jttem at förfara och optäkna huru möcket timber som kan Ennu 
finas til öfuers i från brobygningen, och kan vara tienligt och brukeligt till andre broar, 
och sedan deras för Rättning här Jnnan tinge at af sige som de achter at försuara, Och 
under deras händer at gifua beskreffuet,

Tufue Jngelsson Och gune adzersson1365 i Öija Er begierandes at Effter skrefne män 
Welle bestå sin sanheet om icke ösiö tåsige Och munkaLyndby sochn hafuer i föriga 
tider waret medh at opbygia söndreslöfbro Når dhen har waret R u i n e r a t : såsom 
och om de icke nu böra Effter den 12 mendz domen C o n t r i b u e r a  oh ut legia dher 
till lika som dhe andre Sokner här i häradet Effter gårdetallet giort hafuer, Hwarom 
at witna framstodh Phål andersson i Östre Lyndby Jönss Suensson i Ösiö, Larss skat i 
grumestorp oh Nilss Pålsson i Bollesta, som Wed deras högste Eed betygade at Ösiö 
Socken i förre tider altidh har waret med at förfärdiga sönderslöfbroo, med de an-
dre sochner i häradet, män de kan icke grant minas om Tåsige och Munka Lyndby 
sockner har waret med dher om, dock böre dhe Effter högwälborne herr: öfuerste 
D a l l e b e r g z  bref af dato LandzC r o n e  den: 10 J u l j  A:o 680: sampt dher på föl-
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liendhe dhen tolf mendz dom oh delning på alle de andre små broer i häradhet, at 
sielfua till sönderslöf 

186 v 
Broes opbygiande Och förfärgiande, det de eij Rättare kune förstå1366 huar Effter 
häradz mänderne Ere tingzwitne begierandess på dhet dhe kuna söka Nådige höga 
öfuerheeten om Någen A s s i s t e n s  om ike de föreskrefne 3 sokner bör at wara med 
de1367 andre Elleffua om förskrefne broess förfärdiande/. 

Hellie wngeson i Eekes gården i dag hanss 2 ting Emot Enkian gunger Sl: Per gud-
muns Effter förig saggifuande Esker oh begierar dom, Och dessuttan framstälte hällie 
wngesson för Rätten Pål andersson i östrelynby, Och Nilss Pålsson i Bollesta, huilka 
wed sin högste Eed wedstå deres utgifne A t t e s t , som hellie ungesson nu Näst för 
leden ting i Rätten1368 Jnlefuerade, Och dess uttan berättade at inte skifftebref Effter 
Sl: Mårten Suensson blef färdigt giort, utan alenast Rigisterat,1369 häremot i Rätta lagde 
Enkian Sit skrefftelige Jnläg som Lyder såledess, uttj E x t r a c t :wiss oh skal i p r o -
c e s s e n  införas. det Hellie wngesson fordrer hiemgifft af Sl: Per gudmuns arfuinger, 
mener ieg hellie ungesson bör at söge sin hustrus moder som sin doter hafuer frå sig 
gifft, och ike at talle den till som på den tidh inte bofäst war, och icke häller hördes 
af noget skiffte Eller ligning Effter1370 den Sl: man Per troetsson det hellie wngesson 
före gifuer at söge Sl: Per gudmans hustru oh arfuinger för tieneste lön, Wed iag icke 
hua orsag der Er till, for hellies hustru har inte tient Per gudmunsson mens det hun 
hafuer tient sin moder1371 och stefader kan huarken iag Eller mine små börn hene 
derfor betalle:. med widare i dag läst och påskrefuet:

Huar Effter hon formener sig til at frj wara, oh begärade sit witne til förhör, då för 
Rätten fram stodh Enkian Ellene Sl: troet Phers som suor oh Vitnade med opragte 
fingre Effter låugen, at Nogra dagar Effter skifftet war hållet Effter troet Persson då 
kom Pher Kälsson i tranarp oh olle siunesson i starby til hänne och frågade om der 
war någet godz, då wiste hon honom: En sengedyne 2 stycke suin En koo och et ölträ, 
huilken koo at Enkian Lägde af Per Kälsson i tranerp oh hafde den til mikelssmese 
derEffter, Och bad Per Kälsson hände at hon dette förskrefne godz wille behålla hoss 
sig Och hafua der til god tilsyn huilket hon och giorde till om Julle tidh der Effter hon 
då sagde sig der ifrån, oh det war om påsketidh A:o 677 at skifftet höltz, de 2:ne stycke 
suin Och tunen wedgår Enkian at hafua Ennu hoss sig, män koen blef af krigzfolket 

187 r 
borttaget, då Når de andre Naboe och samme tidh blefue deras boskap fråntagne/: 
då samme tidh Når hustrun war hoss Pher Kälsson Oh sagde sig i från godset at hon 
dhet inte lengre kundhe förwara, då suarade hon at de må tage Vare dherpå huem 
som Wil hon befattade sig inte dhermedh, Hällie wngesson Er nu som tilförende Rät-
tenss utslag begierandess dommarn tilsPorde bege Parter om de någet mer i denne 
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sag hafuer at p r o d u c e r a  huar til de suarade Nej, denne sak opsättes till i dag 14 
dagar oh då at gå dom, 

Körkewärgerne i grumestorp:1372 Pher bengtsson i Åby oh Jens ollsson i holm beuiste 
med K: M: bengt Polsson i flenshus Och Knut suensson i Åby som hiemlade Effter 
laugen at hafua stämbt Suen Persson i smållarp til 1 ting til dombs för huad han kan 
wara skyldig til körken Effter körke stollens Jnhål, Suen Pherson mötte Och suara-
de at så snart som han får söcht Körke J n s p e c t o r e n  Oh olle harman herom1373 
så skolle de få beskeed der Om, Och begärer så lenge må oppestå med dene saken/.

Troet ollsson i flinka wed Per ollsson i Ågarp bewiste med K: M: troet andersson 
i hagen Oh Knut brodsson i flinka, som hiemlade Effter lagen at hafua stämbt Effter 
troet olsons fulmagtz lydelss: som lyder såledess: Effter som Jeg troet olsson i flinke 
för min suaghet skyl icke sielf i dag Persolnlig kunde komme till tinget, då fulmacht 
gifuer ieg Peder olsson i ågerup at före mine K: M: i Rätte som Ere troet andersson i 
hagen Och Knut brödsson i flinka som hafuer kallet Ågerupe gårdz åboer som hafuer 
gårdzparter i förbem:te går, Nembl: Suen olsson Per Jngelsson Påhl olson Och Peder 
Olsson till 1. 2. 3 och 4:re ting1374 Och Lagbiuder den gårdzpart mig Er tillworderet, i 
min gäll. Effter et tingzwinde och En dombs lydelse. i Ågerup skatte går/ Till bekräff-
telse min Egen handh, D a t u m  flinke den: 23 f e b r :  A n n o  1681:
      Troet Ollsson
        Egenhan,
Som samme fulmacht Eller kaldzsädel Jnnehålt i dag läst Oh Påskreffuet,

187 v 
Tufue Suensson i Ågarp På sine Egne oh olle Ollson i gönge härat, Oh troet olsons 
wägner i flinka1375 bewiste med samme kaldzmän at hafua stämbt Effter fulmagtes 
Lydelsse som således Lyder s i g n u m  [tecken] Kendes ieg olle ollsson Rissbier i fö-
nia Socken i göngehärat at iag fulmaght gifuer tue suensson i ågarp på mine wägner 
at opbiuda och lagbiuda til min bror Per ollsson i ågerup, al den arfueiord med sin 
tilligelse Som ieg hafuer arfuet Effter min Sl: fader och moder i förbenembde ågerup 
går, Och siden Effter Rätens ut förende på min wegner at gifue honom: Rigtig sköde 
dherpå, i Lika måtter lagbiuder förnee: tufue Suensson sin hustrues tyre ollss dåtters 
Jor till hendes bror Pher olsson Som hun hafuer arfuet Effter sin Sl: fader Och mod-
her i Ågerup skatte går, Kändes Jeg troet Olsson i flinka Effter dhet Wärgemåll Jeg 
hafuer hoss mig for Karne ollss dotter i Ågerup, då gifuer Jeg tufue suensson i Ågerup 
Lof at Lagbiude den arfue Jord till hendes Broder Per olsson som hun arffuade Effter 
sin Sallig fader Och moder i ågerup skatte går, Till bekrefftelse hafuer wij här under 
skrefuet wores bomärke D a t t u m  flinka den: 22 f e b r u a r i j  A:o 1681: 

 Olle        Ollsson           tufue         Suensson
      bomärke    bomärke

    Troet        Olson
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Som samme fulmacht Jnnehålt i dag läst Och Påskrefuet, 
dess uttan hafua de stämbt Enkian Johane Pålss dotter i ågarp till 1. 2. 3 oh 4 ting til 
lagbudh oh 12 samfränder om behof göres, Jttem hafua de På samma sät stämbt Per 
olsson i Ågarp,

Kirsten bengtsson på Liungaskoug bygge bewiste med K: M: Brödde bengtsson på 
harbekzhulttabygge Och Jöns gudmunsson i Örkeliunga som hiemlade Effter laugen 
at hafua stämbt tufue Nilsson i liungaskough til 1 ting till 

188 r 
dombs oh widare om behof giöress, Saken Er till honom: för witterlig gäll 15 daler: 
Effter En hanskreffts lydelse sampt der på 2:ne mändz A t t e s t  af d a t o  den: 22 A p r i l 
A:o 673: oh lyder som den i p r o s : n  skal införass: [tecken] Tufue mötte Oh suarade 
at han wil betalle gällen med Nöyachtig Ware, Eller och han wil låtta honom: få Pan-
tet, ty Peninge har han Jnte,. med widare till Näste ting: Kirsten bengtsson förmener 
at Effterdj tufue Nilsson tog Pantet ifrån honom: oh giorde sig nöttigt, Och bortsålde 
husen som war på Pante Jorden, då at betalle honom: Peningerne Och Er Endelig 
dom begärandess, denne sak optages til idag 14 dager Effter bege Parters samtycke/.

Bengt Phersson i halle kulle i dag hanss andre ting till brödde Nilsson i öye Effter 
förige tingz förde kall Och saggiffuandhe, Och begierar sine witne til förhör, då för 
Rätten framstodh Åge Rigarsson i öya1376 som suor oh witnade Effter låugen at der 
stodh En kijsta uttij hanss huss som hafde hört Sl: Jönss suensson i Öye till, i likamåtto 
framstodh Nilss andersson i brödagra som suor och witnade Effter låugen at der stodh 
En kista i Sl: Jönss suens sommer stuga, Och samma kijsta war inte På skifftet effter Sl: 
Jöns suensson worderat, män om der war någet i kistan wet han Jnte, sammme kiste 
bevilgade gälderne Enkian at behålla, Och af den ohrsag blef inte kistan worderat, 
Parterne förelagdes at skaffa fram skifftesbrefuet Effter Sl: Jöns Suensson til Näste ting: 
så frampt saken eij i midlertidh kan bileggias, och då at gå domb: 

Ridefougden till Bierss går Wel:te Månss biörson1377 sin Velb:ne hosbondz wägner 
J n s i n u e r a d h e  h : r  uttij Rätten först wälb: h e r r :  G e n  M a j o r : s  oh E r e n -
f l y c t z  R e s o l u t i o n  D a t e r a t  silagre den: 9 f e b r : A:o 1681: under deras händer 
des Jnhål huruledes med Pantte godzet ska förhålles sampt hues de J n q u a r t e r e d e  af 
godzet har at fordre som blef läst oh Påskrefuet, des Jnnehål at herskapet skal framgent 
behålla Niuta af Pantebönderne stedzmål langille oh sakefall med annan Rättigheet 

188 v 
Nock i Rätte lagde En C o p i e  wnder Vel:ne fruns Egen han utaf et städzmålssbref 
till store Nillss anderson oh lillle Nills Andersson anlangendhe dhen halfue wästrarpe 
går som dhee A:o 80 D e n  2 2  M a i j  hafuer bekomet, huilket bref utwisar huad de 
denem dherutinan har förbunet, Och städzmålet skolle waret betalt,1378 til sante mi-
kelss dag sidstLeden med widare des Jnnehål i dag läst oh Påskrefuet /. huar om nu 
sista ting Er fört kall Neblig Wed suen Persson Johan Nilsson i skougen: Nilss anders-
son i Brödagre på sin Egne oh sin broders wägner Erbiuder sig Jnen Näst kommende 
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söndag at talle sig i minne med Velb:ne frun1379 Oh ställe hänne til fredz, huar med 
denne sag således för tidhen beroor, 

Nock Ride fougden i dag hans 2 ting till Lasse Jngemansson i Jngeborarp, sagen 
til honom: för hans langille för A:o 680: som til sante hans tider förleden effter R e -
c e s s e n . skolle varet betalt, sätter i Rätte om han icke Pligtig Er at betalle Jnnen 15 
dager Eller lide Nam Effter R e c e s s e n  domaren påropte om Lasse Jngemansson Eller 
Nogen på hans wägne Någet här til suara ville oh Jngen möte, dy tilfines han lasse 
Jngemansson at betalle ofuan skrefne til kraf med billig omkostning Eller Lide Nam 
Effter R e c e s s e n : hälst Effter han huarken sielf Eller Nogen på des wägnar mötte 
Eller til förne Rättat för sig,.

Nok i dag hans 2 ting mot lars Månsson i Rya. sagen Er til honom: för 6. styke suijn 
som han icke har betalt ållengäl af till sin hoss bondhe, förmener dher före at han 
er Pligtig at betalle ållen gäll för de 6 suijn så wäl som han tilförende har betalt för 
de förige, och dess för uttan at Pligta för han så suigagteligen wille besnile, sin hoss 
bonde sin Rättigheet, Larss månsson Suarade at1380 14 dager för mårtensmisse så skref 
kronefougdens kar hans suin som wore 18 styke, Littet för Jull bllef 2:ne stycken af 
hans suin honom: frå stullne Och 3ne styke suin hafuer hanss Ryttare hindrik bärg 
Emottaget på skatten wed Ny års tiden, Och det siette suin var Een litten orne af sam-
me kull som de Var at Ryttarn fick, och den Er bort kommen, Och hafuer han uttj 3 
eller fyra sokner har frågat effter same orne män Er aldelles borte,

189 r 
dess uttan framstodh Ryttarn och begärade D e l a t i o n  til Näste ting, at han i midler 
tidh kan talla sig i mine hoss frun om ållen gällen af de tre suin som han af bondhen 
har bekommet på skatten,:huilkes begäran Rätten eij weste at motstå/.

Nock Ridefougdens andre ting till suen larsson i Rya saken Er till honnum för han 
på sidsta Rotering har Lofuat at emottaga En gårdepart bierssgårs godz, huilket til 
datto eij er Effterkomet, förmener derföre at Effter han Er föd oh boren der på godzet, 
at han då samma sit löffte bör at Effterkoma1381 /: Pher Nilsson i Eket på suen larss 
wägnar suarade at drengen har tient honom: i 4. åhrs tidh, Och nu har han städt och 
fäst honom: til Nästkommende sante mikelssdag, förmener för den skul at han bör 
at blifua hoss honom: så lenga til den tid Er utte, och des utan har per Nilsson taget 
honom: frj frå öde gården på sidste utskrifning, dess uttan suarade Larss månsson 
på sin sons wägnar at Når den tiden er utte som han har fäst sig hooss Per Nilsson så 
skal han komma in på biers gårdz godz igien, fougden Er Endelig domb begierandes 

Nock hanss andre ting till anders anderson i Rya, för 6 daler som Resterar på hans 
stedzmål förmener han det bör bewisa wara betalt eller betalla, Anderss Andersson 
blef på Ropt mötte inte, opsat til N: ting 

Nock bewiste Ridefougden med K: M: måns torstensson i Rösehööss. Och Jöns 
olsson i b m . som hiemlade Effter Låugen at hafua stämbt Nilss Jonsson i Liungaskoug 
Anders Suensson oh gudmun trotesson i b m : sampt tue bengtsson.i wästrarp, Jtem 
beng Persson Jönss Person oh Anders Jönsson1382 i halle kulle, samptl: til 1 ting til 
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doms Saken Er till dem för dhe hafuer suttet öfuer höriga och inte1383 wellat giort 
sina timerEckker som de med billighet borde som andre Adelss bönder, samptl: 
desse Jnstämbde mötte och suarade at då de finge bod om timmer körsel då vore de i 
C r o n e n s  förfal, män nu vella dee till i dag 8:te dager Jnfina sig hoss han med timer 
som försuarligt kan wara /. 

189 v 
Nock Ridefougdens 2 ting till dhe Jnstänbde för Resterande Langille Och annat som 
de Restera till frun På bierssgårdh, som til Näste ting med Restans skall utWiisas huad 
En huar kan wara skyldig /. samptel: de Jnstämbde blef före lagtt at Rätta för sig Jnnan 
Eller till Näste ting Eller då at gå domb: 

Nock i dag hans andre ting till olle Persson i grumestorp Och i Rätte Lagde hans 
förpligt som han hafuer utgifuet till wälborne1384 frun på biers går af dato den: 8 
M a r t j  A.o 1680: Lyder som den skal i p r o s : Jnföras [tecken] huar uttj förmälles 
at han Wille emotage En Går i grumestorp /… huar Effter han formener at han sin 
förpligt bör at Effter leffua / Olle Persson mötte och i Rättelagde sin stedzmålssädel af 
same d a t t o  Oh Lyder som den i P r o c e s s e n  skal införes, S i g n o m  [tecken]1385 
des uttan Erbiuder Olle Persson sig at emottaga den halfue deel af gården oh suara 
der före, han har inte sin förpligt kunat effterkomet för husen hafuer Ligget fulde 
med höö alt indtil denne tiden, Och den halfue dellen har han om kyndelmessetidh 
med 2:ne män sagt sig ifrån den 2dre 1/2 dell1386 män han städia til huem hun will, 
ty han tror sig inte till at suara derföre, denne sag beror til Näste ting uttan domb /.

Jtem hans andre ting till hans Nilson i grumesto[r]p1387 om han wil Jnställa sig På 
Well:ne fruns godz igien Effter som han der til förende har bot, hans Nilsson suara-
de, at der som frun wil hielpa honom: med Noget sädeskorn oh ökar at dörka Jorden 
mäd, då will han tilträda den fierdepart som store olle har afstååt i grumestorp, och 
Erbiuder sig der om hoss frun at Jnställer sig Jnen näste ting /. 

Nock hanss Andre ting til bengt Persson1388 sk[r]ädare1389 i grumestorp, som tilförne 
har haft En 1/2 går på biersgår godz, förmener han bör at förflötta sig in på samme 
godz igän som han har för waret, Bengt Persson suarade at han Er En siuklig man och 
sammaledes hans hustru så wanför at hon ike kan mälka En koo Eller dra sina skoo 
på sigh, långt mindre hielpa til at förestå Någet brug /. 

190 r 
Nock Ridefougdens andre ting till mattiss skat i grumestorp, om han icke bör at emot-
taga noget brug på biers gårdz godz Efftersom han nu på 3 års tidh hafuer suttit der på 
godzet och der i giönom R u i n e r e t  den bondhe som han hafuer suttet hooss, Och 
der imidlertidh oppehållet sitt queg och annat, formoder der före han bör at tage sig 
En bollig an på hänes wälbyrdigheetz Godz, 

Jtem hans andre ting til Per torstensson i Rösa Nilss Persson i uglerup, sagen till 
denem för dhe uttan Lof Och mine hafuer flyt af henas wälbyrdighetz godz/ förmener 
de bör at Jnställa sig igien på samma godz och er domarens kändelse begierandess/. 
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Ture torstensson. i Ankelöf På sin bror Per torstens wägner suaradhe at han till för-
ne har tient Sl: Jumfrun Och Erbiuder sig Ennu at willia Jnställa sig der på godzet at 
tiena hoss En bonde, män någet bruk at emottaga kan han inte förestå; Nilss Persson 
mötte oh suaradhe at han1390 uttj krigz tiden hafuer: flyt af godzet, för den orsagh at 
han af krigz folket blef från taget alt dhet han Egde och hadde, kune altså Jnte blifua 
Ved sin går /: desse 2:ne föreskrefne blef före lagt at J n s i n u e r a  sig hos Wälborne 
frun Jnnen Näste ting Eller då at gå domb /: 

Nock hanss andre ting till torsten Nilsson och suen Siunesson i fasterpe huus Jtem 
Suen Knutzon som tienar h e r r :  S a l o m o n  i östrelyndby /: Och förmener at begge 
dese tuå Nembl: torsten Nilsson Och suen Siunesson bör at Jnställa sig på bierssgårds 
godz igien, Jtem at drengen och Jnställer sig at emottaga En gårdepart der, Eller och at 
taga tienst hoss Wälb:ne frun /. Begge husen men1391 mötte oh suarade at de Jnte Ere 
mägtiga at emottaga någet bruk, Effter som dhen Ene har stort fäl Och bräkeligheet i 
Låret så oh har tarmelöp, Och den andre möket feel på synen så at han har stor möda 
wed sig at wäg leda/. drengen suarade at han På 3 års tidh hafuer waret 
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har Varet der å godzet, Och har han nu sat tienst hoss h e r r :  S a l e m o n  i östre lyndby 
hoss honom. at blifua till sante mikelssdag /. Och des uttan har han aldrig stät Eller 
fäst någet på biersgårdz godz, Och Efftersom han Er En löss Och ledig dreng kan han 
inte någet brug sig Påtaget: denne sak beror uttan dom til Näste ting 

Jtem hans 2 ting til mårten Bengtsson i sleminge om han icke er Pligtig Effter sit 
löffte på Roteringen at emottage En bollig på biers gårdz godz förmener han bör sit 
löffte at Effter komme, på alle förskrefne Poster Jeg Ervarter Wälwise domarens Rät-
mäsige kendelse oh utslag /. Bengt matisson På sin söns wägnar suarade at hans son 
skal Emottaga En bollig så snart som han blifuer1392 dugtig der til, män Ennu behöfde 
han den hemma hoss sig förmedelst han sielf Er så gamal Oh skröpelig Och inte möket 
orkar Eller förmår, oh hafuer stor suagheet på hörsslen /. bengt matesson förelagdes 
at talla sig i mine med1393 frun inen Näste ting: 

Nock hans Andre ting till bengt matesson self för En half bol: galt 2 daler så wäl som 
för 20: stycke suijn som Er före bragt at skolle wara unnan dölt Och Jnte frun der af 
at hafua f[å]t1394 sin Rättighet Eller ållen gäl, sätter der före i Rätte om han icke bör at 
betalle samme1395 2 daler för bolgalten sampt ållen gäl af bem:te 20 stycke suin, des för 
uttan at Pligta förmedelst han så underfundeligen han sin hossbonde så besuige will, 
Och Er här på Endelig dom begärandes, bengt matisson suarade at de andre hussmän 
har inte gifuet hanss husbonde Nogen bolgalt, Och ike häller hans för män före honom: 
håller sig alt så till at niuta den Rät här Effter som här til, Och Om de 20: stycke suin 
som honom: saggiffues före hafua fördölt säger han aldrig at skolle kuna bewisass, 
huar til fougden suarar hues han wet sig dheruttj oskyldig då kune han lättelig der 
på göra sin Eed, män så som han det icke tör understå sig at giöra, lader det sig anses 
han ike for same saggiffuandhe kan kendes at wara oskyldigh: mens förmener at han 
bör at Pligta som Vedböör,. beror her med til Näste ting: 
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Nock befalningzmandens 2 ting till Enkan ana Nilss måns i östre lyndby anlangendes 
12 styke suin som hon har hafft på fremmende skouger, Och Jnte Låttet frun bekomet 
dhen Rättigheet dheraf som hänne burde /. förmener at hon bör at göra Nogen Reda 
der om, Och för sådan underfundighet at Pligta som Vedböör,. Enkian blef påRopt 
män mötte Jntte, före lagdes at giöra förklaring härom til Näste ting: 

Pher Suensson i harbeckzhult Effter sidste tingz opsättelse Esker Och begärer dom 
på Anders i turebyge Angående om den omtuistade hästen, desslijkast Er Jönss På Ryt 
på anders måns wägnar i turebygget dom begierandes om den häst om Per suensson 
och anders månsson omtuistat hafuer, då etc:1396 Effterdij Anders månsson i turebyget 
wed 2:ne män för mer än et åhr sedan har sig til känt den omtuistade häst, så som och 
nu sedemer här Jnnan tinge fört åtskillige witne der om som mästedellen alle kome 
öfuer Ens, då finer Rätten skälligt at anders månsson bör för Per Suensons til tal fri 
wara, så lenge de förde witnes börd stå wed sin fulla macht, Och Per Suensson at söka 
sin fangz man som han bäst kan Och gijtter,

Nilss andersson i Perss köp i dag hans 3 ting til Pål Jonsson i b m : lyser för sin delle 
til Näste ting:1397 
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O n s d a g e n  D e n  9  M a r t i j  A n n o  1681:
Otte Stocke män,

Åge Siunesson i biörnemosse,
Pher olsson i ågarp,, 
Nilss andersson i brödagra sitter för1398 Per Månsson bierebyget
Pher i Lunssmöllan sitter för Jngeman i Ringarp, 
Suen Nilsson i stockholm: 
Suen Persson J åby,: 
Olle Jngelsson i hellialt 
Olle Jönsson i gunnarp 

H e r r :  p a s t o r e n  Herr: Pher Nilsson f i x  Wed sin fulmächtig diegnen Rassmuss 
Phersson af Röge i Göngehärat bewiste med K: M: Guner suensson i hörie Ture gu-
nersson i Röge i samme härat, 

191 v 
Som hiemlade Effter lagen at hafua stämbt Nilss Persson i Grafuare medh sin Sösterson 
Månss tuesson1399 Saken Er till dem Effter et legz lydels i E x t r a t viss således S i g -
n u m  [tecken] Nilss Johansson i sPinka Bygget i torupa, Sochn: Och Måns Jönsson i 
fultoffta och Jöns mårtensson i hörie oh Enk Jngefre i delle bierga i Mattere sock med 
sin Lagwärge, Oh Jeppe Jönsson i wgerup som på gönge häratz ting den: 21 f e b r : 
A:o 681 Och A c c e p t e r a d e  witnet utan kall: Och under går det samma nu och 
här, Effter K: M:s berättelse/. sanptl: de andre Ere stembde til Nore ass. hegt [?] ting 
1 ting til dombs, kortl: i E x t r a c t wiss at p a s t o r e n  Er begierande at få Jnförsel i 
hågentorpe skattegår /. 

Huar Effter i Rätte lagdes en förligningss skrifft af D a t o  hörie den: 27 f e b r : A:o 
681: under 3:ne mens händer och s i g n e t e r , och lyder i E x t r a c t  wiss således, at 
så som H e r r :  P a s t o r e n  Pher fix hafuer ladet stemne mig1400 Jens mårtensson i 
höria och Sl: trölss Suenssons arvinger i Hågetorp då effter som iag Er fulmägtig för 
de adre hafuer ieg således medh Herr: Per fix A c o r d e r e t  at Når han Effter kommer 
den o b l i g a t i o n  han til mig har utgifuet såe er Vij Väl nögd,:

dher Näst i Rätte lagdes En o b l i g a t i o n  af D a t o  torup den: 22 J a n u a r i j  1671: 
Lyder i E x t r a c t viss således Oh skal i P r o c e s s e n  med sin opskrifft Jnföras, huar 
Wnder Er tre mendz s i g n e t i r  och et karremärke, at trölss suensson i hågentorp Er 
Rät witterlig giäll Nembl: 12 daler skyldig till herr: Peder fix. sogne Präst i Röge som 
han lofuar at betalle med des Rente Når på fordhres, 

dess uttan opwistes En dom af D a t o  den: 9 f e b r : A:o 680: utstäd wästre gönge hä-
ratz ting, Lydendes i sin domslutning at herr: Pher Er tillfunen at unfå sin betalning. 
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så för Präste Räntte som Effter o b l i g a t i o n s  Lydelse uttij snaphanen Lasse Jönsons 
boo och godz i Rööge, och opskrifften Lyder at dhen tidh som der sker E x e c u t i o n 
då fantz inte til Prästens af betalning Effter som at Jor oh Eyendom var aldelles bort 
utsat, med vidare dombsslut oh opskrifft skal i p r o c e s e n  Jnföras s i g n u m  [tecken]: 

Jttem i Rätte lagdes et Tingz wittne utstädh Västre göngehäratz ting den: 21 febr: A:o 
681. Och lyder så wijda som Vitnen angår som i p r o c e s s e n  skal Jnföras, s i g n u m 
[tecken] i Lika måtte wpwistes En dom utstäd Nore assboohäratz ting den: 10 M a r t j 
A:o 675: Lydandes uttj sin domslut således som skal i p r o c e s s e n  Jnföras s i g n u m 
[tecken]: Samptl: de Jnstämbde blef påRopt om Någen her till suara wille Och Jngen 
mötte, huar Effter fulmächtigen Vel.tt Rassmus Phersson Effter Jnlagda D u c u m e n t e r 
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Er På de Jnstenbde Endhelig dom begierandes. då Er soleds afsaght Effter som det 
bewises med desse J Retten Jnlefuererade bref Och D u c u m e n t e r  som Er dom 
o b l i g a t i o n  Oh tingzwitne, at denne h e r r :  p a s t o r e n s  p r æ t e n t i o n 1401 Er 
Richttig, då tillfinnes de Jnstämde Eller des arfuinger at betalle ofuanstående tilkraf 
med billig Räntta och omkostning, sampt skiellig Rättigheet som h e r r :  p a s t o r e n 
tillkomer Och det Jnnan 15 dager Eller Lide Nam J derass boo och godz huar det finss 
Effter R e c e s s e n , desslikast herr: Pher at åthniutta sin fordran Effter förlikningz 
brefuetz lydelse uttj trölss suess Eygendom uttj håkentorpe går och torape sockn, 
Och Jorden wed E x e c u t i o n e n  af gode män at Ta x c e r a s , Och När giälden Er 
betalt blifuer då Någet öfuer då det herr: Pher:1402 at Niutta sin fordring oh köp Effter 
förligningen Jnhål till Godhe, 

Nock bewiste med samme K:M: at hafua stämbt snaphanne C a p t e i n e n s  Son 
måns tufuesson medh sin lagwärge Nilss Phersson i Grafuery, til förste Ting til dombs, 
Sagen Er till dem för PrästeRättighet som igien står hoss dem obetalt för desse förflut-
ne åhren, Effter Jnlegz widare förmäldning som lyder i E x t r a c t  Viss således, och 
skal tillika med hans E x l e n z  G e n  G o v : : n s  R e s s o l u t : n  om hööt, införas i 
p r o s e n : huar uttij förmälless at h e r r :  p a s t o r e n  herr: Per fix eij /: på snaphanne 
skifftet i hågentorp effter tue månsson:/ hafuer bekommet fyllest för sin fordran, med 
widare des Jnehål i dagh läst oh Påskrefuet som skal i p r o c e n  Jnföras,

Huar Effter fulmächtigen Vel:tt Rassmuss Phersson Er dom begierandhes, de Jnstämb-
de blef 3:ne gånger På Ropt män mötte Jntte, dy tilfinnes arfuingen at betalle h e r r : 
p a s t o r e n  ofuanståendhe tilkraf med billig omkostning Eller Lide Nam J deres boo 
och godz huar dhet fins Effter R e c e s s e n  så frampt dher någet til des afbetalning 
finss Effter tufue månsson dock Jngen E x e c u t i o n  at skee fören höga öfuerheetens 
R e s s o l u t i o n  her om Jnhämptat blifuer, Effter som hans Kl: M: tt till kommer1403 
All tufue månssons Effterlåttenskap, 

Jtem beviste med samme K: M: at hafua 
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stämbt Suen Jonsson i Hågentorp Eller Lillarp, til 1 ting till dombs Sagen Er till honom: 
Effter En o b l i g a t i o n s  lydelse under tränne mändz s i g n e t e r  och fordringen 
anlangandes På 20 daler: med Vidare des Jnnehål som i p r o c e s e n  skal Jnföras, 
och lyder kortl: således, at suen Jonsson i torup er skyldig til herr: Per i Röge 20 daler: 
Och för de 10 daler: hafuer Åge Suensson i torup Racht han före, och Er o b l i g a -
t i o n : n  D a t e r e t  torup den: 14 A u g u s t j  1672: med widare des Jnhål i dag läst 
Och På skrefuet /: 

Suen Jonsson här emot mötte Och suarade at han Erbiuder sig1404 betalla C a p i t a l e t , 
Och han bedyrade wed sin högste Eedh at han Jntte kan minass Eller hug komma at 
han Lofuade Prästen Nogen Räntta, män dhet oret som står i o b l i g a t i o n e n  Nem-
bl: J n t r e s s e  säjer han sig Jnte På dhen tiden o b l i g a t i o n e n  blef utgifuen hafua 
förståt, och widare före gifuer at han hafuer til budet herr: Pher at betalla föreskrefne 
20 daler Med Nögagtige Varur uttan dom, fulmägtigen Vel:tte Rassmuss Phersson Er 
Endelig dom begierandes Effter o b l i g a t i o n e n s  Jnhål, då Er således R e s o l u e r a t 
Effterdy suen Jonsson: sielf tilstår h e r r :  p a s t o r e n s  p r e t : o n  så vida vara Rigtig 
huad de 20 daler städzmål anbelanger då tilfines han at betalle allenast de 20 daler 
med billig omkostning Eller lida Nam Effter R e c e s s e n : Och dhet Jnnan 15 dagar 
män för Räntan frj at wara, för Medelst de förbijgångne suåre krigz åhren, 

Nok bewiste med samme K: M: at hafua hit stänbt Sadzer troetsson i hågentorpa 
mölla till 1 ting oh till dombs Sagen Er til honom: Effter En o b l i g a t i o n s  lydels-
se, under 3:ne mendz s i g n e t e r . /  D a t u m . den 2 A p [ r ] i l 1405 A 675: Och skal i 
p r o c : n  Jnföras, s i g . [tecken] kendes ieg mig Sadzer troetsson i hågentorpe mölle i 
torupe soch at ieg Ret witterlig gäl skyldig er til herr: Per Nilsson i Röge 19 daler: som 
ieg lofuer at betalle når de mig eij lenger på Rente beuilges med widare des Jnhål och 
påskrifft i dag läst oh påskrefuet: och skal i p r o c e s s e n  Jnföres /:

Sadzer troetz wed sin utskikade Ryttarn manhaffti Simmen Röding. begierar D e l a -
t i o n  til Näste ting Efftersom båd man oh hustru liger nu På sin sotteseng, Och lofuar 
at Jnställa sig des Jnnan Med betalningen hoss herr Per: 

193 r 
huilken hans begieran blef af Rätten honom: tillattet,

1406 Welb:ne frun på bierss går wed sit wisa bodh fram lagde sit skrefftel:1407 be-
gieran af Jnnehål at i dag måte Jnskrifuas 3die1408 ting på samptl: de Jnstänbde, Och 
dher Jempte begierar D e l a t i o n  På alle sine saker till Näste ting, Effter som henas 
fulmächtig Er förRester til Köpenhafn: 

Bengt Olsson i Gantoffta i Questoffta Sockn bewiste med K: M: Phetter hansson i 
Lyndby Och Bertil andersson i b m : begge Ryttare, som1409 hiemlade Effter lågen at 
haffua stämbt Nilss andersson i Brödagra til förste ting til dombs winder at påhöra 2. 
3 och 4 ting om behof göres, Sagen Er til hanem: anlangendes om En Hoppa Nembl. 
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Röbleset som Nilss andersson hafuer hoss Sig Och Bengt olsson hafuer Vedkientz, 
beropar sig på at bewisa sig den till med godhe män til Nästa ting,. Och begierade 
bengt ollsson sine witne til förhör, då för Rätten framstodh bengt Nilsson i walagra1410 
Och Per Nilsson i b m : som suore Och wittnade med opragte fingre Effter låugen at 
de Jnte Rätta kuna see Eller wätta En ju dhen Rööbläsede hoppan som Nilss ander i 
brödagre hafuer i häfd, Er den samma som Bengt ollsson hafuer wedkändz, Och nu i 
krigz tiden mist hafuer: Nilss andersson Erbiuder sig her emot at mötta med hoppan 
till Nästa ting: 

Lendzmannen Nilss Krag lätte i dag p u b l i c e r a  En skrifft ut gifuen aff öfuer 
C o m m i s a r i e n s : dess Jnne hål at hölsstoffte skatte går skal i fyra ting laglige op-
biudas, med widare des Jnnehål i dag läst Oh Påskuet, af D a t o  silagre den: 12 f e b r : 
A:o 681: oh Panttehafuerne Eller gälderne at inlösa dhet dem der i tilkommer med 
det aller första /. 

C r o n e n s  befalningz man Ehrborne Oh Velb:dde Larss Larsson beuiste med K: 
M: Påhl andersson i Månstorp Oh Per Jönsson i harholme som hiemlade Effter låu-
gen at hafua stembt Effter En skrefftelig kaldzsädel lyder således, sig: stefnes adzer 
hendriksson i månstorp för hossbondhål 22 daler: tue Persson i hellialt 10 daler, för 
hossbondehol, olle Persson i månstorp för stedzmål 10 daler: nilss nilsson i Kielstorp 
hossbondehål 12 daler. samptl: stefnes til föste ting til dombs for herr: befl: M: larss 
larsson. gud beflt hölsstoffta A:o 681: Nilss Persson 
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dhe Jnstämbde mötte Och Ole Pehrsson mötte Och suarade han för sin armod Och 
åller dom heller will af stå dhen Ringa parten han Hafuer i bruk, så wäl dhet han nu 
hafuer sted som och dhet han tilföredhe hafde, medh mindre at han kan få tilgifft på 
desse Resterande 10 daler: 

Tufue Persson i hellialt suarade at han inte hafuer Lofuat ut de Peninge Nemb:l: 10 
daler til hossbondheolle, och Jnte heller war dhet honom: witterligt eller med hans 
minne st så möket skolle ut lofuas 

Adzer hindreksson suaradhe Och begier at herr: befalningzman Vill giffua Någet Effter, 
så will han betalla så möket dher på som möijligt Er, män alt Er honom: Omöijligt at 
kunna betalla så frampt han skal kuna bli ved gården  Nilss Nilsson i Kälstorp suaradhe 
at han wedstår gellen män dher Er honom: omöijl: at kuna hålla oh utstå sit löffte, så 
frampt han skal kuna blifua Ved gården /. herr: befalningzmanden förmener de böre 
at hålla sit löffte oh betalle de utLofuade Resterande Peninge, Oh Er dom begierandes, 
samptl: de Jnstämbde begierar denne sak må ope stå til Näste ting, så Vella di des Jnnan 
Jnställa sig hoss herr: befalningzmanden, utan dom, dhet Rätten eij veste at imotstå /: 

Nock bewiste med En skrefftl: kaldzsädel effterskrefne at wara stänbda för stedz 
mål oh hussbondeholl, Effter En Lijsta som Lyder således Effterskrefne har Lendz 
mandhen Brodde månsson i Ringarp at C i t e r a  til Näste ting för utlofuat stedzmål 
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och intet betalt Kiel persson i östre Ringarp för hossbonhol, Johan nilsson i boalt för 
sin gårdepart han har bruket olofl: uttan stedia åke suensson i b m : samme ledes, dette 
i besteller med flit, och der i wet nogre andre som intet har Sted, hafuer i sammeledes 
de till Näste ting at C i t e r a  D a t u m  S i l a g r e  den: 4 M a r t j  A:o 1681: lars larsson 
opskrefften lydr läst på örkeliunge sognestefne den: 6 M a r t j  A:o 681
                  Kiel Persson Egen han
Pher ågesson i östre Ringarp på sin sons Kielss Vägnar suarade at han will inställa sig 
utan dom at betalla så möket som honom: möijligt Er men alt at C l a r e r a  er ho-
nom: omijl: de andre 2:ne blef på Ropt men mötte Jnte. huarföre de blefue förelagde 
at Jnställa sig hoss herr: befalningzmanden Jnnen Ellr til Neste ting 
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Eller då at hafua dhet straf at föruenta som Vedbör, Ellist föregifuer herr: befalningz-
manden at En dhell af tosterpe socknemän Nembl: Mikel Mårtensson i toarp Larss 
siunesson i tostarp oh Påhl Suensson i gunarp Ehre lagl: C i t e r a d e  På körke gårdhen, 
Och Jngen mötter af dem, då til sPorde Retten oh1411 herr: befalningzmanden stoke 
manden som Er i från Tostarp Socken om honom: Er witterligt de blefue i förleden 
söndag C i t e r a d e  På körke gården Effter wanligt bruk, huar til han suarade Ja at 
han hörde dher blef p u b l i c e r a t  En stäfningzseedel På körke gården, Oh dhesut-
tan suaradhe stokemanden på Pål Suens wegnar at han Er Rester bort åth bierehärat, 
men huad han kan Vara skyldig will Han betalla uttan dom, Oh Jnställa sig hos herr: 
befalningzmanden, de andre Jnstänbde blef på Ropt men mötte inte och ingen på 
derass wägnar hafuer någet suar at före bära, befalningzmanden Påstår at En huar 
bör at pligta för olydno 3 marker:: Effter förige utgångne R e s o l u t i o n e r , huilket 
Retten eij weste at i mot stå uten tilfiner En huar at Pligta 3 marker: till Kongl: maij:tt 
Och C r o n e n , helst Effter de Lagl: ere C i t e r a d e  Oh Jngen mötter /. and[r]a1412 til 
E x c e m p l  och warnagel, 

Herr: Befalningzmanden p r o p o n e r a r  at huilken som hafuer sig på taget at 
bruka Och bemäcktigat sig Nogon gårdepart utan hans Loff Och mine skolle Nu 
utan Någen Lenger drögzmål komma til honom: Och Jnfinna sig medh stedzmål 
hossbondehål Och huad som i sådant fal af gå bör, Och icke nogen lenger at settia oh 
hafua C r o n e n s  gårder i bruk med mindre de Ere lagl: der til kombne, Och härmed 
giffues dem D e l a t i o n  til i dag 14 dage Och huilken som lengr blifuer öfuer hörig 
skal pligta som Vedbör, 

Bröde Nilsson i öija bewiste med K: M: Larss Rigersson i öija och Jacob olsson i sij-
lagra som hiemlade Effter lågen at hafua stämbt bengt Persson i hagllekulle til förste 
ting windesbyrd at Påhöre. Jtem hafua de stämbt Nilss Andersson i brödagre til 1 ting 
sit witne at förklara, sampt Åge Rigarsson i öija, och at förk[l]ara1413 sit witne som de 
sidsta ting af lagde, Oh begierade bröde Nilsson witnen til förhör, då för Rätten fram 
stodh Nilss andersson i brödagre Oh åge Rigersson i öija som suor och witnade Effter 
låugen at Jnte Noget godz Effter Jöns suensson i öija war oskifft En som En kista som 
Jöns Suens Enkia sielf till hördhe. 
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Och des uttan i Rätte lagdes Eet skrefftl: Jnläg som lyder i E x t r a c t wis Således, Oh 
skal i p r o c e s s e n  Jnförass, Lyder at bengt Persson i hallekulle har stembt Jöns suens 
Effterlefuerske i öije för 4 daler: S M: som Sl: Jöns suensson war skyldig, och kan Er-
fares af skifftebrefuet at bengt Persson har bekomet ut läg för sin gielss fordring med 
widare som det skal i p r o c e s s e n  införas, i dag läst oh Påskrefuet, 

Dess uttan i Rätta lagdes e[t]1414 skiffte bref giort oh förhanlet Efft Sl: Jöns Suensson 
i öija A:o 677: den 23 A p r i l , huor uttij förmälles wara ut lagt till bengt Persson i 
hallekulle för sine 4 daler:s p r e t e n t i o n  Nemll: godz för 10 1/2 marker: undr fyra 
mendz s i g n e t e r , med widare dess Jnnehål i dag Läst oh Påskrefuet Bengt Persson 
på står at han Vill hafua sin fulla betalning, helst Effter Jöns suens Enkia har lofuat 
honom: det til förne, Och Ere begge Parter Er Rettens utslag begierandes, då Er såle-
des afsagt Effter dy framvistes Eet skifftes bref under 4 mendz sig:tr at1415 Wara utlagt 
till En huar giellares af betalning /.Nembl: at boet Effter Sl: Jöns suensson När barne 
godzet Vart uttaget inte hinde widare En 2 marker 11 skilling: på dalleren, huar Effter 
bengt Persson: Er ut lagt för sin fordring 10 1/21416 uttij åthskillige Pertzeller, då finer 
Rätten skelligt at de Jnstämbde bör at betalle der Effter til bengt Persson uttij döcktige 
oh godhe waror, helst fördij de utlagde knublar tuiflz utan Effter så lång tidz förlop 
lerer wara förderfuade, Och det med billig omkostning Eller Lide Nam Effter R e c s : n 
Och dhet så lenge skiffte brefuet står wed sin fulla macht, 

Kiel Nilsson i Öija Och Brödde Nilsson På Vester oh Nöregår,1417 i b m  beuiste med 
samme K: M: at hafua stembt samptl: Boarpe Och gangwad bymänd til 1 ting win-
dersbyr at påhöra 2:dre till dombs 3 oh 4 om behof görss, Sagen Er dem samptl: för 
dhe wella förmena dem at hugga Värfälla på boarpe skogz part som dhe af urminna 
tider hafft hafuer: både de och derass för men alt intill denna tidhen, och Jngen har 
förment dem ifrån skougen förän nu, Åge i gångua oh Per Nilsson i boarp suarade at 
når Alla Partisipanterne blifua lagl: stembde så kune Brödde Nilsson oh käl Nilsson 
få föra Witne, och förän det sket er förmena de at Jnga Witner bör städias1418 dem 
at föra, huilken begieran Rätten eij Viste at emotstå /. Käl Nelsson beropar sig at föra 
vitne til Nästa ting 
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Jenss Jepsson i skingrödh beuiste med K M. Pher Nore J skingrödh oh D a u i d  glanss 
i bällinge som Ere Ryttare, huilke hiemlade Effter låugen at hafe stämbt Pher pärsson 
på pugabyget til förste ting till dombs Saken Er til honom: för witterlig giäl 3 daler: 
Och war i förste begynelse hans fordring 6 daler: män nu har Pher Persson för Et år 
sedan betalt 3 daler: alt så Er hans fordring Rätta hofud summan 3 daler huilket Jenss 
Jepsson förmener at Pher Persson bör at betalle med den der af gående Räntt… så 
wäl för de 3 daler som han i förledet år betalt, Jntil den tidhen, som ochså för desse 
åtterstående 3 daler med des Räntta til denne tidhen, Pher Persson blef 3:e gånge På 
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Ropt män mötte Jnte, dy til fines han at betalle ofuan stående tilkraf med billig om-
kostning Eller Lida oh under gå E x c u t i o n  Effter R e c e s s : e n 

Nok bewiste med samme K: M: at hafua stämbt olle månsson i bällinge Per Suens-
son i b m : Phr Eskelsson i b m : oh åge turesson sampt olle månsson På Per turs bygge, 
Oh Per Mårtensson På Per turs bygge, samptl: Ere stämbde1419 til förste ting til dom-
bs sagen Er till dem för et kosthål som han hölt och hafde af krigz fo[l]k,1420 huilket 
bällinge åboer hade bort at utståt, Och Er beräknat tilsammen för 6 marker: som han 
förmener de Jnstämbde bör at betalle, her Emot framskicka gästgifuare Per Eskelsson 
sit skrefftl: suar huar uttij förmälles at han för mener sig at Vara frj för någen J n q u -
a r t e r i n g  Eller kosthål, Och tilhåller sig at Niuta giästgifuare o r n i n g e n  til Gode, 
med vidare som i p r o c e n : skal Jnföras, Jönss Jepsson suarade at huad frjhet som han 
sig tillegnar för det han Er gestgifuare det må han talles ued sine Nåbor om, och söka 
hoss dem om de willa låtta honom: Någen frjheet der före, Och Er dom begiärandes, 
de andre Jnstämbde blefue på Ropt mötte inte, då Effter dj at de Jnstämbde alle seter 
öfuerhörige oh bevises likwäl lagl: wara C i t e r a d e  oh de Jnte dem til befrielse hafuer 
at före böra, då till fines det at betalle ofuen stånde tilkraf med billig omkostning, Oh 
det inan 15 dagr Eller Lida nam Effter R e c e s s e n  /: 
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C o r p o r a l e n 1 421 Edel Oh Manhafftig Pål Lofuen berg Ved sit Wisa bod beuiste med 
K: M: Mårten knudsson i tostarp Oh Per smed i Toarp begie Ryttare, som hiemlade 
Efftr Låugen at hafua stembt anders Persson i gunarp till förste 2. 3 Oh 4de ting till 
dombs Och witnen at påhöre, Saken Er till honom: om Någ[r]a1422 otijdige or som af 
bente Anders Perssons skolle wara falne, med Vidare til Näste ting: 

Nilss suensson i suinstorp bewiste med K: M: Suen Nilsson i b m : Oh1423 Jngelsson 
Jönsson i sönarpe byge, som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt Olle bengz Eff-
terlåtne Enkia i tockarp med sin Rätte lagWä[r]ge1424, till 1 ting at framwisa Rigtig 
skifftebref Effter sin Sl: man Oh till dombs, Lendz manden brodde Monsson i Ringarp 
som på den tidh war Enkians lagvä[r]ge1424b mötte På henes Vägnar Oh i Rätte lagde 
skifftes brefuet som Er På Eskat, som Er forrättat Effter Olle bengtsson i tockarp D a t e -
r a t  tokarp 677: den: 29 M a r t j , huar uttj befinnes 8:te män wara tilsatta at wärga för 
134 daler1425 9 /or: som Var arffallet Effter Olle bengtsson tockarp till hans Effterlåttne 
barn, som Otte män Ere då på skifftet tillornade huilket godz de alle skolle Wara lika 
goda om at suara före, Nembl: tue bengtsson i harbekzhult, Nilss bengtsson i hallery, 
Jngel Bengtsson På harbekzhulte bygge wnge olsson i mörkehult, Per Persson i sönarp 
Och Nilss Olsson i b m : Jahan Knutsson i Jernbläst oh suen Persson i bielkabygget, 
med vidare skiffte brefuetz Jnhål i dag läst oh Påskrefuet, under fyre mendz hender 
oh Signetter: der Effter framwiste Nilss suensson i suinstorp Et skiffte bref af D a t o 
672: den: 21 8 b r : giort oh förr[ä]ttat1426 Effter Sl: olle Pålsson i stidz wig, Jtem et an-
nat skifftesbref giort oh för[ä[tat1427 den: 29: M a r t j  A.o 677: Effter bengt ungesson 
i tokarp, huar af kan Er faras at Nilss Suensson Och Per suensson i suinstorp hafuer 
En huar … 318 daler inne hoss sig at wärga förre, föruttan deras halfua boo som 
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tillkomer deras Egna barn som de Ere Verger förre och dhe nu Ere begge Enkemän, 
huar förre Nilss suensson på sine Egne oh sin broders wägne förmener at Effter som 
dhe hafuer möket mera godz inne hoss sig En som deras boo kan tilsträkia, at de då 
för dhetta wärge mål bör fri at wara 
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oh Er En Ret Wiss domb begierandes, tue bengtsson i harbeckzhullt suarade oh för-
mener at Effter som at dee Ere andre flere för honom som står Nermer til i slegten En 
han, oh Ere vederhefftige Nok til godzet at emottaga oh förrestå, då til holler han sig 
för dhet wärgemål fri blifua, då blef således R e s o l : u t 1428 Effterdij dhet Erfares af 
desse i Rättelagde skifftesbref dhet Pher oh Nilss Suens söner i suinstorp har mycket 
barnegodz Jnne hoss sig föruttan dhet dhe kunne hafue för sine Egne barn, då wis-
te Rätten eij at på byrda dem emottaga huad Arfue godz som Er fallet Effter Sl: olle 
bengtsson i tockkarp, män bör dherföre frj at wara, Oh dhe 8:te män som fines Jnför-
de i skifftes brefuet Eller dher Nogre Andre finnes wederhefftige som stå Näst Effter 
Pher Och Nilss Suens söner dher före at suara, till godzet effter skiffte brefz lydelse 
och wärga före som lagen seyer, Olle bengtsons barn till gang oh bäste i framtijdh, 

Brödde Nilsson i öija och Jenss andersson i sijlagre på samptl: Kelne sogne mendz 
wägner beuiste med K: M: Larss Jörgensson i bollesta, Oh Nilss andersson i Öije mölle 
som hiemlade Efftr lagen at hafua stämpt Nilss Pålsson i bollesta oh guner adzersson i 
Öija till 1. 2. ting till dombs, Sagen Er till dem för Nogre Penge Nembl: 12 daler som. 
Er utgifne af sognemendene till denem, huilka Peninge de förmener at de böre skaffa 
Rigtighet före, om dhe dem hafua hänwent Oh lefuerat för C r o n e n s  Oh Körkens 
tiende eller eij, med widare till Näste ting,. 

Werne bengtsson i attarp bewiste med K: M: åge Jepsson i attarp och bengt wär-
nesson i b m : som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt åge Jansson På Lönsiöholm 
Åge axelsson i b m : åge Kelsson i b m : till 2 ting til dombs windes byr at på höre om 
behof görs Sagen Er till dhem för En koo som iag för samptl: Rotten hafuer utlagt 
som kåstade 7 1/2 daler Och förmener at En huar bör at betalle sin anpart som Er 6 
marker och Er her på domb begierandhes, Ryttaren Pher löbare på dhe Jnstämbdes 
wägner mötte Oh begie[r]ar1429 at denne sag må opestå til Näste ting utan dom /. dhet 

196 v 
Rätten eij weste emottståå / 

Nilss Suensson i suinstorp På sin Egne oh bengt unges arfuingers wägner tokarp1430 
beuiste med K: M: Suen Nilsson i suinstorp1431 oh Jngel Jönsson i sönarpe bygge, som 
hiemlade Effter låugen at hafua stänbt suen knudsson i Jernbläst til 1. 2 ting til dom-
bs,1432 Sagen Er till honom: för Vitterlig gel1433 5 daler Efft som han Er skyldig till bengt 
ongess arfuinger i tockarp, Effter skifftes brefuetz lydelse af D a t  den. 29 M a r t j  A:o 
677: som i dag blef läst Oh Påskrefuet Bengt Knudsson suarade at han inte wet sig 
wara noget skyldig Noget till bengt onges boo, dhet sidsta som han war skyldig betalte 
han bengt ongesson med En drette dug så at då inte mer stod til Räst, 
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Åge Nilsson i Jern bläst beuiste medh K: M: Suen Nilsson i suinstorp oh Jngel Jöns-
son På sönerpe bygge som hiemlade Effter låugen at hafua bengt knudsson i Jernbläst 
oh Johan Knutzon i b m : sampt Per suensson i b m : sampt Jngel Nilsson i b m :  till 1 
ting til doms oh Widare om behof göres, sagen Er till dem samptl: för nogen Roug 
som dhe hafua låttet upättet af mina åkrar i år Och skaden blef worderat for 1 ski-
äppa Roug, Nok Er saken till bengt Knutsson oh Jahan Knutzon for Någen säd som 
de hafua för 5 år sedan låttet upätta Och blef skaden vorderat för 2 skäppor Roug, 
Nok er saken till Johan Knutz för En klöf sal så god som 2 marker: huilken sal Johan 
Knutz hafuer lånt af åge Nilsson 

Nock Er sagen til Per suensson för En öxe som han hafuer lånt af åge Nilsson som 
Er så god som 2 marker: Nok Er saken till Johan Knutsson oh Per suensson oh bengt 
Knutsson för En släde som dhe hafua lånt af honnom:/ förmener at de Jnstämbde bör 
at betalle honom: för sPannemållet så wäl som oh för dhe waror som dhe hafua lånt 
af honom: Och Er dom begerendes Pher suensson i Jernbläst suarade at han hafuer 
icke1434 lånt Nogen öxe af åge Nilsson eij heller Någen släde som han föregifuer oh 
förmener han bör sit angifuende beuisa, Jngel Nilsson1435 suarade at alt som han var 
åge Nilsson skyldig det hafuer han honom: Rigtig betalt före, bengt knutsson suarade at 
huad Han kan uara skyldig till åge Nilsson Vill han godVillig betalla/   Pher Suensson 
i Jernbläst beuiste med K: M: desse samme som ofuan står, som 
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hafua stämbt Åge Nilsson i Jernbläst til 1. 2 till doms oh widare om behofz gors, Saken 
Er til honom: for 2 gietter som han hafuer: ihielslaget den enna i kålhagen oh dhen 
andre Ved farstu dörren, Nok Er saken til honom: för En Piga som tiente honom: frå 
medsommar och Jntil han hafde När och höstat, och sedan för1436 wiste han henne 
i från sig Och Jnte gaf han henne1437 för dhet hon hafde tient honom: Efftersom han 
hende lofuat hafde, huar Effter han förmener at åge Nilsson bör at betalle honom: för 
gietterna, så och för dhet som han Er pigan skyldig, Åge Nilsson mötte oh suarade 
at hans hossbondhe hafuer gifuet honom: lof till at han må slå i hiel gietterne når de 
komme i hans säd och göre honom: skade, om Pigan suarar han till at han inte hafuer 
föruist häne frå sig förmener Per Suensson sit angifuande bör at beuisa, 

Nock beuiste Per suenson med samme K: M: at hafa stembt Jngel Nilsson i Jernbläst 
til förste 2 ting till dombs 3 oh 4de om behof göres, Sagen Er till honom: huem som 
Er hans hiemul på at han h[a]r1438 brugt af Per suens Egendom sedan han hafde städ 
gården, med widare til Näste ting, Jngel bengtsson mötte oh beropar sig at suara til 
Neste ting: 

Olle hågensson i Grummestorp på herr: Nilses wägner i b m : i dag hans 41439 ting 
Esker oh begierar dom på körkewärgerne Effter förige saggifuande för N o t a r i Pe-
ninge Effter körke stollens lydelse p r o  A:o 75. 76. 77.1440 78. oh 79: åhrligen 1 Rixda-
ler: förmener de det bör at betalle Effter som det Er dem årligen i dheras Räkning got 
giort som med körke stollen Er giort beuiselgt, Körke Värgerne mötte oh suaradhe at 
dhe hafuer inte at till gå af körk[o]nes1441 medel at betalla medh uttan körkan Er dem 
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skyldig, Oh icke de henne, män så snart de kuna få Noget af de körke wä[r]ger1442 som 
för dhem Varet hafuer skal h e r r :  p a s t o r e n  få sin betalning, oh dher herr: Nilss 
icke er Nögder dermedh så Velle Vj talle oss i minde med honom: Oh betalla uttan 
dom, huar med denne sak beror uttan dom til Nästa ting,. 

Pher Nilsson i boarp på Nilss anders Vägner i Perss köup Esker oh begierar dom 
På Påhl Jonson1443 i Pers köp Effter förige sagifuende1444 Jdag hans 4 ting, oh i Rätte 
Legger et skifftes bref af 
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D a t o  den: 26 8 b : Ao 679: som Er förR[ä]ttat1445 Effter Sl: Anders Nilsson Oh hans 
hustru i Phersköp, huar af förnimes honom: varet skyldig til boet som då fordras 10 
daler: huor emot Pål Jonsson på skifftet fuller fordrade för En hest 7 daler 2 marker, 
men inte kommet till någet Rihtighet der om uttan hen Vist till Lag oh Rätt, med 
widare des Jnnehål i dag läst oh Påskrefuet, Huar Effter han Er dom begierandes, 
Pål Jonsson blef påropt 3:ne gånge och mötte Jnte, Då Er således afsagt så som Pål 
Jonsson Effter angifuandhe inte har fört sig noget til befrielse som lagligt kan E s t i -
m e r a s  emot Nilss andersons p r e t e n t i o n , huar före han tilfinnes at betalle de 10 
daler Effter skiffte brefuetz lydelse med billig omkostning, Eller undergå E x c u t i o n 
Effter R e c e s e n : 

Nilss Pålsson i bollesta På Gudde adzersons Wägner i öije beuiste med En skreffte-
lig kaldzsädel at som lyder med sin opskrifft således, s i g n  [tecken]: Lader ieg stefne 
Kelne socknen och östre lyndby för sönders löf bro innestående Penge, Och for det 
som de tuå men blefue Lofuet for de gik till mallmöe, Nembl: till förste: ting till dombs 
D a t u m  [ö]ije1446 den: 5 M a r t j  A:o 681. gune adzersson opskrefften, läst på östre 
liungby oh kälne sogne/. stefne den: 6 M a r t j  A:o 681: 
       Sören Jönsson E: H: 

Throet olsson i flinka i dag hans andre tingz Lagbiudning Effter sidste tingz förde Kal, 
dhet han Lagbiuder al dhen Låth oh Part som han har i ågerpe skatt går/. Jtem tue 
suenson Och olle ollsson sampt Troet olsson i flinka på Enkenes wägnar i dag deres 
andra lagbiudning det de lagbiuder al dhen lået oh Part som dhe hafuer i ågerup skatte 
går som Per ollsson sidst Påbodhe, 

Hellie ungesson på Eges gården Effter sidste tingz opsättelse Esker oh begierar dom 
på Per olss Enkia i boarp: angående om Någet barne godz Effter förige drefne p r o -
c e s  Ehure wäl Hellie ungesson söker Oh til taller Sl:1447 Per gudmuns Enkia1448 och 
arfuinger i boarp Påå sin hustrus Vägnar för En dheel godz som hende arfueligen Er 
tilfalet Effter afledne mäster suensas Och Troet Perssas död, i östre: 
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Lyndby, så beuises likwäl för dhet första med lefuandes Röst at Per gudhmunsson hafde 
mer barnegodz Jnne hooss sig En han war mächtig at förestå. 2 at han dhe Näste 4 
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åren för sin dhödh måst plågas mäd siukdom oh hältte wed sengen, 3 har Per Kelsson 
i tranarp lika så När at wärga för godzet /: nu hellies hustru till hörandhe:/ som Per 
gudhmunsson Oh långt mera wederhefftig än1449 huar före dhenne Rät weste ey med 
ski[ä]ll1450 at tilfinna afledne Per gudmunsons Enkia Eller arfuinger Noget at betalla 
män i dhen Post J till widhare fri wara, oh hellie ungesson at söge Pher Kiälsson i Tra-
narp J n  f o r o  C o m p t t e n t i  som lag förmår för sin fordring Effter skiffte mendens 
Edeligen aflagde Vitnes skrefft, helst för dj han stodh näst til wergemållet Jtem uar 
på skifftet Effter mästers dhöödh, Oh således wäl wiste godzet wart1451 arfallet, Jtem 
bemächtigade sig En del af dhet godzet som arfalt1452 Effter Sl: troedt Perssons död, i 
det han bort leyde oh begierte at folck skole hafua tilsyn om Nogre C r e t u r  sampt 
andre saker at föruara, 

Suen Jönson i Stiidzwig Er begierandes af Rätten 8:te Erlige dannemän som kune 
granska och öfuerse den halfue går i1453 Östre Lyndby som Anderss Nilsson sidst på-
bode, huad bröstfäldigheet som kan finnas både På hus tag wäggar portar dörer Och 
döre Jiern, sampt skorsten sPiel och fönster tillika med klinker Och klinkefal så wäl 
som brun Och brunkar, Jämwähl alle gierdz gårder som dhen bem:t gårdepart Er 
tillhörig både om Jntäpper oh hagar som kring om sielfue wangen Och Engerne, Och 
det alt uttj Peninger s p e c i f i c r a  Oh Ta x c e r a ,  huar til blef opmält, Nilss Jönsson 
i Öfuarp, åge i b m : bengt i Kieret, Nilss i brödagra, Suen Jönsson i tofften, torsten 
Knudsson i Lyndby, bengt i hallekulla och Jönss i b m :  huilke föreskrefne 8:te män 
hermed af Rätten alfwarligen före läges Och anbefalles, at de begifua sig på åstäderne 
så snart denne taxt dem lefuereras, Och den leylighet öfuerse 
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det Rätaste kuna wetta och först[å]1454, Och sedan deras förretning här Jnnan tinge at 
af sige som dhe achter at försuara under dheres faldzmål 

Suen Jönsson i silagre Er af Rätten begierandes Otte Erlige dannemän som kune 
gransk[e]1455 oh syne den gårdhepart i bollesta som bo andersson sidst påbodhe huar 
till blef opmält förste man Jöns Suensson i ösiö, Åge Pålsson i gangwad, Per Persson i 
boarp, Siune adzersson i Öya brodde Nilsson i b m : Jönss Suensson i b m : Per bodels-
son i b m : och Jören Christensson i bollesta, denne taxt blifuer på samma sät som uttj 
Suen Jöns taxt af Stidzwig som ofuan mält Er om den går i Östre lyndby: 

Edeligen afsagt wed formanden wärne bengtsson i attarp Och anderss månsson i tu-
rebygget, På sin Egne Och samptl: dhe 8:te mendz wegner med des skrefftelige afsigt 
som lyder således, Effter wores taxtes Jnhål hafwer wij otte män wäret på åstäderne 
och skifft klosters tilligendhe gierdher både om Engerne och wangen och hagerne, 
och dem byt och skifft till huar sogn som Effterfölger, först örkeliunga sochn begynder 
wed siöön och så går i wäster åth mörkaskoug, Och märke i Een bög som står uden 
op till gierdet Er huget et kårss på bögen, fagne tallet er 1720: 

dernäst begynder Rye Sochn wed samme bög och går wäster åth skougen Nembl: 
mörke skoug till 3. aller som står inden wed gierdhet, Och Er hugget märke i samme 



– 297 –

aller, fagnetallet 600 dernäst wedtager wedby Socken wed förskrefne aller Och Når 
till holmene och siden for meel Engen på den wästre Enden, Och g[å]r1456 op till En 
Egg som står i hafuen Och Er huuget merke i samme Eeg, till falt samme Sogn 800 
fagner, dernäst mäldes 20 fagner till Peder holm som han skall teppe i mellum wedby 
sogn Och odeliunge Sogn, Odeliunge sogn tager wed der näst och går op i giönom 
for melEngen Och Venlöse Engen och till borreledet, Och siden tager odeliunge so-
chn wed oh wed Klosters å och går Ner för horse Kerret till En Abull som står Jnden 
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Wed gieret og tillfalt Odeliunga Sochn 1280 fagne Och dher näst tager Pherstorpe 
Sogn Näst wed Oderliunga Sochn wed samme Abull Och går mod Closter på 40 
fagner, Ner borreledet till Merke er lagt Tre stena Och et stycke tag Er wed muren 
Och når till Pineholmen, och et lidet stycke imellum muren och slagterhuset, Nok et 
stycke gierdhe som Begyntes ued en stätt som smålandz gierdhe tager wedh oh Når 
op till tre asper som er hugget merke på tilfalt samme Sochn 760 fagner, dernäst tager 
färingtoffte sochn ued samme asPer Och går till ån på dhen Østre sidhen for horse 
kieret, Och så tuer gieret frå horse kieret och till Nybowang, Nok et stycke frå Nybo 
och til harthuss, tilfalt for:ne sogn 720 fauner, 

dher Näst tager Risebärge sogn wed Nybodam Och till Klosters tange1457 gierdher, 
Och så frå Lille Ållegår och så ner for Klosters wang wästen wed sPangen, Och siden 
så mange gierdher som er sönden wed åån som höre Kloster till blef lädskifft til sam-
me sogn 2120 faugner, Och Nogen gierder er der udskifft Omkring dyrehafuen Och 
40 fauner nordhen wed borre ledet som er 140 fange: Och dhet skal huer sogn teppe 
sin part af Effter gårde tallet, Och findes dher fler gierdher som skal teppes i åhr då 
skal en huer sochn teppe sin part Effter gårdhetallet, at således byt och skifft er som 
föresk:uet står til witterligheet hafuer wj wores hendher och bomärke underskrefuet
D a t :  Lyndby den: 9 M a r t j . 681
Wärne bengtsson      Anders        Månsson:      Anders        troetsson: 
Eh:
   Olle         Matisson       Tufue      Pedersson i harholm
Som samme Afsigt Jnnehålt i dag Ord Effter anat läst Oh Påskrefuet, 
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O n s d a g e n  D e n  2 3  M a r t j .  A:o 1681. 
Otte Stockemän 

Åge Siuneson i biörnemose 
Olle Jngelsson i hällialt, 
Suen Persson i Åby 
Nilss andersson i brödagra sitter för Per i bierebygget, 
Suen Nilsson i stockholm, 
Pålh Jonsson i Perssköp sitter för Per olsson: i ågarp: 
Olle Jönsson i Gunarp 
Pher Jönsson i Lundzmölen sitter för Jngeman i Ringarp, 

Ridefougden till Lärkessholm Well:t Pher Nilsson Beuiste med K: M: Siune Pehrsson 
i Lärka Och Pher bengt i b m : som hiemlade wed Eed Effter Lågen at hafua stämbt 
Effter skrefne Effter Lågen at hafua stämbt Effter skrefne Effter, denne föliande Listas 
upsatz1458 Nembl: Olle Phersson i hiella Och hans medarfwinger till förste 2: 3 Och 
fierde ting till opbydelse Och Eyendombs domb på dheras Sl: faders gårde part i wästre 
sPang, Angående i Lige måde Suen Phersson i Östre Rinderup som Er börnsens Mor-
broder Och de umyndiges förmyndere och så till 4:re tingz opbydelse och Eyendombs 
domb Om han der udi noget hafuer at suare, 

Endnu Offuan skrefne olluff Phersson till 1:1459 2: ting till dombs för hues ieg hafuer 
hanem at tilltalle for witterlig giäll, och andet, 

Nock Sl: Erick Måns arffuinger i bällinge till 1. 2 ting till dombs för witterlig giell 
Effter tingz windess lydelse, Och widare som till andre ting skall blifue Jnlagt och före 
gifuet Dt: lärka den: 23 Martj A:o 81 Per Nilsson 

Pher bengtson i sPång här emot mötte Och suarade at han förmener Effter som 
han i Pher olss Part i Wästre sPang hafde at fördre, Effter en hanskrefft 10 daler S: 
M:t: altså1460 bör inte Per, Nilsson at städes Någet sköde Eller tingz winde på samme 
Jord Och Eyendom förän han har fåt sin betaling, för bem:te hanskrefft huar Effter 
Per bengtsson fordrar som1461 Er daterat sPang den: 17 M a r t j  A.o 675: huilken i dag 
blef läst Och På skrefuet, 

200 r 
A r e n d a t o r e n  h e r r :  Suen Pijl wed sin fulmächtig wel:tt J a c o b  Olsson Effter 
förige i Rätte sättelse begierer nu som til forende domb På de 6: häredz män angående 
sönders löfbro Penge som Ennu Resterer Och Effter C o n t r a c t e n s  Jnhål långt för 
detta borde waret Erlagt, här emot lätte häretzmänderne framställa sit skrefftelig Jn-
läg som de för hans Nåd herr: Landzhöfdingen hafua J n s i n u e r a t , huar upå föllier 
h e r r :  G e n :  M a j o r : s  och landz höfdingz R e s o l u t i o n  så lydandes, 
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J n s i n u e r a t .  den: 3 M a r t j  A:o 1681, R e s o l u t i o : häradz dommare der städes 
skal p a t i e n t e r a  med des dom och utslag öfwer desse häredzmän Och Suen Phijll 
angående, til wijdare, M a l m ö  u t  s u p r r a  Rank: 

Jacob: Olsson på A r e n d a t o r e n  Suen Pilss Vägner före gaf, så som förnemmes hans 
Nåde herr: Landzhöfdingenss R e s o l u t i o n  upå häredzmendens: J n s i n u e r a d e 
s u p l i c h , at med saken til Endelig dom skulle p r o l o n g e r e s  til Videre, då håldes 
hans nådes R e s o t : n  i al R e s p e c t , mens wil förmode, når den nådige öfuerhet op-
lyst blifuer hure lenge dher med Effter Rigtig A c o r d  som giort Er, och Jnnan tinge 
Er begiert at der dom måtte ske, sees det då at A r e n d a t : n  för sine utlagde Penge for 
broes opbygning eij andet än ophål sker ut af häretz mänden, mäns Enu Effter höye 
öffuerhettens o r d r e  beross med dom til näste ting, som formodess höye öfuerhet-
ten gunstigast tilåder, och det för Rät Vijsen Er kiänder herr: A r e n d a t o r e n  Effter 
C o n t r a c t e n s  Jnhål sin betalning at bekomme, dhene sak opsättess till widare Efftr 
herr: G e n :  M a j o r : s  oh landz höfdingens R e s o l u t i o n 

Suen Jönsson i Östre Lyndby bewiste med K: M: Kiäll olsson i stidzwig Måns ad-
zersson i b m  som hiemlade wed Eed Effter låugen at hafua 
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stämbt Pål andersson i Östre Lyndby så som fulmächtig på Per andersons wägner som 
Er barnfödh i Norre går i östre Lyndby, Jtem Nilss andersson i lyndby Suen andersson 
i mölletoffte och Jöns Nilsson i öfre mölle som Er wärge för bägge ofuanskrefne små 
dhrengar, J lika måtte hafua dhe stämbt Kirstene anders dotter Och Jahanne anders 
dotter med dheras1462 wärger Nembl: Jöns Persson i brekille som Er medwärge, samp-
tel: Er stämbdhe til 1. 2. 3 Och fierde ting till Lag biudning, angående dhen går som 
Sl: Anders Nilsson i östre Lynby Påbodhe, då för Rätten framkom Phål andersson i 
Östre lyndby På Pehr anders wägner Effter med giffne fulmacht D a t e r a t  helsingör 
5: f e b r : A:o 681: som blef i dag Läst oh Påskuit Och i Lagbiudningen skal Jnföres 
sig: [tecken] huaEffter han Lagbiuder al dhen Låth och Part som bente Pher anders-
son tilkommer i dhen halfue Norre skatte går som Anderss Nilsson och hans hustru 
Regnel Pers dotter Påbode i Östre lyndby, och dhet bådhe med huuss Jor åker och 
Eng skoug och mark fiske wan och fägång mölle och möllefäll wåt oh tort högt och 
lågt, Jnden och Wtten alle fyre marke skiäll, Nilss anderson i östre Lynby Och Suen 
andersson med deras förmyndare Jönss Nilsson i öfremölle Lag biuder i Lika måtte 
al den Låth och Part dem til falder i bm:t skatte går aldelles som före skrefuet står, N 
B: Jöns Phersson i brekille som Er med wärge til för:ne 2:ne Piger, som tycker och lag 
biuder dheras anpart i bem:t går aldelles som föresk:tt står/ 

Kiell olsson i stidzwig bewiste med K: M: suen Nilsson i bollesta Och Siune Nils-
son i b m : som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt larss Persson i grumestorp til 
förste ting til dombss, Sagen Er til honom: för witterlig gäl 9 daler 18 öre som finss 
Jnfört i skifftes brefuet 
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som blef giort Effter Sl: olle Pålsson i stidzwig, D a t : stedzuig den 21 o c t o b r : A:o 672: 
huar Effter Kiel olsson förmener at den Jnstämbde bör at betalle for:ne tilkraf med den 
dher af gående Ränte för 6 åhr, Och Er dom begierandes, Larss Phersson blef på Ropt 
män mötte Jnte utan frijess af hans bror matis skat at han Er opasselig, och des utan 
hafuer Lars Persson Er budit sig at betalle C a p i t a l e t  om han Vil1463 giffua honom: 
Någet Lenger D e l a t i o n , Kiel Olsson begierar Endelig dom, då Er så ledes afsagt, 
Effter som lars Persson eij kan benäcka föreskrefne til kraf, då til fines han at betalle 
dhe 9 daler 18/ör Effter skiffte brefuetz lydelse med billig Ränta Och omkostning, 
Eller Lida Nam i sit bo och godz Effte R e c e s s e n , 

Brodde Nilsson i Öije så wäl som Åge Jngelsson bolsta:1464 begierar andre ting Jn-
skrifuas öfuer Gune adzersson i Öije Och Nilss Pålsson i bollesta, Effter sidste tingz 
förde kall och1465 begierer dom På dhem Effter förige saggifuendhe för 12 daler: S:M:t 

som soknen hafuer utlagt, dhe Jnstämbde Ere Jnte tilstädes utan före gifues at dhe Ere 
Reste til malmö huar före her med beror utan dhom til Näste ting:

Bengt Persson i halle kulle1466 Och1467 torsten Knudsson i Lyndby beuiste med K: M: 
Olle Jönsson i halle Kulle oh bengt andersson i Lyndby som hiemlade wed Eed Effter 
låugen at hafua stämbt Per Pålsson i stidzuig til 1 ting til dombs, Sagen Er til honom: 
för huad kan Vara skyldig til körkan, i lika måtto hafua dhe stämbt Jöns bengtsson i 
mölletoffta til 1 ting till dombs, Sagen Er til honom: för huad han Er skyldig til Körkan 
för dhe förgångne åhren, Nock hafua dhe J lika måto stämbt Pher Jönsson i lundzmöllen 
Och Nilss Jönsson i öfuarp, sagen Er til dhem for 1 mark huar på dhe hafua betalt 3 öre 
Er alt så Rästen Ennu 5 öre som dhe Resterer til körkan för lig Peninger/. huilket dhe
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förmene dhe bör at betalle, huar Effter i Rätte lagdes Körkestollen, huar af kan Er fares 
at Per Pålsson stidzWig och Jöns bengtsson i mölle toffte at de Resterer till körken för 
Åhren 75. 76: 77. 78. oh 79. Nembl: Jöns bengtsson årlig 101468 /öre Och Per Pålsson 
åhrl: 3 öre, Jöns bengtsson i mölle toffta mötte och suaradhe at han har betalt på dhenne 
forskrefne fordran med 4: skpr: Roug for 7 marker. Och huad han Enu Resterer med 
Vil han betalla utan domb, Pher Pålsson igiönom Jöns i mölle toffta suarade at han har 
betalt 15 skilling: Och dhe öfrige Resterende fömener han at hans Nabo bör at betalle/. 
herr Nilss i grumestorp begierar at hans sak må stå honom: öpen till Näste ting, och 
dher icke Körke Värgerne Effter löffte des inan Vel betalla, då Endelig at gå domb/.

Pher Persson i Ösiö beuiste med K:M: Knud Tusson Och Per Persson i ösiö, som 
himlade Effter låugen at hafua stämbt Per Persson på Pugebygget Nilss Jngelsson i 
söndre ösiö Och åge Kälsson på torpet samptl: Ere stämbde till förste Och 2 ting 
til dombs 3 och 4 om behof görs, Sagen Er til dhem för witterlig giäll, Nembl: Pher 
Persson på pugebyget 22 daler 2 marker: Nilss Jngelson i söndre ösiö 4 daler: Och åge 
kielsson på torpet 6 ½ marker SM:tt huilket han förmener dhe böre at betalle med al 
dhen dher af gåendhe Ränte, med videre til Näste ting, dhe Jnstämbde blef på Ropt 
män mötte Jnte, före lagdes at Rätta för sig,
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Lendz manden Nilss Krog i hölsstoffta låtter andre gång pålysa Om någen wil suara 
för skattepartten i hölsstoffta skatte går Entingen arfuingerne Elle panthafuerne Eller 
ey, huar och icke då går dhen dhem från hända Effter h e r r :  C o m i s : n  O r d r e ,

Pher Suensson i Järnbläst Effter förige saggifuendhe til Jngel Nilsson Anlangendes 
om dhet gårdzbruk som han ohiemelt utan hans mine har sig nyttigt giort sedan han 
samme gårdhe Part af herr: hans Walkendorf städ Oh fäst hafde, som stedz:
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målss sedelen utwisar som lyder således som dhen i p r o c e s s e n  skal Jnföras, daterat 
höysta den: 28 Jullj 675: J t e m  at bewisa dhet1469 Per Suensson hafuer utlagt dhet Jngel 
Nilsson hafde bort skattat i krigztidhen så i Rätte lagdes En sedel sålydens [tecken] det 
befalles at sönarpe lägg di skall hafua fulmacht till at pante de som Rester i Månatz 
skatten och andet wdläg Effter sogne laug och herr: C o m m i s a r i e n s  sedel dobelt 
på de som icke godwilligen Velle legge udh, D a t : Rinderup den: 13: 1 0 b r  A:o 677: 
Bröde Månsson.udi månat skatten skal Jngel Nilsson legge ud huar tredie skilling: med 
Peder suensson

Nock i Rätte lagde Per suensson sin skrefftelig begieran som lyder såledess [tecken] 
först huem dher war Jngell Nilss hiemul på at bruge min Eyendom siden ieg hafuer 
städh och fäst, imod hossbondens förbydelse dhet andhet huem dher war hans hiemell 
at side skattfrj i så mange åhr både i krigz tidh Och fredz tidh imod wor allernådi[g]
ste1470 Kongl: Maytz for ordninger at Jngen måtte wäre fri i krigz tiderne,  Sätter ieg1471 
i Rätte om ieg icke bör sielfuer at haffue di eyendom som ieg hafuer städh skattet oh 
skyldet af och om Jngell Nilsson gårman bör at stånde mig till Rätte för all den skatt 
som ieg hafuer ut lagt för Eyendommen som han hafuer bruget whiemmelt, Och Er 
här på En Rätwijss dom begierrendes, Jngel Nilsson suarade och förmener at han bör 
at niuta dhen giorde C o n t r a c t  til godhe som i Et tingzwinde Er Jnfört huilket Er 
ut städh her af tinget den: 31 J a n u a r j  A:o 655 lyder som dhet i p r o s e s e n  skal 
införas, Och dhes utan beropar han sig på at föra beuiss på at han årlig hafuer utlagt 
sit langille til Wa l k e n d o r p f  Jntil ufreden påkom,
    Ridefougden til Bierssgår1472 Wel.t Månss biörnsson Effter förige i Rätte sättelse i 
Rätte lagde olle Perssons förplicktelses skrefft som förste ting dag Er om för mält, som i 
p r o s : e n  skal införes, begierar Endelig dom Effter udgifne förplicht, Och Er domerens 
Retmäsige utslag begierandes, Olle Persson mötte Och suarede at han Erbiudher sig 
och wil emot taga dhen fierding som honom: tilkomer Och för dhen
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fierdingen som hans gårbo skal tage i bruk seyer han sig ganska1473 från at han aldelles 
inte dhermed Vil1474 hafua at skaffua, och ike heller at lofua för honom Eller dhe ut 
lager som dher af gå bör, utan dhen som dhet i brug hafde bör1475 at skatta dher af, 
Och dhess utan före gifuer Olle Persson, at han hafuer söckt til at skaffa En karl som 
dhen ¼1476 emottage Vill, män dhen samme hafuer Velb:ne frun Jnte wellat emottaga, 
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med mindre at Olle Persson Vill1477 skaffa löfftingzmä en för1478 honum, månss biör-
nsson förmener at sådane utfluchter som her föregiffues icke kan befri honom mens 
böer sin udgiffne förpliht at hålla Och Er Ennu som til förende domeres kiendelse 
begierendes, Effter dy framVises olle Perssas förplichtelse skrefft at emottaga dhen 
går i grumestorp som han tilförne åbot hafuer, Och Well. frun skal hafua unt honom 
dhen uttj halfft, Ecker och dagzwärk angåendhe, män Langilldet at betalle fyllest, 
J t e m  med Een annen man som han har mackt at tage til sig inan 4 åhr at upbyggia 
gårdhen, huarföre tilfines olle Persson at fulgöra sin förpliht, och strax at flyttia in 
på gården, d[o]ck1479 den Man som han får til sig at C o n t r i b u e r a  utti alt1480 sin 
anpart Effter p r o p o r t i o n  til härskapet/.

Nock under samme C i t a t i o n  Er sagen til honom för Resterende langille Nembl: 
673:- Rest 9 daler Nock på sin teye 3 marker Nock för 675 hans helle Langille som 
Er 15 daler hans teye 9 marker för A:o 679: hans langille 15 daler för en teye 9 marker 
för 680 hans Langille 15 daler teye 9 marker Jtem för En bolgalt 4 daler Olle Persson 
begierar d e l a t i o n  til Näste ting och då at framwisa sädler för dhetta förskne som 
skal lända honom til befrielse, Olle Persson förelagdes Rätta för sig Jnan Er til Näste 
ting Eller då at gå dom,

Nock i dag hans 3 ting til lars skat Effter förige saggiffuendhe för Resterende ut lager 
Nembl 1668: hans hella Langille: A:o 670 Rester 5 daler 3 marker A:o 671 Rester hans 
hella Langille A:o 672 Rester hella Lgl: A:o 73 alt l:gl:Ao 74 hella l:gl: A:o 75 hella langl: 
A:o 76: alt l:gl: A:o 680: Restr: 9 daler för en bolgalt 2 daler Årlig 15 daler 9 marker 
teye, Eller 8 daler 3 marker:
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Larss skat blef 3:ne gånger på Ropt män mötte Jnte män före gifues at han Er opasselig, 
Effterdhy Lars Persson Eller nagen på hans wägner: hafuer Noget at förewändha, då 
tilfindes han at betalle huad som med Rätte kan inestå hoss honom Oh han ey med 
Q u i t e n t i e r  kan afbeuisa, för dhet p r e t e n d e r a n d e  legl/ult, dhe förbj gångne 
åhringer, och dhet med billig omkostning Eller Lide nam Effter R e c e s s e n 1481,

Jtem Ridefougdens 3 ting til bengt skreddare i grumestorp, för dhet han sig icke 
Noget brug hafuer Enu Emottaga wellat, förmener at han bör billigen hafua Noget 
brug at suare före, och1482 inte lengre at setia så Jnne hoss andre, at dhe dher igiönom 
blifua R u i n e r a d h e , Bengt skredare suaradhe at Effter som han Er En gaml: skrö-
bell: man, och hans hustru Er gansk[a]1483 wanför altså förmener han ingen kan tuinge 
honom til Nogen bolig Eller brug Emottaga helst Effter hans hustru går på krycker, 
dhet samma betygade och tingz almogen at så Er sanheet om hendes siuklighet som 
föreskrefuet ehr, Effter som bengt Persson alt her till har opehållet sig på welb fruns 
Jnsochne godz i grumestorpe Sochn, huarföre han allenaste tilfinnes förmedelst hans 
ålderdom och hustruens bräckelighet, at Jnfinna sig på samme godz igien, och dher 
emottaga Noget littet bruk som han kan före stå at dyrka, och sedan dher af at giöra 
sin skyldighet til sit härskap Effter R e c e s [ s e ] n 1 484:

Nock fougdens 31485 ting till Pher torstensson i Rösa Efftr förige Saggiffuendhe för 
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dhet han1486 hafuer olagl: draget från dhen gård han hafuer stedh och fäst, förmeener 
han bör igien sig infinna på Välbne godz och Emottaga dher En bolligh;1487 Pher Nils-
son tömmerman af söndre härat På Pher torstensons wägner Suarade at han kan göra 
bewiseligt dhet Per torstenson Jnte hafuer hafft Någet brug på bierssgårdz godz På En 
5 års tidh, Och då han hafde Noget brug der då kom han Med Sl: Jumfrunss minne 
dher ifrån, Och sedhan hafuer han inte hafft sit tilhål
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På bierss gårdz godz, Och nu har Per Nilsson tömmerman antaget hanom utj tienst Effter 
han Er Nyttig för honom at bruka til hielp på C r o n o n e s  bro byging och annet, huor 
före han förmenar at Per torstensson bör frj Vara, Vidare i Rätte lagdes Per torstens-
sons skrefftl Jnläg som, så lyder: D Wähläradhe häretzdomere Och dhen Lofl Rättens 
betiente, så som ieg Er stämbt her till Norre asbo häretz ting förste ting til dombss af 
Welb. frun på biers gård, då wed ieg Jnte wäre Welne frun på bierss går skyldig, Eller 
hendes fulmächtig, män dher i fall, han på mig Noget andet skulle hafue at degere då 
formoder Jeg det Effter lage C i t a t i o n , Och Effter lougen sin p r æ t e n t i o n  bör 
at söge, Och icke 1. ting till dombs uden giäls sag, dhet öfrige skall effter Laglig med 
förste blifue suaret, den loflige Rätten gudj befallet af Röse den 23 M a r t j  A:o 1681:
    Pher              torstensson
         Bomärke

fougden förmener at han bör Endhelig Jnfina sig på sit förig herskapz godhz igen, 
Eller och at tiena sit härskap för kåst och löohn, Och Er dom begierandhes, Per töm-
merman På Per torstensons Vägner beroper sig på at före bewis på huruledes at han 
tiente Sl: Jumfrun, Och på huad sät han blef frå hänne afskedigat, fougden Enu som 
til förendhe Er ändhelige dom begierendhes; Effterdy förnemes Per torstenson både 
förr och i Näst förleden krigz tidh har hafft gårdh sampt tient och ophållet sig på bierss 
gårdz godz alt Jntil for 1 ½ år sedan; då tilfinnes han at Jnställa sig till samme godz 
Och dhes härskap wählborn Ellen Passberg igen, med dhet allerförste, med mindre 
höga öfuerheetten Vill tillåtta timmermanden Per Nilsson som har C r o n e n s  ärbette 
under händer, Och dher wed nu skal wara bewan dhen at behålla, 

Nock hans 31488 ting till Nelss Persson i wglarp Effter förige förde kal och Saggiffu-
endhe för det han sin går olagl hafuer frånflöt, förmener för 
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dhen skul han bör sig1489 på hans Web:n hossbondes stafn at Jnstelle, Och Er på dom-
merens kändelse begierendhes, Nilss Person suarade at han war förorsakat at flöttia 
ifrån sin går förmedelst han blef aldelles R u i n e r a t  och utplundrat, Och hem steller 
detta uttj häradz dommarens goda omdomme, 

Emedan så som dhenne Jnstämbede Nilss Persson Jntet kan föra någet emot Eller sig 
til befrielse, förmedelst des afflöttiande i från Bierss gårdz godz, alt så tilfinnes han 
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straxt at inflöttia till sin Lagfäste gård Eller Någen annan som Welb:ne täckes honom 
oplåtta Och hon kan warda benögd medh, hälst fördy han oloffuandes tog dher i 
från och icke med dhen tidh då warande herskap som R e [ c e ] s s e n :1490 tilhåller sig 
lagligen dher i från skilde,
Nock fougdens 3 ting till bengt mattison i slemminge för Resterendhe langille p r o 
A:o 1676, Neml 6 daler p r o  A:o 679 Neml 6 daler Nok för Ao 680: Nembl 6 daler Och 
för En half bolgalt 2 daler. huilket fougden förmener at bengt mattesson bör at betalle 
huilket han ey med sädel afbewisa kan bengt mattesson suarade at han hafuer huart 
åhr Rigtig betalt sine utlager til biers går, män de sedler som han har fåt dher före Ere 
i krigz tidhen honom från komne, och beropar sig på at han wil til Näste ting göra sin 
högste Eed Och föra witte på at han Rigtigt åhr Effter annat hafuer betalt sin skyll til 
härskapet, fougden Er Endelig dom begierandes, denne sag blir opsat til Näste ting,

Nock hans 31491 ting til bengt Matisson, Mårten, för han icke Effter sit löffte på Ro-
teringen hafuer Effterkomet förmedelss at emottage gårdz brug På biers gårdz godz, 
sätter dher före i Rätte, om ike han bör sig hoss sit härskap Jnställa, Och Er dom-
mares1492 kendelse begierandes, Bengt mattesson suarade Effter som han Er En gaml 
skröbelig man alt så behöfde han möket wäl at få behålla sin son hoss sig, så frampt 
han skal kuna blifua wed sin bollig, huar och ike dhet honom tillotes kan Nödgas 
han det quitera,
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blef före lagt at Jnställa sig hoss gunstige härskapet Jnen Näste ting, Eller då at gå domb,

Nock hans 3 ting til Suen larsson som tiener Per Nilsson i Eeket Effter förige sag-
gifuende för han sig ey På biers gårdz godz vil Jnstelle, fo[r]mener1493 han Effter sit 
löffte bör lade sig Jnfinne at städia och fästa och Er dommeRens E[n]delig1494 dom 
begierendes,. Pher Nilson i Eeket wed sin son hendrik Persson suarade På1495 Suen 
larss wägnar, at Effterdj han hafuer tient Per Nilsson På En 5 års tidh, Och nu på sidste 
Rutskriningen hafuer Velb: herr landz dommaren förunt gästgif[ue]rjdrengen frj, och 
dhes uttan hafuer lägt honom til M i c h a l l e  huar före han förmener at dhrengen 
bör blifua hos sin hossbonde som han har stadd sig mäd, fougden Er Endelig dom 
begierendes i denne sag, Efftersom Suen Larsson har förledet åhr ike allenast1496 på 
utskrifningen då uttan både för och sedan fäst sig med giästgif. Per Nilsson i Eeket, 
huilken dräng och giästgifuaren blef Effter låttet af dhe höge herrer utskrifningz 
C o m s :  er at behålle, Jtem at han Er fööd på Pantte godzen i Rya socken under biers 
går, Och Aldrig hafuer huarken stedh Eller fäst af bierssgårs härskap, då blifuer han 
dhenne gången för Welborne fruns Och dhes fulmehtiges tiltall frj, Jntil leye Eller 
stämbne dagen Er utte som Er Nästkommendhe M i c h a e t i , män1497 sedan Effter den 
tidh at Jnställa sig hoss Welborne frun Och Emottaga En gårdepart under biers går 
Effter hans faders På förste ting Erbiudende Eller hafua dhet med härskapetz minne,

J t e m  hans 3 ting Suen siunesson i fasterpe huss Och tårsten Nilsson i stidzwige-
huss som till förende har bot på bierss gårdz godz, förmener dhe böre sig På samme 
sin härskapz godz igän infinna, Effter som de Ere utan låf och minne der i från flötia 
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förelagdes at Jnställa sig hoss Welb: frun Jnnan Nästa ting och visa deras bräklighet, 
så Vill Rätten förmoda Welb: frun låtter dem p a s s e r a ,

Nock hans 3 ting till Pher torsson kroman i östre Lyndby Effter förste tingz sag-
gifuende för Restans Nembl: från A.o 75 Och så fremdelles åhrlig hans helle Lgille
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såwida som han icke med Sl: jumfru L e n e  G y l d e n s t i e r n e s  sedler kan af bewise, 
sätter dher före för wählwijse dommaren i Rätte, Om ike for:ne Pher torsson samme 
sit Resterendhe lgl: bör betalle Jnnen fämten dager Effter R e c e s s e n  med dhenne 
dhellens förorsakade omkostning Och Er dom begierendes, Effter som han änu Jnte 
hafuer Jnstält sig hoss Wel: frun, alt så til öfuerflöd förelägges han at Jnställa sig Jn-
nan Näste ting På det han ey skal hafua orsak sig besuera med Rätte wara ofuer Jlatt, 

Nock: beuiste med 2:ne K:M: Mattis skatt Och bengt Persson i grummestorp som 
hiemlade Wed Eed Effter låugen at hafua hit i R[ä]tte1498 stämbt Per Nilsson i boarp 
til förste ting til dombs, sagen Er til honom for Wlb: fruns går Nembl: Wästrarp,. som 
han har från flöt utan lof och mine, förmenner dher före han bör sig Jgien på Web: 
fruns godz Jnställa och Er här på dommerens kändelse begärendes, Pher Nilsson möte 
och1499 suarade at han wart Nödt till at flöttia ifrån sin gård förmedelst snaphannerne 
hafde så möket sit omgänge der i Västrarp, män så frampt at dhen part kan blifua 
honom JnRömbt som han för hadde så vil han godvillig sig Jgien diit förfoga, Effter-
dy Pher Nilsson i som för dhetta städth fäst oh boot under biers går, Och för Någen 
tidh siden olofuandes begiffuet sig dher i från, då bör han straxt inställa sig till des 
städde gård igien Eller Nogen annen gård På godzet under bierssgård som Welb: 
frun honom oplåtta will, Och Per Nilsson kan wara tilfredz med, Och dhen sedan at 
beboo Effter R e c e s s e n , 

C o r p o r a l e n  Påhl Louwenbärg wed sit skrifuelse Låtter Jnskriffua 2 ting På An-
ders Persson i gunarp Effter före saggiffuendhe,. Anderss Persson mötte och Erbiuder 
sig til suars, män Effter han inte fulkommel: Er saggiffuen vet han Jnte synerlig Enu 
dher til denne gång1500 hafue at suare: 
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Herr Pher i Röge Wed sit skrifuelse Esker och begärer dom På Sadzer troetsson i hå-
gentorpemölle, Angående 19 daler SM:t Effter En o b l i g a t [ i ] o n s 1501 lydelse som 
sidste ting blef angifuet, Sadzer troetson blef på Ropt möte Jnte Eller nogen på hans 
wägner, Effterdy framVises Sadzer troedssons Egen o b l i g a t i o n  upå de p r e t e n -
d e r a d e  19 daler med I n t r e s s e , huar emot Jngen före Vending giort Er Eller Någet 
afbeuist dherpå Vara betalt, då tilfinnes Sadzer troetsson at Jnfri sin O b l i g a t i o n 
med billig J n t r e s s e  Och omkostning, Ellr Lide Namb Effter R e c e s s e n , Jtem 
huad h e r r  p a s t o r e n  til kommer för dhe förbigångne åhringer och hoss sadzer 
troetsson Jnnestår vählförståendes for fredz åren dhet bör Sadzer troetsson at betalle 
Eller undergå E x e c u t i o n  som föreskrefuet står

Troet olsson i flinka i dag hanss 3 lagbiudningh dhet han lagbiuder al dhen låth 



– 306 –

Och Part som han har i Ågerpe skatte går, 
Jtem tufue Suensson Och olle Olsson sampt troet olsson i flinka på Enkenes wägner 

lag: biuder all dhen part som dhe har i ågerpe skatte går som Per olsson sidst åbodhe,:
Eedeligen afsadgt wed förmanden Jöns suensson i ösiö Och siyne andersson i öya 

Och i Rätte lagde deras skrefftelige af sicht mälder som fölger Effter wor taxtes Jnne-
håll, hafuer Wij b:te män wäret på åstäderne S: Boo andersons gård i bollesta granskat 
siunet och seett som Effter fölger, först1502 Stugan bröst fäldig til 18 daler SM:t Kiälla-
ren östen Stugan b:f:= 1 daler 2 marker baghuset Wästen stugen b: fel:= 10 daler På 
samme lenge som brygelset Er på b:fel:= 12 daler dhen Västere lenge bröst fel: 13 daler 
dhen Norre lenge 10 daler den östre lenge 9 daler bröndens bröstfäldighet 1 daler 2 
marker Steen gärder för wangen 100 faugner Mestendellen nederfallne kan koste at 
lade forfärdige 2 daler. 2 marker anden giärde städer som ingen gärder fins Ved 80 
faugner kan koste at lade opsätte af ny i dhet Ringeste = 7 daler 48 skiepe,
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Lan ågre Jordh dhen förste gång at optage för huert skieppe Jord 1 mark för samme 
Jordz optagelse til samen 12 daler forne gårdz bröstfäldigheet bådh Jnden och uden til, 
udj En summa 96 daler 2 marker Er således her inden tinge af sagt som föreskrefuet 
står, winder wij samptel 8 män här under med Vores Nampn oh sedvanlige karemärke, 
D a t u m  Ösiö den 23 Martj A:o 1681
Jöns Suensson

1503Edelligen afsagt wedh Nilss Jönsson i öfuarp Och Nilss andersson i brödagre På 
sine Egne Och samptl dhe 8:te mändz wägner med dheres skrefftelige afsigt som ly-
der således, Effter wor taxtes Jnnehål hafuer wij 8:te män wäret på åstäderne gransket 
Och synet som Effterfölger,. först Stugan med ongnJern – 5 daler SPiell och fönster 
2 daler.. 8 / öre långhalm Och täckkare löhn 3 daler.. 8/ öre SParre och fielle 7 daler 
4: fönster skru 16 öre skorsteen Och Arbedzlön 2 daler den wästre Lenge 16 wägge-
rum, långhalm och täckare lön 12 daler SParrer Och Raull 3 daler 16/ ör tuå gaufle 1 
daler – 16/ ör tre tuer föder 24 öre tuå bielker – 12 / öre, fodträ till 16 wäggerum – 1 
daler En dör 16 öre, 4 stolper 24 öre, den söndre längen 7 daler 16/ ör tre dörrer med 
Jern 1 daler 16/ ör den nörre lenge 7 wäggerum med Port och stall: 8 daler 24/ öre 
baghuset wästen stugan fäm wäggerum fieller till Lofft 5 daler Arbedzlön 1 daler 8/ 
öre, et fotträ tuå winskeer for 26/ öre to dörer och Jern 1 daler tre låser 2 daler 8/-ör 
Stegers och Portskiull långhalm Och täckarelöhn 4 daler fyra SPenne och 4 winskeer 
2 daler Raull 24/ öre Lofft 1 daler 16/ öre tuå fodträ Och tuå tuerföder 2 daler tuå 
gåuller 1 daler 16 Et lägte En bielke 16 öre En dör: 16 öre En låss 24/ öre, Jllstedh 
Och källne 1 daler 16/ öre humlehagen Aldeles ödhe stengärdhe dher 80 fangner 2 
skilling fangnen, Riss gärder 80 fangner aldeles öde á 6 skilling Riss gärdher 200 Oh 
40 fangner á 4 skilling Er i En suma 25 daler 16/ ör begge brunderne bröstfäldig til 4 
½ daller s u m : 173 daler 18/ ö
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206 v
 At således Er dhet Rättaste som Vj har kunat gransket Vinder wj med wores händer 
här underskreffuet
Nilss      Jönsson i ofuarp/:      Nilss           Andersson i brödager,

Edeligen afsagt wed formanden Jöns suensson i Ösiö och Kiäll Nilsson i Öye På 
deres Egne Och samptl dhe 8:te mändz wägner, Och i Rätte lagde de[r]es1504 skreff-
tel afsigt mälder som fölger, Effter wores Taxtes Jnhåll hafuer wij 8:te män wäret På 
åstädherne, Söndersslöfbro ofuerseet gransket och siunet som fölger, först fantes dher 
8te Planker som inte war på dhen tidh faste, Räcken på begge sidher burdhe at wäre 
lenger ud åth brokaren, Och Jngen styffwer fantz Med Räcken som med al Rätte bör 
at wäre, så kan man icke slenge dhem Når En man med Een han dher på tager, dhet 
wästre brokar fates ofuer 3 Quarteer med steen som Er looss söm udi städen mänss 
Er Endå så hult wed broplankerne om man Er Jlde körendes op före åth Broen skulde 
dhe napt gå up med lass at köre neder åth bron Er hulstyrttet, dhet östre Brokar fates 
halt imod dhet Wästre Brokar med steen, fantes häller Jnge Jis Päller, Nytt Ege tömber 
fantis 9 knubber Eller stocker, Östen wed broon 1 stock – 13 allen 1 stock 12 allen – 1 
stok 8 allen 5 stoker huar 10 allen 1 stok Er 5 allen, Er således här Jnden tinge afsagt 
som förskrefuet ståår, winder wij samptel 8 män med wores Nampn Och sedwanlige 
karemärke D a t : Ösiö den 19 M a r t j  A:o 1681:

      Jöns      Suensson        Suen      Christensson
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O n s d a g e n  D e n :  1 3 :  A p r i l  A:o 1681
Otte Stockemän

Anders Nilsson i Jeringzholm/:
Jeppe olsson i Månstorp..
Olle Knudsson i Liungaskoug:
Jönss Jonsson i Tåstarp…,,
bengt1505 i Perstorp siter för gudmun i SPydzrödh
Åge suensson i Boalt
Olle i SPång, sitter för bengt axselsson i flinka
Boo i kiällna sitter för Andhers i uglarp/:

    Pher Suensson i Jernbläst i dag hans 3 ting till Jngel Nilsson i b m  Effter förige drefne 
p r o c e s s n  Esker

207 r
Och begierar domb. Och i Rätte lagde lendz mandens A t e s t  som skal i p r o c e s s n 
införes, Och lyder i E x t r a t  Viss at lendz manden bröde månsson Jnte Weet Jngel 
Nilsson hafua skattat i kriget mer En för1506 2 ½ marker som pantades frå honom för 
ulydelse/: Jngel Nilsson mötte oh suarade at han hafuer giort fyllest af dhet som han 
har i bruk, Och i Rätte lagde En A t t e s t  lyder som dhen skal i p r o c e s s n  Jnförass 
B: huar Effter han förmener bör wara frj för Per suens tiltall, helst Effter han har giort 
Rigtighet med sina utlager af sin gårdhe part både i fredz och ofredz Åhren, Och1507 
dess uttan Erbiuder1508 sig på at han will utläggia af dhen Part han har i bruk så mö-
ket honom med Rätte tilkomma bör Effter p r o p o r t i o n . Per suensson Er nu som 
för dommares kändelse begierandhes, Om icke han bör at hafua al den gårdhe part 
i bruk som han hafuer städh och fäst, Och icke1509 Jngel Nilsson at hafua dhet bästa 
både åker Och Eng i från honom huar i giönom Per suensson som sitter för skatten 
blifuer R u i n e r a t ,  Och tilbiuder Jngel Nilsson om han will emottaga alt bruket och 
gården då Vill Per suensson dhet för honom uplåtta, huar och icke Jngel Nilsson dhet 
will förm[en]er1510 han at han bör at hafua all gården Effter sin stedz målss lydelse, 
Och dess uttan beretter Per suensson at hans hossbondhe Wa l c h e n d o r p h  hafu-
er waret i Järnbläst Och då aldelles ut sagt Jngel Nilsson i från sit u[n]dentag1511 Och 
lätte kasta hans godz ut På marken,  Jngel Nilsson suarade at dhet Er wist at Wa l -
k e n d o r p h  war dher och slog honom Och sagde honom i från undentaket, och då 
gik Jngel Nilsson til hans Nåde L e y e n s k i ö l l d  Och då fik han för loff at behålla sit 
undentagh, män Jngen skrefftel beviss hafuer han här om, Per suensson suarade at 
sedan Når Jngel Nilsson1512 hafde waret hoss herr Landzhöfdingen då lätte Wa l k e n -
d o r p h  kasta Jngel Nelsson utt På Nytt igien andre gången,. ungefär ¼ delss åhr der 
Effter, Jngel Nilsson suarade at Sedan han wart utkastat af sin hossbondhe, då skika 
Wa l k e n d o r p h  sin lendzman dhit och begierte af dhett unantag som Jngel Nilsson 
har til huss bondhe hål 4 Rixdaler, huar före han fick En koo, nu i förledhen krigz 
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tidh, huarföre han förmener Effter han har giffuet hossbondhe hål till sin hossbondhe 
mener han sit undentag få behålla så lenge han skatter dher aff Effter p r o p o r t i o n

207 v
Pher suen suaradhe at hans Sl: fader gaf Jngel Nilsson 80 daler SM:tt til utRömbning, 
Och vill nu Jngel Nilsson gifua honom Per suensson halfparten så möket igien så Vil han 
låtta honum behålla alt bruket i gårdhen, Och dhet Er nu 26 år sedan at Jngel Nilsson 
fick dhet undentagh af Per suens far och hafuer dhen tredie Parten af gårdz Eyendomen 
haft årlig i brug, Och Jnte mehr dher af skattat årlig 6 marker män nu På 6 åhrs tidh 
hafuer han inte skattat der af, huar före Per suensson förmener at Jngel Nilsson dhe 
Resterendhe 6 åhrs utlager bör honom igien Restituera Effter som han dhet åhrligen 
har utlagt, som Medh lendzmandens A t t e s t  bewist Er, domaren tilsPordhe Parterne 
om dhe någet mehra i dhene sak hafuer at p r o d u c e r a  huar til dhe suaradhe neij, 
uten Per suensson Er Rättens utslag begierandes: Efftersom Per suensson för någen tidh 
sädhen Effter afgångne suen ollssons dödh har städh Och fäst al dhen låth och dheell 
som han för dhetta har hafft i Bruck, huar under Och kan förstås dhetta om tuistadhe 
undentagh som Jngel Nilsson har hafft i brugh Effter dhet C o n t r a c t  som dhe sig 
Jn imellan för mehr än 20 åhr sedhan giort hafuer, Effter tingzwitnes lydhelse som eij 
lenger kune sträkia sig än i hans Liffz tidh som dhet ut gaff, Jtem åthskillige gånger 
af h e r r  Wa l k e n d o r p h  från sagd dhen part af undentaget, då finer dhenne Rätt 
skiälligt at Pher suensson bör nu strax tilträda all gårdzens härlighett Jntet undenta-
gandhes af huad Nampn dhet hälst haffua kan, Och sedhan dhen at bruka oh skatta 
före til wedherbörandhe härskap Effter Recessen Och städiebrefuetz Lydhelse, Och 
Jngel Nilsson Effter dhenne dag Jntet at befatta sig med samme undhentagh,. uttan 
måste se sig om gårdz bruck dher han gijtter på andre Orter, desslikast huad skatt 
som Pher suensson för Jngel kan hafua utlagt sedan freden slutades Och med Rätta 
kan hafua at fordra för bem:te undentag, dhet bör Jngel honom i gien betalle Jnnen 
15 dager Effter dannemändz seijelse, som wed E x e c u t i o n e n  skee kan, Eller Jngel 
dher före at lidhe namb Effter R e c e s s e n ,

C r o n o n e s  befalningzman larss larsson i silagre Wedh ländzmandhen Åge Jng-
elsson i bollesta Er af Rätten

208 r
begierandhes 8te Erlige dannemän som kune granska Och besichtiga dhen gårdhe part 
i s i l a g r e  som suen Jönsson åbot hafuer, bådhe huss tagh Och vägar e t c : huar til 
blef opmält Kiäl Nilson i Öija Per Jönsson i b m  Åge Rigarsson ibm: brödhe Nilsson 
i b m : siyne adzersson Oh Nilss adzersson i b m : Swen andersson i össiö Nilss suensson 
i b m : huilka föreskrefne 8:tte män härmedh af Rätten e t c :

Nilss Påhlsson Bollesta Och hustru M a r g a r e t a  Wetterman Er af Rätten begie-
randhes 4 Erlige dannemän som skolle skiffta Och della utj 3:ne Parter alle dhe huss 
Och Eijendom som til Sl: wättermandz gårdh tilhörigt Ehr, huar til blef opmält förste 
man Pål Andhersson i Östre Lyndby hans i lundzgården suen ågår i silagre Och Pål 
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Jönsson i bollersta, huilke föreskrefne 4 män härmed af Rätten alfwarligen förelägges 
Och anbefalless at begiffua sig på åstädherne så snart dhene taxt dhem blifuer lefue-
rerat, Och dher dhet Rättaste dhe wetta Och kunna skiffta Och dhella alle husen uttj 
3:ne lika godha Parter,. så väl dhe bäste som dhe sämste husen så väl som och dess 
tilligendhe eyendom dher så Parterne begierar, J t e m  samme män at skiffta Oh dhella 
dhen ¼ gårdh med dhes ägendom bådhe huuss Åker Och Eng Jnte undhentagandhes 
emellum Ryttaren Per ollsson Oh Jören Jörensson i bollesta alldelles som föreskrefuet 
står, så Jngen af Parterne sker anat än1513 lika godh Rätt1514, Och sedan dheras förRätt-
ning här Jnnan tinge at af seija som dhe acter at försuara,

C o r p o r a l e n  Edel Och Manhafftig Påhl louvenberg i dag hans 3. ting till an-
derss1515 Persson i gunarp Oh begie[r]1516 sinne vittne til förhör, då för Rätten fram-
stodh Nilss: Pålsson i gunnarp Och i Rättalagde En witnes skrefft underskreffuen af 
honom tillika med En Ryttare segfredh Hane, huilken skrefft Nilss Pålsson wed sin 
höyste Eed betygadhe, Och lydher således, Så som manhafftig C o r p o r a l e n  Påwel 
lofuenbärgh begierar af oss här undertäcknadhe, En sanfärdig wittnesskrefft, at huru 
såsom hanss Bondhe Kolbergz anderss suarade honum öfuer bordett,

208 v
dher wy wore tillsammanss uthy barnss öhll hoss Påhl Suensson Så kunum wy ey sa-
ningen förtijga, uttan Låtta Sådant i dagzLiuset komma, så säger C o r p o r a l e n  til 
kolbergz anders frågandes för huad orsag han altidh öffuerRijffuer hanss folck med 
orden enähr han sänder honum budh Om at kiöra honom et lass wedh till bränne, 
i det han altidh suarar dhem med sådanne Ord Och säger,. huad fannen kan iag nu 
uträtta, de hafua taget min son ifrån mig, så suarade C o r p o r a l e n  hafuer iag taget 
honum i från Eder; Er han icke bort Römbder som En skiälm, i Skollen hafua Lagat 
sålunda Medh Eders son såusom Månss Backke, Nilss dune Och flere andre Erlige 
dannemän giordhe, i dhet de skaffade sina barn fort till sine tilskrefne gårder Och änu 
i dag hielpa dhem fort, dher före hafua dhe et ähligt Nampn Och Rychte. i det stället 
Eders son hafuer et skiälms Nampn,. så seyer Kolbärgz anders till C o r p o r a l e n  hå 
hå han tör Wähl komma igiän En gång Och giöra både ehr och dhe Andre töya Nock, 
at dhetta så i saning ähr bekrefftom wij med undertäcknade nampn och karemärken, 
Sigfred        Hane,    Nilss       Pålsson
      Ryttare         bomärke
Som samme witness skrefft så förmälte1517 dess uttan föregaff Nilss dune at Når detta 
p a s s e r a d e  så wore dhe möket drukne som i barssöllet wore, C o r p o r a l e n  fö-
regifuer at Ryttaren Sigfred hanne skal komma hit til Nästa ting, dhenne sin ut giffne 
Vitness skrefft med sin högste Ede bekreffta, at så i saning Er som dhem omförmäller,.

dess lijkast framstodh Ryttare Pher lun som suor oh witnadh wed Eed Effter lagen, 
at om annan dagen Effter barns öllet då hördhe han samme ordh af Nilss Pålsson oh 
Nilss suensson i gunarp som nu om Vitnat Er Och skrefften förmäller, män aff anders 
Personss mun har han inte hört det,.
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Anders Persson i gunarp mötte Och suaradhe at han Vet sig slet Jnte hafua sagt dhe 
ord som nu Er omVitnat, Och seyer at han Var1518 någet beskänkt, Och beRopar sig 
på widare suar till Näste ting, om saken icke imidlertidh kan biläggas, huilket Rätten 
dhem höyeligen til förmantte,

209 r 
Rijdefougden til Lärkessholm Wel:te Pher Nilsson bewiste medh K: M: Per bengtsson 
C: och Per trölsson i lärka som hiemlade wed Eed Effter låugen at hafua stämbt samptl 
wästre sPångz åboor både män Och Enker, så wäl som och gårdquindhen Pernelle 
Pedhers dotter, Och löss drängen Tufwe Suenson, så Och Pher bengtsson i Östre 
sPång til förste ting til 81519 mändz op kräfuelse at siune huruledes Jlde1520 hanles med 
huuss och giärdes opbrändande med olåuglig högge i Engerne och Påtaskbrendende 
i skougen, des likast til fierde ting til fred lysning på huuss och gärdhe för änge bed-
ning och hygge, så och fredlysning på åldenskougen för al hygge i alle måder, och at 
standhe i quersted til des han lofligen blifuer skifft oh Rebet, så En huer lodz eyere i 
för:ne sPangz skoug wed sin Part at tillgå/.

De Jnstämbde blef på Ropt män mötte Jnte,

Nock Rijdefougdens andre ting till Sl: Erik månss arfuinger för witterlig giäl Nem-
bl: 71 daler Effter dher om tingz vindhes lydhelse, Och forder Rijdefougden Räntte 
dher af frå tingz Vindes datto, Nok för styde leyer koleye Och lånte Pe 10 daler S:Mt: 
huilket han förmener dhe böre at betalle, huilket tingzwinde Er utstädh här af Rätten 
den 23 A p r i l  A:o 673: huilket skal i E x t r a c t  Viss i dommen införas, huar Effter 
Ridefougdhen Er dom begierandhes, Effter som dhe Jnstämbde Jntet mötta Effter 
påropelss: Eller nogen på dheres wägner, alt så tilfinnes dhe at betalle ofuan skrefne 
tilkraff medh billig Räntta Och omkostning, Eller Lida nam uttj Panttet Jnom 15 da-
ger Effter R e c e s s e n

Nok hans 2:dre ting til olluff Pherss: nu finnendhes i Hellialt D. sagen ähr till hanem 
dhet han i förledet åhr uden Någen opseyelse elle åtthVarsel i ulage tidh af Römbde 
och från flötte sin Sl: faders gårdhe part i wästre sPång, som han sig hafde påtaget at 
suara till, Och på utskrifningerne Och skiffted ladet sig der före inskrifua, Och så siden 
så lätfärdelig bort Römbtt, sätter för dhen uttj Rätte om förskreffne olluff Pherss: iche 
Jo bör med Rätte at suare til all förskreffne gårdhePartz udgiffter och betijngninger 
för åhr A:o 681: affgå burdhe, med

209 v
All Anden skadestand mig dher udofwer kan Wäre tillföyet, både på huuss Och gi-
ärdhe så wähl som i bögeskogen med Potaske bränden och andet, dhess Näst Om 
han icke bör at förflötte sig till pladzen nu strax igien, Eller at fasttages som En an-
den Römbningzman Och i öfrighetz fängsel Lefuereres, Och Er på ofuenskr[e]fne1521 
Poster Wälvise domarens kändhelse begierandess, här för uttan udi Rätte sättes om 



– 312 –

olluf Persson icke bör til mig at leffuere wed könns Ed alle de bref och D u c u m e n -
t e r  hans Sl: faders gårdepart angiellendhe som han sig bemegtigat Och bort sneget 
hafuer: En Och begieres dom öfuer honom för Witterlig gi[ä]ll1522 Nij marker Låntte 
Penge han Mig skyldig Ehr, Huilke alle för berö[r]dhe1523 Påster Och omständighetter 
iag hänställer uttj Wälwise häratz dommarens Godha behag Och kändelse Och Er 
Endelig dom begierandhes,.

Olle Persson i Hällialt mötte och suaradhe at han flötte ifrån wästre sPång 14 dager för 
Walbormesse och dogh lika wähl skaffade han dher af allt dhet som Ryttaren tillkom 
af ¼ till Nytårssdag A:o 681: Och förmener Effter han har skattat dher af och Jnte hafft 
den part i brug at han bör för Ridefougdens tiltal frj at wara, Och så månge bref som 
han hafuer Och gården angår dhem Wil han til Ridefougden leffuere, dhe 9 marker 
lånte Penge Will han betalle uttan domb/:

Nock i dag Ridefougdens 2 ting at han opbiudhr til wederbörendhe arffuinger Eff-
ter sidste fördhe kall, Olle Persson i hällialt suaradhe at han befattar sig Aldelles Jnte 
medh dhen Jordh: som Per Nilsson opbiudher, Effter som han Jngen Medel hafuer1524 
dhen at Jnlösa, Pher bengtsson i Wästre sPang förmener at Effter som han hafuer lånt 
Penger til Sl: Pher olsson i b m : Nembl 10 daler at han bör at hafua sin betalning för 
sinne utlånte Peningr för än Per Nilsson får Någen Eyendombs domb dher På, Ride-
fougdhen suaradhe

210 r
Och tillbiudher Per bengtsson at1525 han Vil1526 uplåtta samma Pantsatte Jord i Wästre 
sPang til honom om han dhen Will Jnlössa, Per bengtsson suaradhe at han Jnte will 
Jnlösa Jordhen Och inte befatta sig dhermedh uttan allenast så möket som honom 
kan tilkomma för sine utlånte Peningr,. Weltt: Per Nilsson Enu som för tilbiuder Per 
bengtsson Jordhen at Jnlösa, Och Will gifua honom 20 daler Effter på sin part, om 
han Vil giffua Rede Peningr för dhet öfrige/:

Bengt i Halle Kulle Låtter lyse för sin dhelle til Näste ting,

Pher Phersson i Ösiö Lyser för sin dhelle till Näste ting

Boo Jönsson1527 i Kiälna bewiste med K: M: Suen Jönsson i tranarp Och anders an-
dersson i öfuarp, som hiemlade wedh Eed Effter Låugen at haffua stä[m]bt1528 Effter 
skreffne Effter dhene opsatz Jnhål som lyder således, F Giffues Eder Nilss Turesson i 
skafftarp Och Peder Kiälsson i Tranarp 14 dagers kall Och warsel til först kommendhe 
Norre assbo häretz tingh till 1 ting till 8.te mändz opkreffuelse, sampt till 1. 2. 3 Och 
4:de ting till op biudhelse och til laugbudh Och till dombs, anlangendes Sl: boo anders 
gårdhe Part i bollesta som iag i Pant hafuer, om i dhen på den Sl: mandz börs Vegner 
Vil Jnlöse, denem til gafn och bäste, Jtem Steffnes eder ochså Peder Larsson i ösiö J fire 
ting som offuan bemälte Nils turesson Och Peder Kielsson stäfnet ähr, Steffues (sic) 
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och Peder bosson i Kullerhuset och bengt bosson i Källna med derass laugwärge Och 
med wärge på Eders Sl: Moders Sidhe, om i Och dhe hafuer Noget här til at suare, 
D a t u m  Kielne den 29 M a r t j  A:o 1681:
      Boo Jönsson
Som samme opsatz så J sig sielff Jnneholt J dag läst Och Påskreffuet, 

Noch Boo Nilsson Er 4 Erlige dannemän F: begierandhes som honom kan udlägge 
i Sl: Boo anderssons gårdepart i bollesta, i ager och Eng sampt gårdhen och dhes tilli-
gendhe eyndom sin fylleste betalning 190 daler S M:t Effter derom hans Pantte breff: 
och tingz Vindes Videre Jnhåll, dhet ene datteret Nörre häretz ting,

210 v
den 4 A p r i l  A:o 1666. dhet Andhet D a t e r a t  bemte Nore häratz ting den 8 s e p t e m -
b r  Ao 1675:1529 Och begierar bo Jönsson At dhe män som opmält blifuer må förel[ä]
gges1530 at skatte Jordhen i dhenne tidz tilstån ey kan Ta x c e r a s  så högt som i dhe 
förige Åringer skeet ähr Och gårdhen så gåt som ödhe, Och findes at wara bröstfäldig 
till 96 daler Sölfuermynt, som med En 8te mendz afsigt beuises kan, til med hafuer 
han måstet skattet och utlagt både i ufredz åhren Och sedan, så och hållet Jnquarte-
ring Och Rytterhål af samme for.ne gårdhe Part, så han lidher stor skada, Och ey kan 
ärlanga igien dhen1531 tredie Part som dhet hafuer kostat honum, Och begierar at 
mändene som blifuer tilmält wille sådant o b s e r u e r a  Och i achttaga, Och begierar 
boo Jönsson Ennu som för at Menderne måtte bliffua tilm[ä]lte,1532

Effter som före skrefuet stå upwiste han bägge o r g i n a l e r n e  som i dag blef läst 
Oh På skrefuet,

Huar til blef opmält Jöns andersson i sijlagre Per andersson1533 i b m : Jören1534 Chris-
tensson i bollesta Och Trylss Nilsson i sijlagre, huilke före skrefne män här med af 
Rätten förrelägges Och anbefalles at dhe Noga besigtiga förre skrefne gårdh, Och dhet 
uttj en Viss suma Peningr öfuerslå Oh beRäkna, huad gården med al sin tillegelse 
kan Wara Wärt, Efftersom dhen nu Er så möket mera förhölgt På skatten1535 än som 
dhen har Waret i föra tidher, sampt Och förfara Om dher kan bliffua Någet til barnen 
at arfua, När Boo Jönsson har fått betalning för sina 190 daler som han har Jordhen 
i Pant före, och helle gårdhe Parten i En Wiss suma Peningr Ta x c e r a , Och sedan 
deres forrettning her inan tinge at afsige som dhe achter at försuare:

211 r
Mäster Petter Christopferssons sed[h]el1536 På Kobermöllen beuiste med K: M: Jonass 
Pintz Och Christen Höyser som hiemlade wedh Ed… Effter laugen at haffua stämbt 
Nilss …sson1537 i uglarp til 1 ting och 2.1538 til dombs, saken Er til honom för Wittelig 
giel som han Er skyldig både för Roug Och andre Petzel sampt Någre låntte Peningr: 
som Er tilsammen 11 marker 8 skilling förmener han dhet bör at betalle med billig 
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anWände bekostning, Nilss Persson blef pårop[t]1539 men mötte Jnte, före lägees at 
Rätta för sig Jnnan Eller til Näste ting Eller då at gå dom,

Lendzmanden brödde Nilsson i Ringarp1540 deres Vesse budh Och Kiel andhersson i 
Egholm beuiste med K: M: anders kelsson i Egholm Och Axel bengtsson På liungaskoug 
bygge som hiemlade Ved Ed Effter Låugen at hafua stedh Effterskreffne Effter opsadz 
som lyder såledhes, G: disse Effterskrefne hafuer fått kall och warsell till förste ting 
till dombs, sagen Er til denem för dhet boskap som h e r r  ö f u e r C o m m i s s a r i e n 
tog för ulydelse den tid föttet stod Wed grummestorp om h[ö]sten1541 A:o 679. först 
anders Jngemansson i lärka 26 skilling bengt Knutsson i b m : Och Enkian 3 marker 4 
skilling alla åssliunga bymän 7 daler 14 skilling tue Persson på hult 3 marker 12 skilling 
åge Nilsson i Järnbläst 26 skilling dese föreskrefne förmenes de bör at betalle, Ellers 
om någen af dem Vil p r o t e s t e r e  här emot, då förmener ieg den samme bör fram 
visa låuglig quitans, med vidare dess inhål skal i p r o c e s e n  Jnföras: 

samptl dhe Jnstämbde blef på Ropt möte Jnte före lagdhes at Rätta för sig Jnan Näste 
ting Eller då at gå dhom,

Anderss troetsson i Hagen framkom på tue suens Vägner i ågarp, begierar at alting 
må oppestå Til Näste ting, Ehurewäl dhet i dag Er fierde ting. män Effter som han tue 
suensson Er siuk så lagbiudher anders troetsson På hans Wägner al dhen Låth Och 
Part som tilförne Lagbiudhet Ehr,

Troet Olsson i flinka i dag hans 4. Lagbiudning dhet han lag biudher al dhen låth 
oh Part som han hafuer i ågerpe skatte gård, både huss Jord åker oh Eng skoug oh 
mark med al anen des tilligelse aldelles som til förste ting lagbudet Ehr; 
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Pher suensson i huarsshult Er begierandhes 4 Erlige danemän som kunne På seya huru 
möket af sit1542 goz de kuna På sey om1543 bengta Nilssdotter1544 kan Årligen til komma 
at lefua ut af, Efftersom hun Er så wanför at hun inte kan tiena sig någet til underhål, 
Och dhes uttan hafuer hon inte sin fulle sandz som hon bör Och Jnte hafuer hun 
heller någen sin waret fulwittig, huar till blef opmält olle suensson i huarsshult, Jönss 
brödsson i b m : Per suensson i b m : och1545 Nilss Persson i hoysta, huilke föreskre[f]
ne1546 män före lägges at öfuerslå huru möket årligen kan betarfuas af hänes godz til 
hänas kläder Och underhål, Och sedan deras förrätning här inan tinge at afsige som 
dhe achter at försuara, 

Pher suensson i Järnbläst Låtter Lysa för sin della emot åge i Järnbläst angåendhe 
dheres förige A c t i o n  om gietterna,

Herr Nilss i grummestorp wed sin skrefftel M e c i v  til dommaren Er nu Entel 
dom begierandes på körke wärgerne Effter förre förde kall oh saggiffuandhe för huad 
dhe Era skyldige både för V i c i t a t z  Peninge Och N o t a r i Pengge: som dhem i 
Körkestollen Er gott giort, dhe Jnstämbde blef på Ropt mötte Jnte, Effterdy at dhet 
af Körkestollen befinnes dem Wara gottgiort uttj Räkenskapet som här p a s t o r e n 
fordrar, dy tilfinnes de at betalle Ofuanskrefne tilkraf med billig Omkostning Eller 
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lide Nam Effter R e c e s s e n : Och sedan at söka Körke J n s p e c t o r e n s  utRedandhe 
dher om, så wäl uttj dhet som mera Körkan kan Wara dhem skyldig/:

Suen Jönsson i östre lyndby i dag hans Andre Lagbiudning Effter förste tingz förde 
kall, Rijdefougden till Bierss gård Well:tt Måns Biörnsson Låtter Lysa för sina deller 
till Näste ting:1547



– 316 –

212 r

O n s d a g e n  d e n  2 7  A p r i l  A n n o  1681:
Otte Stockkemän

Nilss Jönsson i öfwarp sitter/
för åge Suensson i Boaltt,
gudmun Persson i sPydzrödh.
Jep olsson i Månstorp,
Pher Jönsson i Lundzmöllen
setter för anders i Jeringzholm,
Jönss Jonsson i tostarp,
tue suensson i ågarp sitter
för bengt i1548 flinka/.
gunne i Öya,
Anders Persson i gunarp
sitter för olle i liungeskoug:

J dag för Rätten framkom Anderss Troetson i hagen på sin mågz Pher olss wägner 
i ågarp1549 Huarss Hustru och war Här tillstäde, Effterdy hänas man ligger siuk, Och 
upbiuder dhe Peningr som skall utgiffuas för dhen skattePart utti Ågarpe gård, som 
Olle Ollsson Effter sinne Sl: föräldrar i samme gård ärfd hafuer, Nembl: 26 daler1550 
En och så upbiuder 55 daler för dhe Andre 2:ne Parter som Er tilfalden tue suenson 
Och Karne olles dotter i samme gård, På huarss Wägner Troet olsson i flinka gifuer 
sköde, Här emott mötte Nilss anderson i Rya och nu straxt emottog de ofuan bemelte 
26 daler S: M:t Och dhe Andre ofuan ståendhe 55 daler Sm:t1551 skall honum uttj Rede 
C o n t a n t  peninger af Per olsson i ågarp till Nu Nästkommendhe Nyt åhrs dag Leffu-
eras, Effter skiffte brefz inhål1552 Eller i fall dhet med Peningernes Leffuererande skolle 
studza, då Nilss Andersson at blifua Wed gårde parten intil han får sine fulle Peninge 
som mält Er, Och imedler tidh at hålla gården Ved licka som dhet sig bör, huar om 
bägge Parter Ere Wänlig Och wällförentte, Och här om för Rätten handslogess, huar 
Effter Nilss andersson Er Tingzwindhe begierandess,

Troet olsson i flinka Effter medgiffne fulmacht frå olle olsson i Rissbier i gönge 
härat, d a t e r e t  den 26 A p r i l  A:o 681:
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Wnder olle olssas han Och bomärke, lydendes som dhen i lagbiudningen Er infört, 
desslikast på Enkian Karne olles dåtters wägner i ågarp, huars förmyndare Och Mor-
broder troet olsson Er: Och hännas Sl:1553 man Olle olsson i sit Leffuandhe Liffue hafuer 
upbåret Peningr 40 daler Sm:t Effter skifftebrefuet/. Jtem framstodh tue suensson i 
Ågarp på sin hustru tyre olles dotters wägner, Ennu 41554 systrer som tillförne Wore 
utgiffte och al deras hemgifft haffuer bekomet i lössöre godz, huar före dem intte i 
dette Jordegodz med Rätte kunne tilkomme, desse samptelige Öfuanskrefne bortskö-
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der frå sig och sinne arfuinge [A]l1555 dhen Låth och Part som dhem arfueligen hafuer 
tillfallet i ågarpe skatte gård, Både huus Jord Åker Och Eng skoug och mark fiske wan 
Och fägång Mylle och mylle fall, högt Och lågt wåt Och tort, Jnden Och uttan alle 
fyre markeskäll, af alt det som dher tilliger Och af arildz tidh tilliget hafuer, af huad 
nampn dhet Nämbnes kan, Och dhet till Per olsson i Ågarp och hans hustru Jahane 
anderss dåtter, huar af anders troetsson på sin dåtterss wägner Jnfrir En broder Part 
som Er 40 daler, Emott dhe 40 dalers hemgifft som Per olsson fick uttj Jordhen, Och 
til1556 samme Peninger hafuer anderss Troesson sålt hänes gårdepart han för åbodde 
i flinka för utRömbning, som skedde uttj Trott Olss1557 i flinka Och Per Jngelssons 
Närwaro i ågarp, Och dhet at niutta och bruka Effter Vanligt Wiss: e t c : at Pher olsson 
dhetta således Vedgick och samtöckte,

Ländzmanden Nilss Krog i hölsstoffta Wed sit Vissa budh nu fierde gång tilbiuder 
arfuingerne och Pantte hafuerne om Någen Will1558 tilträda den skatte gård i hölsstoffta 
som anders bengsson Påbodde Och skatta Och suara dher före, Eller mener han at dhen 
bör at gå dhem från handha, Och Vidare dher om up Wistes herr C o m m i s s a r i e n s 

213 r 

O r d e r 1559 af D a t o  den 12: f e b r u a r i  A:o 681: som i dag blef läst och Påskrefuet/.

Siune adzersson i Öye Och Kiell Nilsson i b m : sampt Per andersson i Sijlagre Och 
Jönss andersson i b m : huilke Ere på sine Egne Och samptel begge bymändz wägner 
Otte Erlige dannemän begierendhes som skolle besigtiga änge Och wangge gierderne så 
många som till1560 hörrer ösiö, boarp, gångwad Per andes mölle1561 halle Kulle, bläsinge 
Och bolesta, dhen som gränser ut till fälletz marken, Och dhem på åstäderne blifuer 
förewiste, huar till blef opmält Suen Christensson i Ösiö bengt månsson i bassholma, 
Och bengt lassen i b m : Jönss Persson i brekille, tyge tåstensson i lönhässle./. Class i 
Hultzholt, Jören Persson i stafnershult, Och Larss andersson i ösiö, huilke föreskrefne 
otte män härmed af Rätten förrelägges och anbefalles at de begiffua sig på åstäderne 
så snart dhenne taxt dhem lefueras, och Noga besigtiga alle ofuenståendhe giärdher, 
huilka som kunna finass lagliga Eller ey, Och dhet Rigtigt uttj styckewyss A n n o t e -
r a , Och sedan deras förretningg etc:

Tue bengtsson i Wästrarp Ernar begiffua sig i Echtenskap med En Piga som Er noget 
medh honum i slächt, huarföre han Er af Rätten begierandess Effterskrefne dannemän 
dherom måtte bestå sin sanheet, huru Nähr at Pigan Kirstena olles dotter Er med tufue 
bengtsson i slächt, då för Rätten framstodh anderss troetsson i Hagen Nilss andersson 
i brödagra, tufue suensson i Ågarp Och Nilss andersson i1562 ibm: huilke samptel:med 
deras högste Eed betygade at dhe Jntte Wetta at Ermälltte Piga står tufue Närmare i 
slächt än till tredie man, således at begges derass Mor

213 v
mödrar Wore halfsöskendhe, Huar Effter tufue bengtsson War tingz witne begierandes, 
På dhet han uttj underdånigheet kan söcka höga Öffuerheettens Tillåttelse, at få träda 
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i Ächtenskap med bem:te Piga, huilken hans begieran Rätten ey Weste emottstå, P:
Kiäl andersson i Öya Och Per andersson i sijlagre På Kiälne sockens wägner lyser 

för deres delle Jmot Gunge i Öye Och Nilss Pålsson i bollesta,1563 förelagdes at göra 
Rächning sin emällen til Näste ting Eeler då gå dom, 

Mäster Petter på Järnhyltten wed sit Wessa budh begierar Endelig dom på Nilss 
Persson i uglarp Effter förige förde kall och saggiffuende, Nilss Persson blef träne gånger 
påropt mötte Jnte, Effter som han nu hit intil inte har wellat R[ä]tta1564 för sig, och icke 
häller huarken til förre ting, Eller nu Noget här til suara Wellat, uttan således tager sig 
sagh På, då tilfines han at betalle ofuan stående tilkraff med billig omkostning Eller 
Lide Namb Jnan 15 dagar Effter R e c e s s e n :

C o r p o r a l e n  Edel och Manhafftig Påwell Louenbärg let wed sit wessa budh 
framställa sin skrefftelig begieran lyder såledess den loflige Rätten hälsas, Så som Jag 
på mine höge o f f i c e r a r e s  Vägner har förfall, huar före ähr min Wänliga begieran 
till herr dommaren, Så som iag Och anders Kolbärg hafuer En sack, at det måtte stå 
till Näste ting, Eder gudh befallet, af gunnarp den 12. A p r i l  A:o 1681:
Påhwel Lowenbärgh,.

Edeligen afsagt wed förmanden Påhl andersson i östre Lyndby på sine Egne och 
samptel sine medfölgeres wägner, och i Rätte lagde deres skrefftl afsicht lyder som 
fölger, A n n o  1681 den 14 huius hafuer Wij Vndertäcknade 4 män oss instält på 
åstäderne, Och Effter t a x t e n s  Jnhål byt och skifftat, alt så tilkomer Nilss Persson 2 
parter, till huilken är utskifft Norre Stuffue längen till falt M o n s : r  J o h a n  Wätter-
man Och Wästre Längan sampt tiuge Otta Wäggerum på östre Längan, Till Hustru 
M a r g a r e t a  W[ä]tterman1565 utskifft Söndre längan intill trägårdz kammaren
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Och dhen lilla laden, sampt tijo Wägerum på östre Längan, huarmed parterne Ere 
wäll tillfredz, detta A t t e s t e r e s  af oss wnderskrefne, A c t u m  u t  s u p r a
Påhl andersson hans      i Lundzgården        Suen       ågår
Eg han                                      Påhl       Jönsson

Sammaledes Hafuer wij Effter t a x t e n s  Jnnehål bytt och skifftat ¼ gården imellum 
Ryttaren Per olsson Och Jörgen Jöransson i bollesta som f[ö]lger1566, Ryttaren bekom 
Siu Wäggerum till Stufue och härbärgzrum På Norre Längan, Sex Wäggerum Lade-
huuss på Östre Längan och Norre änden, Try Wäggerum På Wästre Längan, Huar 
på bägge Parterne wore Wähl för ens och gaffwe huar andra händerna, dock wore ey 
husan så laggilla som dhet bordhe, män för o b l i g e r a  sådant att R e p a r e r a , detta 
A t t e s t e r a s  af oss, A c t u m  v t  s u p r a
Påhl Andersson hans      i Lundzgården        Swen       ågård
Eghn            Påhl      Jönsson 
    Boo Jönsson i Kiälna i dagh hanss 2:dre ti[n]gz1567 Lagbudh: 

v
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Rijdefou[g]den1568 Per Nilsson i dag 3 tingz upbiudelse Och andre tingz fredlysning 
på sPångz skoug
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O n s d a g e n  D e n  1 8  M a y  A:o 1681:
Otte Stockemän

Nilss Jönsson i Öfwarp siter för åge i boalt;
Anderss Troetsson i hagen sitter för bängt i flinka
Gudmun B[ä]ngtsson1569 i sPydzeröd:
Olle Knudsson i Liungaskoug
Jönss Jonsson i tåstarp
Per Jönsson i skuatte sitter för anders i Jeringzholm
Olle Persson i h[ä]llial[t]1570 siter för Jeppe i månstorp,:

Rijdefougden till Lärkesholm Wel:te Pher Nilson wed sit wissa budh fram skickade sit 
skrefftel M e m o r i a l  af inehål at Effter i dag Er hans fierde ting det han Opbiuder Sl: 
Per olssons gårdePart i Wästre sPång till den Sl: mandz arfwinger Och dhee umyn-
diges wärger, om Nogen den igen Will Jnlöse från hånum, Efftersom den honum Er 
till Werderat, Effter derom En Jnförselss Lydelse af D a t o  den 26 f e b r : A:o 1681:
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som nu i Rätten skal blifua Jnlagt, Och Enu som til förne opbiuder om Nogen i byrd 
Eller udenföre, wil samme gårdepart Jnfrij frå honom Ellers den må honom tilldömmas, 
Och wara fölgachtig för frj Eyendomb Och Ewindelig äya, och ähr härpå Wählwijse 
herr dommarenss utslagh och kiändelse begierandes,

Huar Effter han Lätte Jnläggia Jnförsellen uttj bem:te Västre sPångz gård, som han 
hafuer Låtet förrätta, Effter för detta Erhålne domb, Och lyder bem:te Jnförsel således: 
som den i p r o c e s s e n  skal införas, Oh lyder i E x t r a c t  Viiss således/: Effter Wel:te 
Pher Nilssas begiering hafuer iag undertäknat Håkan Kråka, med tiltagne 2:ne Vor-
deringzmän, och giort uthlägg/: Effter En dombs Jnhål:/ uthj Sl: Pher olss ägendomb: 
Västre sPång, för C a p i t a l  och Jnträsze 162 daler S:mt: och 24 / öre, och till omkost-
ning 2 daler 8/öre Er til samens hella fordringen 165 daler S:mt: der till Var der at etc:

Pher Bängtsson i Östre sPång swarade Och förmener at1571 ingen ägendombs domb 
bör städas till Pher Nilsson för än han för sin betalling i Jord Och ägendom för sine 
ut Lånte Päninger Nebl: 10 daler som han fordrar Effter En o b l i g a t i o n , Och des 
uttan Erbiuder han sig at will giffua Per Nilsson 50 daler Smt: för halfue dellen af den 
skoug, och Jorden som den står på, som Er Vorderat utlagt til Per Nilsson Och så 
möket som honom kan tillkoma at skatta af den part som han mächtig blifuer Lofuar 
han god Villig at utlägia Effter p r o p o r t i o n . denne sak beror till Näste ting Effter 
Pintze dag utan dom Nock Per Nilsson i dag hans 4 ting till olluf Persson af h[ä]lli-
alt1572 Och begierar domb Effter förige tingz saggifuandhe på alle Poster,. Olle Phers-
son mötte Och upviste Nogra bref som angår Wästre sPångz gård som Per Nilsson Er 
tillworderat, män Effter som ingen Er som dem Emottaga Vill altså begierar han at 
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det må med saken uppestå till Näste ting, Och imedlertidh Vil han talla sig i minne 
med Per Nilsson om giellet.

215 r
Jtem hans 3 tingz fredlysning på Wästre sPångz tilliggande skoug, och ingen af lödz 
ägarna sig at fördrista der uttij at hugga widare än til dherass giärders täppelses för-
nödenheet, förähn dhet blifuer lofl Rebet och skifft, Enhuar lödzägare då kan bruka 
som dee actar at försuara Effter skat och skyll,

desslikast Er Per Nilsson i Lärka Effter föregående kall begierandes 8te UVillige dan-
nemän som kune Erfara och öfuersee all Västre sPångz tilligelse både ager och Eng 
huuss och Jord, gårdz och hagerum mölle oh möllefall, ållefiske Stampefall1573 och 
möllefall, och andre dambstäder som förefinnes, Och flitteligen syna och påsee huru 
möket dee ut af alt föreskre[f]nee1574 En huar treding tilhörer, Och förfara om det kan 
synass at wara i tränne lika goda låhter, Effter skatt och skyll,1575 Eskell Trylsson i wästre 
sPång Och Knud hansson i b m : mötte Och Ere begierandes at bemältte 8:te män som 
blifuer tilmält må blifua förelagt at påsee huad bref Och D u c u m e [ n ] t e r 1576 som 
dhe kuna hafua på deras gårdepartter Och tilförne dhem tillskifft Er, emot det som nu 
sedermehra Jntaget Ehr, huar til blef opmält förste man,. Knut siynesson i florsshult, 
Per1577 Kielsson ibm: Påhl Nilsson i tockarp Siyne i Limmeshult, Nilss Bengsson i Lilla 
Bielkabygget, Suen Phersson1578 i store bielkebygget Anders Phersson i dragebygget, 
Och Jöns Jonsson i fassalt, huilke föreskrefne män härmed af Rätten anbefalles at de 
det Rättaste de weta och kuna granska och besigtiga wästre sPang, om der kan finas 
Nogen ägendomb af Nyo Jntaget till dhe andre Parter, Och Jnte dher imot til dhen 
Part finss som Pher Nilsson till Worderat Ehr, de det då Noga öfuersee som försuar-
ligt kan wara, och dhet at gifua från sig beskrefuet, som dhe achtar at försuara, under 
derass faldzmåhl/.
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Tufue Bängtsson i Wästrarp fram kom Och begierte Effterskrefne ärlige dannemän 
welle bestå sin Sandhet om huru Nähr han Ehr i slägt med Kerstin ollssdotter, som 
han ährnar at begiffua sig i ähtenskap medh. då der om at wittna för Rätten fram-
stodh giästgiffuaren Pher Nilsson i Eeket Nilss andersson i brödagra anders Tufues-
son i Liungaskoug, Och Jon gudmunsson i Eges bygge, huilka samptel de Ved deras 
högsta Eed betygade at Ermälta Piga Jnte Er Närmare i slägt med tufue Bängsson än 
som dee står huar andra til1579 tredie man, således at bägge deras morss mödrar wore 
halfsöskondhe, män på fädernessidan Ehra de aldelles Jnte i frändskap Eller skyld 
med huar andra, huar Effter e t c : NB:

Diegnen Well:te Nilss Phersson i Örkeliunga beViste med K: M: Jep Nilsson i åssli-
unga och Månss Phersson i Lärka, som hiemlade wed Eed Effter låugen at hafua hit 
Rätte stämbd, Nilss olsson i högaholm, Bengt Phersson ibm: Nilss Essbörsson i har-
bäckzhult, Siyne i Limeshult, giertre olle i åssliunga och Suen olsson i b m : samptl Ere 
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stämbde til förste ting til dombs, Sagen Er till dem för Witterlig giäll, Nämbl hans 
Rättigheet Och hälne skylld som de hadde bort för länge sedan til honom Erlagt, 
samptl de Jnständade blef på Ropt mötte Jnte, förelagdes at Rätta för sig inan Näste 
ting Eller då at gå domb,

J dag för Rätten framkom Påhl andersson i östre Lyndby Och lagbiuder nu 4:de gång 
all dhen Låth Och Part som till förre ting för mält ähr aldelles Effter fulmachtens 
Jnhål, J lika måtto fram kom Nilss andersson och Suen andersson huars Wärge Och 
förmyndare Jönss Nilsson i öfremöle Er, tillika med Wärgen Jöns Persson i Brekille 
som samptl Lagbiuder de Parter som före skrefuet står
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Här emot mötte Suen Jönsson i Östre Lyndby Och opbiuder sölff Och Päningar för 
alle ofuanstående Parter som Lagbudhet Ehr: Och widare dher om i Rätte lagdes Et 
köpebref som Lyder således, s i g  (tecken)

Kiendes Jeg underskrefne at ieg udj den hällig trefoldighetz Nampn hafuer solt och 
afhänt min arfuepart, såwähl som Effterstående giälld, som till stärboot befindess 
Nämbl udj dansk mynt Pänge fämbtan1580

sig: (tecken): Kiendes wij underskrefne at wj hafuer A c o r d e r a t  med suen Jönsson 
i stidzwig. och hanss hustru, om den halue gård udj Lyndby som anders Nilsson på-
bodhe, då hafuer ieg Påhl andersson Effter min fulmacht sålt och afhänt all den part 
som peder andersson war arfueligen tilfalden, Nämblige Nilss andersson J lyngby. och 
suen anderson i mölletoffta, wj sielfue udj wores farbroders Jöns Nilsson i Öfremöl-
le, hanss Närwarelse, hafuer Vj Sambtl1581 solt och afhänt til suen Jönsson i stidzvig 
och hans hustru bängte olles doter, al den loth och part som wij öfuanskre[f]ne ha-
fuer i den ½ skattegård som Vor Sl: fader anders Nilsson påbode, och Vor Sl: moder 
Rägnel Peders doter, det udj hus ager och Eng, Skoug och mark alt det som tilligget 
hafuer Jntet Undentagendes, Under fire markeskiel men hues giäll som effter Vores 
Sl: föräldrer Effter1582 skifftebrefuenz Jnhål lofuar Suen Jönsson Och hans hustru at 
betalle, Efftersom det ähr Jnfört i Jord och ägendomb, at så i Sandheet ähr bekreffte 
wij underskrefne, Påhl andersson Nilss andersson Suen andersson på den Eene, Och 
Suen Jönsson på den andre siden, til ydermehre stadfästning hafuer wij ombedet Per 
Jönsson i Lundzmölen och Per Jönsson i skuatte med oss at underskrifue, aff östre 
lyndby den 8 M a r t i j  A:o 1681: 
Påhl        andersson     Nilss          Andersson  Suen          Andersson
     bomärke,    bomärke           bomärke
 
 Pähr        Jonsson                 Phär          Jönson
     bomärke                                   bomärke:
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Effter Rigtig fyra tingz Lagbiudning sampt Effter medgifne fulmach[t]1583 til Pål an-
dersson i Östre Lyndby som i Lagbiudningen står infört, Sampt Och Jöns1584 Nilsson i 
öfre mölle Rät wärge Och Jöns Pärsson af brekille Wed Wä[r]ge1585 för tuenne drängar 
Nämbl Nilss andersson och Suen andersson som1586 Och i dag1587 Phersonlig mötte här 
för Rätten, huilka aldelless skööter och afhänder frå sig och sine Arfuingar al dhen 
Låth Och Part som dhem Er arfueligen tilfalden effter deras Sl: fader anders Nilsson 
och deras Sl: moder Rägnel Phers dotter, uttj den Nore skatte gård i östre Lyndby, 
både huuss Jord Åker Och äng skoug och markr: etc: - Och det till Suen Jönsson: i östre 
Lyndby Och hans hustru bängta olles dotter de det för sig1588 Och deras arfuingar, at 
Niuta Och behålla till Ewindelig ägendomb,

Ryttaren Manhafftig L e o n h a r d  Lenartsson i skingröd i giönom herr Befalningz-
mandens skrefftel kaldzsedel hafuer Låttet C i t e r a  Jönss Jäpsson i skingrödh män 
Ländzmanden inte nu har skikat kaldzsedelen1589 hit, män til Näste ting skal blifua 
upuist, Saken Er til honum för et Nyt Täppe som Jöns Jepsson hafuer nederhugget 
som bymänderne hafua upt[ä]pt1590 till Ryttarnes hästar, Jönss Jäpsson blef på Ropt 
mötte inte,

Herr quarterMästaren M o n s : r  Jöran Tu r i n g h  Er begierandhes 8:te Erlige dan-
nemän som kune granska Och besichtiga dhen 1/3 gård i uglarp som anders Nilsson 
sidst påboodhe huad bröstfäldigheet som dhe på kan finas etc: huar till blef upmält,.
förste man Påhl Håkansson i Uglarp Nilss i b m : hällie wngesson i Eget Jaha Nilsson i 
kollerhuset, Suen på skougen Åge i Röneskul, Per i Kiedarp Och Jönss i mölletoffta, 
huilka föreskreffne 8:te män härmed af Rätten föreläges at begiffua sig på åstäderne 
och e t c :
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Herr Befalningzmanden Welbe:te… Larss Larsson Lätt upläsa och p u b l i c e r a  Effter-
skrefne hans höga E x l l t z  h e r r  G e n : a l  G o u s s  R e s s o l u t i o n e r , den 1 D a t e r a t 
M a l m ö  den 8 A p r i l  A:o 681: af Jnnehål at inga bönder skolle Jnkoma för hans 
E x l l : t z  med Nogra besuer uttan Befalningzmandens förklaring der på, och sedan 
sk[o]lla1591 de blifua hiulpne, den 2dre N:o 2: D a t :  M a l m ö  den = 20 A p r i l  A:o 681: 
förmälandess at de dommar som af C o n s i s t o r i o  äre fälta blifua behörligen utan 
anseende till Persohnen fulgiorde, och der til skolle befalningzmanden giöra bistån 
Når det begieres, at synder och laster i mangel af handräckning ey må blifue on[ä]
pste1592, den 3: D: M a l m ö  den 28 A p r i l  A:o 681: angåendes köpenskap och s a l u 
för almogen i städerne/. N:o 4: D:t M a l m ö  den -,, 5 A p r i l  A:o 1681: angående om 
barnehusstionden, som till Borgemäster Tiörneskiär skal lefuereras, N:r 5: den 18 
A p r i l i s  1681: af M a l m ö , ang[å]ende1593 om Salpeter Siuderijt, desslikast uplästes 
Et annat bref af herr Befalningzmanden J o h a n  A n c k a r utgifuet till befalningzman-
den larss larsson ochså angående om Salpeter Siuderijt, D a t : Önnestadh den 8 M a i j 
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1681: N: 6 af D a t o  M a l m ö  den 28 M a r t j  A:o 681: angående om Rotte bönderne 
som Jngenledes öfuer deras ämbne skolle betungas, huarken med peningautgifft eller 
med åcker C u l t u r e t ,  och icke häller med bygningen, utan allenast p r æ s t e r a  en 
billig hielp/. som de möyligst kuna förmå/. N:o 7 M a l m ö  den -,, 23 A p r i l  A:o 1681: 
Jnnehållandes at knägtarne skolla Jnställa sig till sine tilskrefne gårdar, och Rotherne 
giöra sådan hielp dertil som för Ehr mählt,. skollandes huar befalingzman wara äfwen 
så1594 Wähl förplichtat, at uthställa dhe af sin befalning som till andre ödhessheman 
skrefne ähro, som dhe dher uthj dhes Egen befalning ähro förordnadhe, till ödhes 
hemman, N:o 8 af D a t o  M a l m ö  den =,, 7 M a y  681: angåendess at adelens bönder 
med halfua Te r m i n skatten A:o 680 skoulle blifua förskontte,. det tingfougdarne ha-
fua och så tuärtemot Kongl: Maytz r e s o l u t i o n  utd[ö]mbt1595 ifrån bönderne dhen
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dher öfuer skolle de Och Jämwähl blifua til talte, Efftersom hans Kongl: Maytt in-
tet något will adelens bönder Efftergiffua, der adelen sielf dhet eij giör, Och skolle 
KroneRästen förän adelens ut fördrass så skulle intet möket blifua öfrigt för adelen, 
annat än i grund r u i n e r a d e  böndher, dhem dhee med största omkostnad sedan 
måste ophielpa huilket at förekomma Hanss May:tt Nådigst dhem för alla R e s t a [ n ]
t i e r 1596 frijkallat, hafuer N:o 9 trögt p l a c a t  om Siussandhe, utgånget C h r i s t i -
a n s t a d h  den 4 o c t o b e r  1680: förmällandes Jngen hädan Effter skall Understå 
sig at begiera Eller taga noget Siuss föruttan dhem som u[n]d[e]r1597 flygande fahna 
M a r c h [ e ] r a 1598, N:o 10: trögt p l a c a t  utgått af hans höga E x l l : t z  G e n  G o v : 
A s c h b : angående om pantte godzen som hanss Kongl: May:tt Vill Jnlössa, sampt J u r a 
p a t r o n a t u s  och härligheeter, af D a t o  M a l m ö  den 28 A p r i l  A:o 681: N:o 11 
Et p l a c a t  utgånget af hans Kongl: Maystet D a t : Köngzöhr den 2 A p r i l  A n n o 
1681: beståandhe af fämb Pungter, Jnnehållandes kortelig,1599 uttj 5:te Pungten. Effter 
såsom thet billigt ähr, at t e m e r e  L i t i g a n t e s  blifua Effter förtienst ihugkombne, 
medh alfwarsam plicht, och at the thes för uthan förplichtes at ersättia des wederpartz 
Expenser: huarföre och såsom vij Effter Sacksens Närmare öfuerwägandhe bepröfua 
at then, som i förre I n s t a n t i e r n e  wunet, män uttj währkomer R e u i s i o n 1600 at 
s u c u m b e r a t  Och förlohra, bör1601 wara frijadh at Erläggia E x p e n s e r , i anseende 
at dhen samme, som domar således för sig hafuer, icke synes förorsaka wederparten 
till Rättegång uthaf nogen argh Och trättedryghet, warandes fastmera nögder sin 
giönom förre domar wundene Rätt at fulföllia/:

N:o 12: Hanss Kongl: May:tz mynteordning D a t :  Stockholm den 19 M a r t i j  A:o 
1681: bestående af Sex Puncter,. Jnnehållandes den 6 p u n c t e n  at härmed sträng 
och alfuorligen förbiudes utförslen aff all går Koppar och C a r o l i n e r  till främmade 
land, Och det med den åtwaring, at huem som härmed beslås, för honum går koppa-
ren så wäl som och dhen Post i C a r o l i n e r , som han ville utföra icke allenast skal 
C o n f i s c e r a s , uthan och at han med J n f a m i a  dömas som En p u b l i q u e  tiuff/. 
N:o 13 J lika måtto p u b l i c e r a d e s  hans Kongl: Maytz utgångne trögta p l a c a t  Och 
Påbudh om barnemordh, huilket kortelig Lyder och Jnne
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håller at then quina som igiönom oloflig beblandelse befiner sig hafuandhe, thet för 
ingen uppenbarar för födzlen, söker och Enslighet wed sielfua födzelen, och Effter 
födzlen lägger å lönn, then samma skall intet hielpa ifrån dödzstraffet h[ä]nnass1602 
föregifuandhe, at fostret wart dödtfödt, dher hon sedan med sådan blefue beträdde 
at fostret fulgånget Pröfues/.1603 Dat: Köngzöhr den 1 M a r t j  1681: med mehra alle 
föreskreffue p l a c a t e r  Och o r d r e s  Jnhål i dag läst och På skrefne/.

Boo Jönson i Kiälna i dag hanss Tredie tingz Lagbiudning Effter förste tingz förde 
kall/. Edeligen afsacht wed förmanden Kiel Nilsson i öy på sin Egne och samptel de-
8te mändz wägner, med derass skrefftelige afsiht som Lyder således som fölger, Effter 
Wores Taxtes Jnhål uthstädh här af Nörre asboo häratz ting den – 13 A p r i l  sidst 
afwigte hafuer wij underskref:ne män granskat och siunat den halfue går i Sijlagre 
som suen Jönsson Ågård sidst påbode, både bröstfället på bem:te ½ gård, så oh huad 
bröstfäldigheet der befindes på gierderne, således som fölger först Stuglängen mäd all 
des bröstfäldigheet 11 daler -,, 16/ öre, den östre längan med stall och fähuss sampt 
laden b: fel: - 2 daler – 24/ öre, den syndre Längan b: fel: - 24/ öre Stegerhuset bfel. – 4 
daler: den Wästre längan b:fel: 14 daler: Porten och Een dör på samme länga b:fel: 16/ 
öre brön och brunkar 12/ öre, Nok 394 fangner gierde findes bröstfäldig till 9 daler: 
-12/ öre s u m m a  43 daler – 8/ öre Smt: dette således At wara bröstfäldig bekiender 
wij 8:te män med Vores sädwanlige bomärker underskrefuet: 
öye den 17 May A:o 681: Kiel Nilsson  
Som samme afsicht således förmälte i dag läst e t c : 
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Eedeligen afsacht Wed förmanden Jönss anderson i silagre på sine Egne och sa[m]
ptel1604 sine medfölgeres wägner Och i Rätte Lagde deras skrefftelige Afsicht som lyder 
således, Effter wores taxtes Jnhål udstäd här af Tinget den -,, 13 A p r i l  sidst afwigte, 
hafuer Vy fyre män uthlagt till boo Jönsson i Kiälna i Sl: bo andersonss gårdepart i 
bolesta i ager Och äng, sampt gårdenss bygning och all des tilliggandhe Eygendomb, 
till sin gieldz betalning, då hafuer wy udlagt först i husens bygning Och dess tilbehöör 
som nu findes på Pladzen för 39 daler Sm:t AgerJord som ligger til för:ne gårdepart 
Nämbl: Effter Nya Jordeboken och herr landzboghållerenss A t t e s t  findes Ta x c e -
r a t  för -,, 78 ¾ skippalan och hafraJord 6 skipper, då hafuer Wy det t a x c e r a t  for 
62 daler S:m:t ängen som ähr 32 ¼ lass hafuer wy t a x c e r a t  och hanom udlagt för 
24 daler bedrager sig så Som wij hafuer utlagt til hanom til sin gieldz betalning 125 
daler S:m:t och Jnte Widare gården Eller Jor Och ägendomb kunde tillsträckia, detta 
således af oss underskrefne at were uthlagt och Worderat bekiender Vij med wores 
sedwanlige bomärke här Under skrefuet D a t :  s i l a g r e  –den -,, 17 M a i j  A:o 1681: 
Jönss       andersson      Peder          Anderson
   Trölss      Nilson                     Jören         Christenson
Som same afsicht således förmälte idag e t c : 
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Suen Christensson i össiö och larss andersson j b m  på sine Egne Och samptel de 
8:te mändz Vägnar, i Rättelagde derass skrefftelige afsicht, den dee weed Eed betygade 
wara det Rättaste som de hafua kunat giort, Och lyder samme afsicht således som 
Effterfölger,.
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Effter Wores taxtes Jnhål hafuer wij forne Män Väret på åstäderne, gransket Siunet och 
seet som oss blef förreWist som fölger,

först Jmellum össiö änge och öye koohage, Troet olss Pher olsonss giärde Wed åhn, 
Nåhr lidet wan ähr kan de Jnte giöra fred, Påhl önders sölte gierder bolfligt,1605 frå 
össiö änge giärder och til forsen ähr Påhl önders giärder, Och Jörgen Erichz giärder 
wed ååhn ganske Uloflig, öfre mölle gierder frå forsen och till boarpe gierder Wedta-
ger, Er Ringe täpt Jnte häller kan giöra fred Når lidet Wan Ehr/. Alle Boarpe gierdher 
wed åhn från öfremölle Wang och til gangwadz wang fandtz Jnte giärde lofligt, mehr 
än som Pher larsons giärder 2 stycke truet Påhlss 2 stycker Anders Knudz 2 stycke, 
Et stycke tuert öfuer Udden Eller ähr öön wed gangwad, desse siu stycker war louf-
lig Täpt, östen gangwad Och till Pher anders lycka som ähr gangwadz gierder Jntet 
häller lofl täpt, alle Pher anders lycke giärder aff åhn och till åhn i gien På felleden 
intet loufl så gott som Jntet Täpt, alle hallekulla gierder wed åhn och så got som Jntet 
täpt, Häratz skrifuarenss giärder östan Nordan imellum strädet och lyckan ähr Jntet 
giärde, östan söndan på samme gierdes arm hanss Phersonss giärde ähr Loffligt, Et 
Tämmelig Långt stycke gierde der Näst Jnte kan siges Loufligt, derhooss Eet dijge1606 
giärde som ähr loufligt, for samme lycke frå biernhöy och till häratz skrifwarenz Ved-
tager de gierder Jnte louflige, skrifwarenss giärder Et stycke synden Wed landet Och 
et stycke Nordan Wed landet ähre louflige
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Et stycke stegge giärde som den tidh iche wahr lofligt och wilde bädre förfärdes, 
Blässinge Wange giärder Östen till war åge Andersons giärder loflige, Herr Lodwick 
Trölss giärder fantess Nogle Loflige, män Nogle will bädre förfärdes om dhee skall 
kunde giöre fredh, på samme giärdesarm, Hanss pedersons giärder Och Nogle stycker 
loflige, män Nogle stycker som will förfärdes, Pher olss Rodegiärder Ehre Louflige, 
män fasterpe Rode giärder Jnte Louflige, häratz skrifuarenss giärder på samme giär-
desarm Ehr Tämmelig wähl män dog Noget Tönde, Jngel hanss och olle biernhöys 
gierder Ehre ganske Tönde och welle bädre förfärdes, dhe giärder Nordenför wangen 
från biernhöys Leed och till långhöy fantes alle louflige, Undentagendes pille gårdz 
giärder de Ehre Uloufl Åge anders giärde imällum Wången Och hästehaufuen Ehr 
louflige, män alle de andre giärder der imellum wille förfärdis om de skulle giöre fred, 
huad sig Anlanger Bollestad giärder, findes Nogle Louflige, mens mästendelen Ehre 
ulouflige, män huem som eyer de louflige, kunde wij intet sige för ingen wille oss på 
åstäderne möde, Ehr Således här Jnden Tinge af Sacht som förskrefuet ståhr winder 
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wij samptelige 8 män här neden under med wores Nampn Och sedVanlige karemärke. 
D a t u m  össiö den – 18 M a i j  A:o 1681:
Suen      Christensson       Bengt       månsson      Bängt     lassen 
Jens       Persson     Tyge        torstensson      Class          olsson
            Jören       Persson      Larss         addersson
Som same afsicht således Jnehält i dag läst och Pask:uit
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O n s d a g e n  d e n  – , ,  8 :  J u n i j  A n n o : 1681
Otte Stokemän

Nilss Jönsson i öfuarp sitter för Åge i boalt,
Per Jönsson i Lundzmöllan sitter för andhers i Järingzholm
Olle Knudsson i Liungaskoug
Jeppe olsson i månstorp..
Jönss Jonsson i Tåstarp
Anders i Kåsshäsle sitter för gudmun i sPydzrödh
Olluf i huarshult sitter för bägt i flinka
Olle Jonsson i Åby:

Boo Jönsson i Kiälna i dag hanss 4:de ting det han lagbiuder alt det som för ähr mält 
Och i Rätte lagde sit skrefft. Jnläg lyder i E x t r a c t  Viss således, Och skal. lagbiud-
ningen Jnföras så Vida som lagbiudningen tilhörer sig (tecken):

Effter mit förde och afhiemblade kall Ehr i dagh mit fierde ting, at ieg laghbiuder Och 
opbiuder Sl: boo andersonss gårdepart i bollesta etc: Samptlige wederbörandhe blef 
3:ne gånger påRopt män ingen mötte Och Jngen genmälle gordes: 

Nock i dag 4:de ting Effter Jnläges lydelse at han begierar Egendombs domb, Effter 
Widare hans Jnlägz Lydelse som mälder s[å]ledes1607 sig: (tecken) at ieg undertäck-
nade bo Jönsson sätter i Rätta för domaren, Om förbenämde gårdepart med all des 
tilligande ägendomb ager och ängh wed huad Nampn det Nämbnes kan som nu der 
tilliger och af äreldz tidh tilliget hafuer bör at fölge mig för frj ägendomb, och Ehr 
härpå domars kiändelse begierandess, Sampt. wederbörande blef påRopt 3:ne gånger, 
män Jngen mötte, och ey nogen gienmäle giordes. Då er
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Effterdy Jngen af Wederbörandhe Arfwinger Och dhe Jnstämbde af slächten både 
af fäderne och mödherne sidan wella Jnlösa afgångne Boo andersons gårdep[a]rt1608 
i bollesta, som boo Jönsson i Kiälna En tidh Lång hafft till underpant för 190 daler 
Sm:t och1609 som gården nu ähr Ta x c e r a t  med al des härligheet af fyra män här af 
Rätten wpnämbde, för 125 daler Smt; j Räster så boo Jönsson uttj sin fordring 65 daler 
Sm:t då bör Boo Jönsson och hanss Arfwinger at behålla samme gårdepart med all des 
ägendom till Ewindelig arf och1610 äge1611, Effter R e s z …(?)

Ehr och i dag Boo Jönssons 4 Ting det han förmener at söka sin betalning i lössöre 
godz, Effter som Pantet ey Vidare kunde (tecken) tilsträcka än som till 125 daler Sm:t 
Och Sl: boo anderssons udgifne pantebref och tingz winder uttrykeligen Jnnehåller at 
Sl: boo andersson och hans arfwinger skal hålla honum och hans arfwinger skadeslöss 
i alle måder, och så som bogstafuen tillhåller at all witterlig giäll skall betalles af fälless 
boo för än Nogen kan arf tage, nu war det i ufredztid af fienden som war de danske 
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lod hålle skiffte, både Effter Sl: boo andersson och Hanss Sl: hustru, det war for den 
sagh skyll at han söchte sin Egen Prophiit Och för sine särdelles åhrsager skyll etc: 
och på di tider Jngen Rätteregång kunde håldes af Wores egne Öffrigheet Eller Rättens 
betiente, så ey kunde hafue Ladet män til Tinge opkrefue Panttet at lade wordere, och 
der som det då icke kunde hafue tillstracht till hans fylleste betalning, så kunde han 
hafue Söcht Rästen i Lössöre godz, för den skyl sätter i Rätte för domaren om han 
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Jo1612 bör at hafua sin fylleste Resterende1613 betalning som ähr 65: daler S:m:t sampt all 
anwände omkostning af det löss som Sl: bo Andersons börn ähr tilsatt, Och förmen-
ner at de tuende skiffter som de danske hafuer Ladet hålde ey kan hindre honem sit 
Rätmässige tilkraf och fordring, Så Länge Pantebrefuet Och Tingzwindet ståår wed sin 
fulde macht, och ähr härpå domarenss kiändelse begierandes begieres tienstwilligen 
at dette mit Jnläg måtte lässes påskriffues och Jnföres i huis som för Rätten afsacht 
blifuer och förblifuer den ährade Rättens tienstwillige alltidh 
D a t u m  Kielne den 7 J u n i j  1681
        Boo Jönsson
Denne sack beror med R e s o l u t i o n  til Näste ting,.

Tulle Andersson af Kåsshässle i Odeliunga Sochn wed sit wissa bud begierade At 
Effterskrefne män wille bestå sin sanheet, Om hanss fatigdomb och tillstående skatte 
gårdz R u i n e r a n d e  Och ödeliggande, då der om at witna för Rätten framstodh 
häratzmanden anders Nilsson i Oderliunga, Och Körke wärgen anders Påhlsson i 
Kååsshässle, sampt Olle suensson i huarshult och Jeppe ollsson i månstorp, huilka 
samptl wed derass högsta Eed betygade at ofuanstående Tulle andersson Er En gan-
ske förblottat Och utarmat dräng Och har Jnte Lefuandes C r e a t u r  at bruka och 
upkoma samme gård mäd; med mindre han kan ährhålla Nådiga höga öfuerhettens 
R e s o l u t i o n  och På Någre frihetz åhr på sin skatte gårdz Part, som honom lofuat 
blef af C r o n o n e s  befalningzman i förledet åhr då han gårdeparten emottog, J t e m 

221 v
betygade Ofuanstående 4 män at hans för:e gårdepart af Kååsshässle gårdh ähr aldelles 
NederRuten,1614 Och husen ganske R u i n e r a d e , huar Effter begierttes tingz Vitne 
på dhet han i underdanighet kan söka höga Nådige öfuerhetens1615 R e s o l u t i o n 
om Några frjhetzÅhr på samme gårdepart, det Rätten ey weste honum kuna benäcka,

Anders Nilsson i Oderliunga på Nilss Pers wägnar i Tosteboholm bewiste med 
K: M:1616 Nilss Pålsson i toarp Och Suen Pålsson i b m  som hiemlade wed Eed Effter 
Låugen at hafua stämbt Olle månsson på Per tues bygge till första ting och andre till 
dombs, Saken Er til honum för witterlig giell 6 daler Smt: Och Ränta der af et åhr, 
med Vidare til Näste ting
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Phål Kielsson i Toarp bewiste med same K M: som hiemlade wed Eed Effter Lougen 
at hafua stämbdt Per Eskelsson i bällinge till förste ting till 12 mändz opkrefuelse1617 
J lige måtto Eskel månsson och Enken Olle Nilssdotter med sin Rätte lagwärge tillika 
med samptl hennas born med deras Rätte Lagwärge/. sammaledes sidza månss dotter 
i bällinge med sin Rätte lagvärga, Eskel Nilsson i harholma Jeppe Nilsson i hönshol-
ma, Och Eskel Nilsson i Tudzehollm, samptl til 1 ting til 12 mändz opkrefuelss: Sig: 
(tecken) Och Vidare dherom i Rätta lagdhe Påhl Kielsson sin skrefftelig begieran som 
lydher således/.
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Effter Lougl: kall och Warsell Ehr ieg Påhl Kielsson i Toarp 12 uwillige dannemän 
begierandes. som kundhe see och ährfahra månss Eskelss gårdz ägendomb, Sampt 
och gårdzenss Tilligende bygge, som [ä]hr1618 siöbygget och fullebygetz ägendomb, 
Ja och den halfue deelen af Ulfzbygget som Kiel Tikesson påbode som ieg Påll Kiels-
son hafuer i pant, och Nöye ährachta ulfzbyggetz ägendomb, Effter som ängen ähr 
så möket med steen belagt och ähr En Ringe besuerl:1619 ägendomb till for:ne bygge, 
och same män at påsige huru mange skellinger der bör at udlägges af för:ne ½ byge af 
huer daler som går af månss Eskelss ägendomb, och samme män at tilltage skougzpart 
till för:ne bygge Effter skatt och tynge, och at der måtte påtages af de Näst bosidendes 
män som kunde wäre bekiende både med månss Eskelss gårdz ägendom, sampt och 
desse för:ne bygges ägendomb, och samme män at Wordere för:ne bygges part som ieg 
Pål Kielsson hafuer i pant, och der om Et Tingz windes Lydelse som dem på åstederne 
skal förewises, och dhet uttij En Wiss Suma Penge Ta x c e r e ,  huad dhet med all sin 
tilligelse kan Wara Wärt,, både med litet och möket som det tilhörigt ähr,.

huar til blef upmält. förste man hindrik ågesson i dalsshult, Pher suenson i bäl-
linge, Jönss Jepsson i skingröd olle Månsson i bällinge by, Olle Ågesson i örehult Måns 
bängtsson på östre ulfz bygge, Nils ågesson i dalsshult1620 mårten Persson1621 i hällialt,1622 
anders Phersson i hällialt, hanss knudzon på skingröd gård, Per bengtsson i odeliunga, 
och hanss Persson i skingröd huilke föreskrefne 12 män här mäd af Rätten etc:

Per Andersson i sijlagre och Kill i öya lett lysa för sin dele imot de Jnstämbde til 
Näste ting1623 Effter förige drefne p r o s s e s -: Per Nilsson i lärka hans 3 tingz fred-
lyssning: på sPångz skough
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222 v 

O n s d a g e n  d e n  – , ,  1 5  J u n i j  A n n o : 1681:/.
Otte Stockemän

Nilss Jönsson i öfuarp
Gudmun bängtsson i sPydzrödh
Olle Knudsson i Liungaskough
bängt Jacobsson i Rösa af grumestorp sochn,
Pher Jönsson i skuatte sitter för1624 anders i Järingzholm,
Pher siynesson i Toarp sitter för Jöns i tostarp, 
bengt i hagsta sitr: för Jepe i månstorp:

För Rätten framkom Gudmun Bängtsson af sPydzröd, och på Herr p a s t o r e n  äh-
revyrdige och Wähllärde herr Per Nilsson fix wägnar, Och upwiste hanss skrefftel: 
begieran, huar uttj hanss wyrdigheet Effter hans förre p r o t e s t a t i o n  til Sl: Trölss 
Suensson och Tuffue månsas arfuingr af hågentorp Och Torup Sochn, Effter lagl 
gifuen kall och warsel ähr nu fyra Uvillige dannem[ä]n1625 må af Rätten upnämnas 
som kuna Wurdera och Ta x c e r e  både Trölses Och Tufues gårdeparter, som dhe 
tilförne åbot hafuer, Och Herr Pher för kort tid sedan fåt domb och E x e c u t i o n 
uttj, både huuss Jord Åcker Och äng, skoug Och mark, sampt fiskewan och möllefall 
med all annan gårdzens tilligendhe härlighet, Effter domb och Tingz witnes Lydel-
se, så RätRådeligen uttj Närwarande Tidz tilstån Ta x c e r a  uttj Peninge som Rätt 
och försuarligt kan wara Och de sielf wille ährläggia Reda Peninge före, huar till blef 
upmält förste man Simon Månsson i sPydzrödh, börge Suensson i stockholm, Nilss 
bängtsson i tudzeholm Och Börge Phersson i bosarp,

223 r
huilke föreskrefne män härmed af Rätten föreläggess och anbefalles e t c :

Häratz mänderne Gunar Knudsson i Åby Gunde Adzersson i Öya, Och Per siynesson 
i toarp1626 J Rättelagde Kaldzsädel Lyder således, Låtter wij underskrefne på samptl 
häratzmändz Wägner C r o n o n e s  bönder Och adelenss uthsochne godz uttj össiö 
och Tåssige sochner, kall Och Warsel gifua til förste Ting till dombs, Öster lyndby den 
8 J u n i j  A:o 1681 Gunar Knutsson gunde adzersson Och Per siunesson

Opskrefften lyder således, Läst på Össiö soch Tåssige Sochnestäffne den -,, 12 J u n i j 
1681
       Christian Hårdh,
Som same Kaldz sädel s[å]lledes1627 förmälte,

Sagen Ehr till dhem samptel för de Peninge som de för lång tid sädan hafde bort ähr-
laht til sönderslöf broos upbyggiandhe, förmener de Jnte mehra böre wara frj än som 
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andre bönder här i häradet, med mindre dhe hafua Noget at wisa1628 sig til befrielse, 
Och ähre dom begierandes, C r o n a n s  och andre Adelssbönder som Jntet höra Un-
der skiellinge, blef På Roppt män mötte Jnte. utan allenast Class ollsson i hulsshult 
suarade Och begierade at saken må utan domb upestå til Näste tingh, då de willa 
wisa huad de hafua sig til befrielse,. huilket Rätten ey wiste honom kuna benäckta/.

Rijdefougden til lärkesholm i dag mehr än som fierde ting det han upbiuder dhen 
Gårdhe Part i Wästre sPång, som han 

223 v
ha[r]1629 fåt domb Och Jnförsel i Effter förige fördhe C i t a t i o n , Om Någen ähr1630 
af arfuingerne som dhet will Jnlösa Eller de som ähre nämbst i slächten Vil det Jnfrj 
de1631 uttan länger drögzmåhl Wille nu fram komma, de Jnstämbde Och Wederbö-
rande blef på Ropt men mötte Jnte,. då ähr:1632 Effterdij denne gårdhe part i Västre 
sPång som Wel:tt Per Nilsson En tidh lång hafft i underpant för En stor post peningr, 
Och nu för kort tidh sedan fåt domb Och E x e c u t i o n  utj Panttet, såsom och nu 
mehr än i fyra ting up bödet til wederbörandhe arfuingr, så wäl de af slähten bådhe 
på fäderne och möderne sidan, och ännu Jngen ähr framkommen som dhen part wil 
Jnlösa, då bör bem:te Per Nilsson Oh hanss arfwinger beholla samme gårdepart til 
Ewindel ägendomb: Effter R e c e s s e n z  D i c t e r a n d e :

Pähr andersson i sijlagra På Sampl: sochne mendz Vägne1633 bewijste med K: M: 
Anders Andersson i bollesta Och Jöns andersson i Sijlagre som hiemlade Wed Eed 
Effter låugen at hafua stämbdt för detta Ländzmanden Åge Jngelsson i bollesta til 1: 
ting at bestå sin sanheet, då för Rätten framstodh Åge Jngelsson i bollesta som suor 
Och Witnade wed Eed Effter lougen at i förledet åhr Noget för Jul Var samptl Kielna 
Sokne män församblade til trölss Nilssas i silagre, då uppbar Åge Jngelsson af Sampl 
socknemänderne 9 daler S:mt: som skulle utläggias der af 6 daler til det bref som skulle 
Ehrhueruas på tionden som de til socknen stedia Ville, och de öfrige 3 daler skulle 
den hafua för sit omack som skulle Resa til malmö Effter bem:te bref, Och föreskrefne 
9 daler lefuerade åge til Nilss

224 r
Pålsson i bollesta, män huar han har dem hän Met Wet åge Jngelsson Jnte, Och wida-
re wet han Jnte i denne sagh at witna/: huar Effter Pher andersson på bem.te mändz 
wägnar förne at N: och g:1634 bööre at läga ifrån sig de Resterandhe tolf daller som 
Jnte Wedkommer deras Resas omkostning som de för derass skul hafuer hafft både 
til een Eller annor ort, Eller och at Visa Nöyachtig quitans för de öfrige Resterande 12 
daler Och Ehre ändelige domb begierandes, så vähl för giellen som för dh[e]rass1635 
omkostning/.

Gunne adzersson i öya mötte och upwiste hans E x l l t z  G e n  G o v : n s  städiebref 
på Körkans anpart tijonde af D a t o  M a l m ö  den -,, 23 M a r t j  = 1681: Och dher 
före berättar Gunne adzersson at Nilss Pålsson hafuer Lefuerat 6 daler före till Kör-
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keJ n s p e c t o r e n  C r e u g e r , och dessuttan berätr gunge adzersson i Öya at Kielne 
sognemän lägde dem ut til malmö at de skulle Lefuera de Peningr til KörkeJnsPechto-
ren C r e u g e r , som nu af dem Jgien fordras, Och samma deras begieran hafua dhe 
Effterkommet, huarföre gunge adzserson förmener sig frj wara för deras tiltal Pher 
andersson suarade at gunde adzersson bör at bewisa at de hafua1636 Lägt honum till 
uthan skulle förähra deras peningr bort, mänss at han skulle förrätta deras Wärf som 
de wore utskickade på, Och den tidh som at de Wore utskikade förste gång komme 
de hem igen med oförR[ä]ttat1637 Ärande, män sedan Reste dhe ut igien emot Sochens 
me[n]dz1638 Villie och ährVäruade et städie bref på tionden Mäns Efftersom de dermed 
Jnte kan wara benögd, förmedelst det ähr så högt up sat, altså förmena de at gunge 
bör betalle dem igen deras utlagde 12 daler; Gunge adzersson lofuer skaffua quitens til

224 v
Med det alldra förste för de Sex daller S:mt, Och at saken måtte så lenge bero uttan 
domb: huilket Rätten ey Wiste at emotstå, och skede så med bägge Parternes samtycke, 

Ryttaren Manhafftig Carl Linarsson i dalsshult bewiste mäd K: M: Bengt Kielsson 
i b m  Eller d i t t o  bygge, och olle Persson i Hällialt som hiemlade Wed Eed Effter låugen 
at hafua hijt i Rätte stämbdt Boll bängz dotter i hällialt med hennas Rätte Lagwärge, 
Jtem hans Phersson i skingröd, och bengt bängtsson i haijsta sampt Eskel Månsson På 
hiortaRy, samptl Ehre stämbde til 1. ting1639 Vinde at påhöra Och andra ting til dombs, 
3 och 4 om behof giöres, Sakan ähr till dem samptl för deras Vrånga beRätning och 
usanfärdige S u p l i c a t i o n  som de för hans E x l l e n t z  G e n :  G o u : n  har framwist 
under samptl deras händer, Och derom framViste Carl Linarsson En C o p i a  af deras 
S u p l i c h  som lyder i E x t r a c t  Vis således, oh skal i p r o c e n  Jnf:r:, s i g n u m :,(-
tecken) högEdle och hög Wälb:ne herre etc: Jag fattig quindes Pherson Booll bengz 
dotter af hiortary odeliunga socken Och Norre assbohärat, förorsakass tilkiennegifua 
huru så som 2:ne Ryttare under Welb: herr öfuerste L e u t e n a n t z  C o m p a g n i e , 
nämbl Pher Steensson Carl och lenart Linartzon hafua för Nogen tidh sedan Wålde-
ligen har taget ifrån mig 2 sängedyner och 2e hyynde som1640 En man wed Nampn 
hanss Phersson i skingröd äygde, och hafde i kriget fört till mig Effter som han boor 
tätt wed landewägen, samme man fordrar mig sina kläder som han hafuer fört dem 
til mig at förwaras, desförutan toge same 3:ne Ryttare ifrån mig som war mit Eget 
Nämbligen 2 PudeWåhr, En boor dugh it läretz lagen och En drätte dug och 4: stycke 
Wäffskeer, iag hafuer mig för deras o f f i c e r a r e  besuerat som har lofuat got men [ä]
nnu1641 Jngen Rät giort, den Eene Ryttare Per steensson har unsaght mig at han skall 
slå armar och ben sönder på mig med Vidare des Jnehål i dag läst och påskrefuet:

boll bengz dotter blef på Ropt m[ä]n1642 m[ö]tte1643 Jnte/.

225 r
desslikast hafuer samma K: M: stämbt Kirstin Esbiörns dotter til förste ting at bestå 
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sin sanhet, om alt så möket som hänne kan wara bewust uttj denna sack, Angående 
hanss sengedyne som Eskel bängtsson snaphane bror til booll bengzdotter, har taget:1644 
Och begierade Ryttaren sit witne til förhör, då för Rätten framstodh Kirstina Esbi-
örnsdotter i bällinge souor och witnade Wed Eed Effter låugen, at för kriget då war 
hun på Perborsbygge, då lånte hun En dyna af C a r l  liners hustru och hafde den i 6 
Eller 7 Wekor, Och så häntade bem:te Karl leners hustru sin dyna igen, Och i ufredz-
tiden blef dynan af snaphanerne hänne fråntagen, Och nu i förledet åhr A:o 680: sågh 
Kirstin1645 Esbiörnsdotter den samma dyna igen på Nilss Eskelsons Lofft i hällialtebyge, 
som hun tilförendhe hafde hafft til låns, mäns huar dynan blef sedan af wet kerstin 
Esbiörnsdotter Jnte, Och mera Wet hon Jnte i dene sagh at witna, om bem:te dyna, 
Widare i Rätte lagde C a r l  linarsson En A t t e s t  utgifuet af mårten bengtsson som 
för detta har bot i hällialte gård, lyder således S i g : (tecken): Efftersom dhe 2:ne Ryttare 
Carl lennartsson och Per stensson begierar En A t t e s t  af mig mårten bengtsson om 
dhee linnekläder som bool bängtzdotter har sagt at Rytterne Per steensson och Carl 
linnertsson skulle ha taget frå henne, så ähr dhet lögn på samme Ryttare som hon har 
sacht, och kan Jnte bewissa det som hon sacht hafuer utan ähr Lögn, och har löget 
som Jngen Erlig Människa på same 2 Rytter för dij linkläder, för iag stod i mit huuss 
och såg på huad dee giorde på same tidh, at så i sanheet Ehr som förskrefuet står will 
iag bekreffta med min Siell saligheetz Eed om påfordras,
      Mårten        bengtsson
Witner wij lika så som föreskrefuet ståhr På wåhr siel sallighetz Eed om påfordrass,
   håkan       falck:        Erlan       Arfuedsson

225 v
Carl linarsson tilsPorde de föreskrefne män som föreskrefne1646 s u p l i c a t i o n  hafu-
er underskrefuet tillika med boll bängz dotter, om de willa Vedstå Och kienda deras 
karemärke som står skrefuet u[n]de[r]1647 bem:te s u p l i c k  och om de kuna bewisa 
honum öfuer de beskyldningr som der uttj förmält ähr/. angående linkläderna, hanss 
Phersson i skingre och bengt Bängtsson i Haysta mötte Och suaradhe at dhe Jnte wed-
går Eller wetta någet af dhet som står skrefuet i s u p l i c a t i o n e n , utan allenast det 
som angår hanss Phersons kläder som war 2 sängedyner och 2 el:r 3 hyne, huad anat 
som i s u p l i c e n  kan stå Jnfört det Vetta de aldelles Jnte om,

Boo Jönsson i Kielna wed sit wissa budh Esker och begierar domb Effter förige drefne 
p r o c e s  Och i Rätte sättelse: då: Effterssom det bewises at boo Jönsson i Kiälna eij fåt 
sin fulla betalning utj dhen gårdepart han aff Sl: boo andersson hafde i underpant för 
En s u : a  Peng:er Effter tingz Witnes lydelsse, der uttj boo andersson har för obligerat 
sig at hålla boo Jönsson skadesLöös, då Weste Rätten eij at emootstå dess p r o p o -
c i t i o n  uttan boo Jönsson böör fuller sin Resterande betalning uttj boo Anderssons 
Effterlåtne godz som han har Jne hoss sig Och barnen Ehr tilfallet på skifftet som höltz 
i kriget, förän gården blef worderat Och giellen1648 Richtig afbetalt, män så beror der 
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mäd Jntil barnssens myndige åhr, Och boo Jönsson då at hålla så möket Jnne hoss sig 
til han får sin fylleste betaling för sama sin fordring, der1649 Ellist kan Wara Noget1650 
i behål och eij1651 af fienden borttaget som beRättat ähr, 
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226 r

O n s d a g e n  d e n  – , ,  2 9  J u n i j  A:o 1681: 
Otte stockemän

Ture Nilsson i Essbörup
Nilss hindrigsson i hagsta sitter för gune i harbäckzhult,
Tufwe Jngelsson J W. Ringarp sitter för Per brödsson i Östre Ringarp,
Pher i Lundzmöllan sitter för Kiell Olsson i Roneholm,
Tufue i skingrödh, 
Suen Månsson i Kiälstorp
Suen Månsson i Tåstarp,

C r o n o n e s  Ländzman Nilss Phersson bewiste med K: M: Suen siunesson i fastarpe-
huuss Pher Jönsson J fastarpehuuss, huilka hiemlade wed Eed Effter Låugen at hafua 
stämbt Åge Persson som Tienar h e r r  S a l o m o n  i östre Lyndby, Och Et quinfolk 
Nämbl Johane i skuatte, Til förste ting til dombs, Saken Er til1652 dennom för Lägers-
mål som de sig Jmmällan begånget hafuer, Och förmenar at han bör1653 Plichta 12 
Riksdaler Och huun 6 Rixdaler Effter R e c e s s e n s  Jnnehållandhe, Åge Phersson blef 
Tränne Gånger på Ropt mötte Jnte, förelagdes Af Rätten de Jnstämbde at Rätta för sig 
Jnnan Nästa Ting Eller då at gå domb/.

226 v
Ryttaren Manhafftig C a r l  Linnarson i dag hanss andre Ting Emot de Jnstämbdhe 
Effter förste Tingz förde kall, Och förmenar at de fyra män som hafua underskrefuet 
den S u p l i c h  som til hanss E x c e l l : t z  Jnlefuerat ähr, de böre derass föregiffuand-
he bewisa, så wäl som och quinfolket Booll bängzdotter/.för hännass osanfärdige 
angifwande, Eller plichta som vedbör:1654 dess Utan upwiste C a r l  Linnarson hanss 
E x c e l l : t z  g e n  G o u : n s  bref til L e u t e n : Jahan R u d u l p h  af d a t o  M a l m ö 
den -,, 28 M a i j  sidstLeden, der utinan Ryttaren C a r l  Linnarsson Tillåttes at utföra 
saken1655 Lagligen, med widare des Jnnehål i dag läst och påskrefuet,

Booll bängz dotter mötte häremot Och suarade, at huun förmenar at det som hän-
ne Jfråntaget ähr bör hun Ju billigen hafua igien, Och der som hun hafuer funet Och 
Wedkientz noget af sit godz der fordrar hon det öfriga som hun mist hafuer, Ehuad 
som Kirstina Essbiörnsdotters Witne angår, så förmenar bool bengzdotter det bör Jnte 
at Räcknass för gijlttigt, hälst Effterdij hun tog Et sängkläde från Boll, då samme tidh 
Når Ryttarne toge det andra godz, Och begierer denne sak, må beRoo til 4re ting/,. at 
hun då i midler tidh kan föra huad hun hafuer, som dhenna sack Angår,

227 r
Kiell Nilsson i öya, Och Nilss Jäpson i uglurp i söndre härat, bewiste medh K: M: 
månss Phersson i starby och måns bängtsson i Gydmarstorp, som hiemlade Wed Eed 
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Effter Låugen, at hafua stämbt Lasse Pålsson i sånnestorp till förste ting Och till dom-
bs, Till någet barnegodz opbiudelse, sampt til 2. 3. Och fierde ting om behof giöres, 
Saken Er til honom at1656 de förmena at han bör emottaga det wärgemålhl an för sin 
bror, det dhe En tidh har hafft under förmyndherskap, med Widare til Nästa Ting/.

Pher Nilsson i wästrarp Bewiste med K: M: Anderss Andersson i Rya, och suen1657 
Larsson i b m : som hiemlade wed Eed Effter Låugen at hafua stämbt Ryttarn1658 Olle 
hågenson i boarp til förste Ting 2. Och 3: witnesbörd at påhöra och 41659 Till dombs, 
Saken först för En koo som han har bemäcktigat sig af hanss boskapp, huilket skeedde 
Om walborgmesse tid sidst Leden, Och Noget der Effter upbröött Ryttaren En af Per 
Nilsons dörar för hanss bästa härbärgzhuus, Och då samma Tidh togh han der utt 
En Koppar grytta, Och En sida fläsk, Och sedan löchte han döran Till igien, Och om 
andre dagen der Effter brööt han åtter igien samma1660 dörran upp/: och då samme 
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Gång uttog han En Kijsta af samma huuss, huilken war En heel hop bref och quite-
ringer, uttj sampt och Nogra kläder, Nock des uttan hafuer han bemächtigat sig En 
del1661 af Per Nilssons Järnwarur som han Enu hafuer Jnne hooss sig, sampt Och En 
heel hoop Träwarur, som honom blef förhållet, och han eij måtte flöttia med sig til 
wästrarpe gården1662, der han i långl Tidh boot hafuer,

Nock Er sakan Till Ryttaren för Någen åker Och äng han i förledet åhr sig bemähti-
gat hafuer: uttan hanss loff och mine, Och Per Nilsson dock likwäll har måst giffua 
Ryttaren sin fulla skatt, som war 21 daler S:mt och 1 Ltt fläsk, Nock des uttan fick 
Ryttaren 4 skieppor Roug och 4: skieppor korn för det han icke då strax skulle taga 
fierdepartzbruket med bondhen, dessuttan har han gifuet Ryttaren 6 daler til Kost 
Peng:e, och gaf hånum likawäl sin kåst alt ifrån medsomar Och til hälliamesa der 
näst Efftr. i förledet åhr A:o 680: med widare som til Näste ting skal blifua föregifuet,

Desslikast bewiste Per Nilsson mäd samme K: M: at hafua stämbdt mikel Jönsson i bo-
arp Per Persson i b m : Troet Pålsson i b m : Tue bängtsson i Wästrarp, Nilss Andersson 
i Pärsköp, Och Ryttaren Johan falgren i wästrarp, samptl ähra stämbde Til förste ting 
at bestå sin sanhet, Och begierade Per Nilsson sine Vitner til förhör, Då for Rätten 
frambstodh mikel Jepsson i boarp som suor och 

228 r
Witnade med uprachte fingrar Effter Låugen at den koo som Per Nilsson hafuer: 
nu föregiffuet Ryttaren hafuer sig bemächtigat, ähr aldeles sant, så wähl som och de 
andre Varur, män huru möket det Er1663 wet han Jnte, Och huad grööden af åkeren 
wedkomer, det körde han Jn åtht Ryttaren, Effter hans begieran1664 Widare Wet han 
Jnte uttj denne sack at witna,

J lika måtto framstodh Tue Bängsson i wästrarp;: etc1665 at för någen Tidh sedan 
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så kom Ryttaren Olle Håkensson Till L e u t e n a t e n s  i Wästrarp, Och samme gång 
fölgde Tue bängtsson Pher Nilsson Jn til L e u t e n a n t e n s , då i blant annat tal som 
dem emellan fölt,1666 sagde olle håkensson at han Jnte wille hafua Pher Nilsson til går-
den igien, Och han skal aldrig komma diit til boarp meehr:1667

Der Näst i Rätte lagde Per Nilsson En A t t e s t  utgiffuen til hånum af Ryttaren Johan 
fallengreen,. som lyder således,

Så som dhenne man Pher Nilson uttij wästerarp af mig begierar Et a t e s t a t u m 
emot Ryttaren Olle håkensson., altzå för Rätwisan skull witnar iag at han sagdhe intet 
sig skiöta om bondhen, Emedan han Jnte war dugelig utan odugelig På samme gårdh 
boarp, Och hotadhe honnom at han aldrig skulle komma På gårdhen, så frampt han 
Jnte will

228 v
Laga och bruka gården, dhetta så sant ähr Vitnar iag undherskrefne, och med min 
Salige Eedh intet kan mera dherom witna, aldenstun iag war siuk, den Tidhen Enär 
de Trättes, 
Wästerarp den -,, 28 J u n i j  A:o 1681:
  J o h a n  F a l l e n g r e e n ,
Som samme A t t e s t  således förmälte,.

Ryttaren häremot mötte Och suarade at han Effter Leutenantens sedel har tagit den 
Koo som Per Nilsson föregifuet hafuer: på Jnne Warande åhrs Räntta, Och de andre 
warur seyer Ryttaren sig hafua behållet allenast för, det at bonden skulle koma igien 
til gården, Och så snart det skier skal bonden få sina saker igien, Och der om har 
Ryttaren C r o n e fougdens muntel befalning fåt, at han skulle förhålla godzet och låta 
det så länge stå på en Rät Och beropar Ryttaren sig på widare suar til Nästa Ting,.

Herr fältskiäraren Ehrborne Och konstericke M:r Håkan Grafft Bewiste med K: M: 
Ryttaren Anders månsson i Krangelbyget Och Jocom Pålack i Höyeholm, på huars 
Vägnar Erick C o r a s i  hiemlade kal, som hiemlade Effter låugen at hafua stämbt Er-
ikz dreng i fedingzhult wed Nampn Nilss til 2: Ting Och1668 til dombs om behof görs, 
Sakan Er til honom för 12 daler S:m:t för han

229 r
Er blifuen herr fältskiäraren skyldig för det han honom har C u r e r a t  från den ska-
den som honom war tilfougat i förleden winter, Nämbl Et stort holl i hufuudet alt 
Jntil hufuudskallen, så at hufwudskallen Var på tre tuerfinger bred1669 ganska bar, En 
finger aldelles afhugget, den andre half af hugen, ut af huilken skada i hufuedet med 
största besuerlighet måtte uthitza Et stort stycke döökööt, Efftersom drengen på En 14 
dagers hafde gåt Och Jnte waret förbunden, förän han kom under herr fältskiärarens 
C u u r : förmenar at drängen böör at betalle de öfuanstående 12 daler Smt. med all 
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förorsakat omkostning, Och Ehr domb begierandes/. den Jnstämbde blef på rop män 
mötte Jnte Eller Nogen på hans wägnar, denne sack beroor til Näste Ting utan domb/:

Nock Bewiste med samme K: Män at hafua stämbt Nilss Eskelsson1670 til förste ting 
och 2 til dombs, Saken Er til honom för det han berättade at Per Nilson i Krangelbyg-
get har behålt hoss sig 10 marker af de Peninge: som Per skulde git ut för Een koo at 
han1671 köpte af gudmun i Porkenhult, til herr F:skieraren/. Nilss Eskelsson blef 3:ne 
gånger på Ropt män mötte Jnte Eller 

229 v
Någen på hanss wägnar som här til suara wille/:

Påhl Hågensson i uglarp Och Jöns bängtsson i Rätelagde deras afsiht V i d e  f o -
l i o : –,, 247 =:

J dag för Rätten framstodh Boo Jönsson i Kälna som Bort skööder och afhänder frå 
sig sin hustru Och bägge deres Arfuinger, All dhen Låht Och Part som honom af fyre 
män, här af Rätten1672 utmält til Wurderat hafuer, Och Widare derom hans Ehrhålne 
ägendombs domb, utstäd här af Rätten den1673 8 J u n i j ,  sidstleden, uPpa Boo An-
derssons gårdePart i bollesta, både huuss Jord åker och Eng skoug och mark fiske wan 
Och fägång, högt och Lågt wåt Och tort (tecken) alt det som der tilliger och af areldz 
tidh tilliget hafuer, Jntet undentagendes i någen måtto af alt det som der til Ligger 
Och af arildz tidh tilliget, hafuer, utaf huad Nampn det Nämbnes kan Och det intil1674 
suen Jönsson i Bollesta Och hans hustru bool Trölssdotter, de det1675 för sig och sina 
arfuinger at giöra1676 1677 sig så som de bäst kan, aldelles som föreskreffuet står, Och 
stede bägge Parterne til wedermälles Och Väl Nöyes i alle måtter och at således skööt 
Och afhänt ähr e t c : takar boo Jönsson suen Jönsson för god och upriktig betalning 
Och säyer sig hafua bekomet sidste Pening med den förste:

för Rätten fram kom Påhl Andersson i östre Lyndby Torsten Knudsson Nilss Jepsson 
Och Suen Suensson i b m : sampt Per Jönsson i skuatt Er her af Rätten begierandhes 
Effterskrefne witnesbörd 

230 r
Och Per Jönsson i lundzmöllan:1678 Eller dannemän måtte bestå sin sanhet huruledes 
de i förleden krigz1679 blefue af mäd sin Boskap Eller fänat, derigiönom de ähre Råkade 
i stoor armod, Då derom at witna framstodh Jönss Persson i Hallekulle Suen Jönsson i 
Lyndby Nilss Pålsson i Bollesta, Och Nilss andersson i Brödagra s[o]m1680 samptl wed 
derass högsta Eed betygade, at förleden fäyde tyd A:o 678 då hanss Kongl M a y : t z 
A r m a d e 1681 M a r c h e r a d e  upföre till wintterquarter, då Tog krigzfolket all fänatz 
C r e a t u r e n  ifrån dem som de hafde samma tidh Kiört åt skougen, unnantagandes 
Suen suensson han hafde då Jngen fänat, utan Litet der Effter Emottog han1682 En1683 
½ öde gårdz Part som ännu ähr möket R u i n e r a t :  Och dessuttan står i Rootte, hu-
arigiönom han ähr ganske förarmat, Och betygar Nilss Pålsson ifrån Kälna Socken at 
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han Wart hooss i Ösiö då A r m e e n  gick upföre, Och då Tilsagde hanss kong: My:tt 
wor allernådigste Konung Och härre, ofuanstående män at de skolle få betalning för 
sin fänat Eller skonssmåhl för skat Och utlager, När gud den allerhögste Gifuer oss 
den ädle freden igien, huar Effter föreskr:ne män ähre Tingzwitne begierandes,1684 På 
det de J underdånigheet kuna söka höga öfuerhetan, om Någen förlindring.

230 v
Häratzmänderne Tufue Jngelsson i Ringarp Oh Gunne Adzersson i Öya sampt Per 
siunesson i toarp, På sine Egne Och samptl heratzmändernes wägnar, Låtter i dag Jn-
skrifua Andra Ting På samptl de Jnstämbde Effter sidste tingz förde kall Och sackgifu-
ande/: för sönderslöf Resterandhe bropäningr,. förmenar de det bööre at betalla, Och 
det1685 så månge C r o n e n s  och Andre härskapz bönder i Össiö Oh Tåssige sockner, 
unnantagandes dem som hörer til skällinge gård, sätter i Rätte om de andre icke böör 
at betalla ut af huar går så möket som af En annan gårdh här i häradet, som war ut af 
huar går förste gång 10 marker S:m:t1686 Och om det nu Löper högre När det blifuer 
öfuer Räknat å Nyo sedan skällinge birk blef från tagen, då förmena de at det Effter 
gårdetallet bör af förskrefne Bönder ut giöras, Och ähre härpå dommares kändelse 
begierandes, Jöns Suensson i Ösiö suarade at En deel både C r o n e n s  bönder Och 
hans härskapz bönder som hörer under gundestorp i Kullen har betalt En deel af deras 
anpart, och huad Öfrigt kan blifua skall häratzmännerne bekoma med det första/.

Olle Jörgensson i stafuershult Och Class ollsson i hultzhult, Suarade at de altidh hafuer 
Varet med1687 Tåssige Sochn Och om deras broar

231 r
at R e p a r e r a  både i soknen och uttan före, män med Sönderslöf hafuer de sig Jngen 
tidh befattat, Häratzmänderne suarade at bönderne uttj färingtoffta Soken som liger 
under Closters birk har ike h[ä]ller1688 tilförne utlagt någet til sönderslöfbro, män nu 
likwäl med andra flere som inte tilförne Någet har dertil C o n t r i b u e r a t  måst betalla 
sin anpart, horföre dj förmenar de bönder som höra C r o n a n  Och andre härskaper 
til, Och Äre beblandade med skiällinge bönder böre betalla sin andel til bem:te bro,1689 
Ellist skulle det komma dee andre bönder i häradet så möket des tungare om alle de 
andre skulle wara förskoonta som til denna tid der til Jnte har ut lagt, Och Ehr her 
på nu som för domb begierandes, då Ehr etc:

Efftersom En deel både C r o n e  och andre härskaps bönder uttj össiö sochn som ike 
höra under skiällinge Gård, Redan har ut lagt Till sönderslöf brooss förfärdigande,1690 

Och Jngen p r o t e s t a t i o n  nu i Tuene Ting dauger, häremott [ä]hr1691 skeet, widare 
En det Tåssige bönder nu före giffua som höra C r o n a n  til, at de Aldrig tilförne der 
til hafua utlagt som och andre sochner i häradet ey heller1692 hafua giort, Och nu för 
länge sedan har betalt, då finer Rätten skälligt at både C r o n e n s
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231 v
Och andre härskapzbönder i Össiö Och Tåsige sochner som icke höra under skiällinge, 
Bör betalla til sönderslöfbroo lika mäd de andre bönder i häradhet, så möket som dem 
Effter Richtig utRächning tilkomma kan På huar hell Gård p r o p o r t i o n a l e t e r , 
Och det med fororsakat omkostning, Jnan 15 dagar Eller Lida Namb Effter R e s z e n : 
med mindre höga Öfuerhettan will hafua denem särdelless mehr än andra bönder 
här i häradet derföre förskontte,

Clas olsson i håldzhult J1693 Tåssige sohn På sine Egne Jeppe olsson och Nilss Es-
börsson i hultzhulta gård, deras wägnar i Rätte Lagde Et1694 sochne Witne som lyder 
således, Efftersom Clauss olsson Jeppe Ollson Och Nilss Esbiörnsson boandhe udj 
håldzhulte gård, så och En fattig och siuker gamal1695 dreng Wed Nampn Pher olls-
son sammestädz/: om huilken Vij med Een god samwittigheet kan bekände, at han 
uden got folkes C o n d o l e n t z  och bistån Jnte hafuer at lefue af, så och Een gammel 
udlefuet man af Langhult wed Nampn olle Esbiörnsson som udj lång tidh har wäred 
siug af blodsoot, alle hemme i Tåssige Sochn Och Nörre assbohered, hafuer på Vor-
res kirkegård, aff oss samptl Tossige sochnemän udi god liud wäret begierendes En 
a t t e s t  och sanfärdig witnesbyrd, om deres bedröfuelige tilstan, hure såsom det uttj 
desse förgångne bedröfuelige krigztider, med deres gårdh godz och ägendomb hafuer 
tilgåt och wäret beskaffet, då bekänder wi samptelig 

232 r
Sougne män, och härmed udj al sanhed A t t e s t e r e r  och bekreffter, at udj bemte 
krigz tidher blef ofuenskrefne män af med al deres godz och förmue, besynderlig dhen 
tidh de danske stodh wed woxtorp udj hallan, då blef bem:te män som den tidh gården 
håldzhult åbodhe ganske afplundhret och förarmed, och icke allene blef frataget de-
nom sädh föde häster, Boskap kläder foderadz och alt det de hafde så de ganske blef 
förarmed, uden och så gården således R u i n e r a t  och ödelagt, at bem:te män, för den 
bedröfuelige krigz R u i n  nöddis til at gå dher ifrån, Och Lade gården stå ödhe på 1 
½ åhrs Tidh, Och icke sedan den tidh har förmåt at så Eller höste till bem:te gård, at 
detta såledhes udj all sanheet ähr som förskrefuet ståhr widner wij undertägnedhe På 
samptl Sognemändz wägner, med Woris karemärke här undhersatt, D a t u m  Tåssiö 
den -,, 5 J u n i j  A:o 1681    Jönss Pålsson i häsleboo      
Jep    Jörgensson i tylsiö    Siune           Tygesson i sugnerup 
Bendzt Bändzon        i högebygget, 
dette ofuensk:rn Te s t e r e r  Söffren Jacobsson l o c i  C o m m i n i s t e r :  m :  m

Huar Effter Clas olsson ähr begiärandes at Effterskrefne män måtte bestå sin sanhet 
der om, Effter som derass Ödeläggelse ähr desse män noksampt bekant, då der om at 
witna för Rätten framkom Olle Jörgensson i stafuershult i Tåssige socken Och Suen 
Jönsson i bollesta Och Kälna socken som Wed deras högsta Eed betygade at det Ehr 
uttj gudz saning med förreskrefne mändz Ödelägelse Och 
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232 v
fattigdomb, Aldelles som föreskrefne Attest Omförmäller, Och Gårdarne helt R u i -
n e r a d e 1 696 huar i giönom Ofuanskrefne män ähre Råkade i stoor armod, huarEffter 
Clas Olsson på sine Egne och samptl de andres Wägnar ähre Tingzwitne begierandhes, 
på det de i underdånigheet kan söka höga Nådige Öfuerheetan om någen förlindring 
på deras skatter och utlager, huilken deras begieran Rätten eij weste kuna benäka/.

Pher Andersson i sijlagra Och Jöns andersson i b m : Lätter Lysa för sin deras della 
som nu i så många tingdager ähr upsat til Nästa Ting, at då i midlertidh herr befal-
ningzmanden kan komma hem,. ifrå malmö
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O n s d a g e n  d e n  – , ,  6  J u l i j  A n n o : 1681
Otte Stockemän

Tue Bängtsson i skingröd 
Suen Månsson i Tåstarp
Pher Jönsson i Lundzmöllan
sitter för Kiell i Roneholm
Lasse Pålsson i sånestorp, sitter
för Per brödsson i Ringarp,
Nilss Eskelsson i Trottatorp siter
för Gune i harbäckzhult,

233 r
Gune i Öija sitter för
Suen i Kielstorp-
Nilss Påhlsson i bollesta
sitter för Nilss i Koholma,

C r o n o n e s  Ländzmand Nilss Phersson i dag hans andra ting til Åge Phersson i 
Lyndby som nu tienar hoss Prästen h e r r  S a l o m o n ,  Och Jahane i spiutz1697 Effter 
förige saggiffuande för lägersmålsböötter, Och Ehr domb begierandes, om han icke 
bör at Plichta 12 Rixdaler Och quinfolket 6 Rixdaler Effter R e c e s z e n s  lydelse, de 
Jnstämbde blef på Ropt män Jngen mötte, då ehr etc: Efftersom de Jnstämbdhe nu i 
2:ne tingdagar Jntet her möt som J sönnerhet åge Phersson utan således tiltager1698 sig 
sakan på och quinfolket til sidsta Ting mötte och wedgick lägersmåhlet, då tilfinnes 
dhee bägge at Plichta, han 18 daler Smt och hon 9 daler S:m:t Effter Christians 4:ti 
R e c e s  til Kongl: maij:tt Och C r o n a n , Eller undergå E x c e c u t : o n  uttj dheras godz 
Effter R e c e s s e n ., Och des uttan bägge utstå Körkans D i c i p l i n /.

L e u c t e n a n t e n  Edell och Manhafftig Pälle Persson bewiste med K: M: Pher 
olsson i bollesta

233 v
Och Jöns Månsson i bollestaböge Ryttare, huilka hiemblade wed Eed Effter låugen at 
hafua hiit i Rätta stämbt C o r p o r a l e n  Manhafftig Påhl Lowenbärg, til 1 ting till 
witnesbörd at påhöra och til dombss, sampt witnesbörd at påhöra, Des likas til 2:dre 
3: Och fierde ting Om behof giöres, och til1699 dombs, Samaledes hafue de och stäm-
bt Effterskreffne Witne til förste ting at bestå sin sanheet, Nämbl Mönsterskrifuaren 
Suen Kiempe, sampt C o r p o r a l e n  Manhafftig Clas hellik, Ryterne anders anders-
son i boarp, olle håkensson i b m : samuel Duwa i stidzwik Och nilss duwa af fasshult, 
samptl under W:bne herr öfuerste Wrangels C o m p a g n i e

Sakan Ehr til herr C o r p o r a l e n  Lowenbärg för några otillbörlig skilles ord som 
han hafuer Låttet falla, huilka Ehre anRörandhe herr L e u t e n a n t e n z  k: hustrus1700 
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Adelige ähra Nampn och Röchte, som herr L e u t e n a n t e n  begierar Närwarandhe 
Witne wille tilsta Oh bekiäna, Och först upwistes Edel och Manhafftig L e u t e n a n -
t e n s  Johan R u d u l p h s  bref som Lyder således/:

234 r
Herr L e i u t e n a n t  Pär Pärsson högärade k: Broder, Högtäradhe Käre broder betackar 
iag tillika medh fru L e i u t e n a m p ska, for alt got bewist, Och goda Tr a c t a m e n t e r 
på det Tiensteligaste, Tienandhes käre Bror och fru L e u t e n a n ska giärna igien, dhen 
stun iag Lefuer, Och så som iag undher wägen månde komma C o r p o r a l e n  Påhl 
Trändz tilmöte, Tagandes Och honom medh til boarp På Barns öhll,. dhersammastä-
des komme wij och iblant alt annat tiltalls om bror, huru han oss utj bästa måttan har 
A c o m m o d e r a t , då han Påhl Trändz swarar och säger fru L e u j t e n a n ska har 
waret Een snaphanne hora, och dhet icke allenast sagde Een1701 utan atskillige Gånger 
sådant förehadde, huilket bägge C o r p o r a l e r  sampt Ryttare det åhördhe, huarföre 
Jag på brors wägnar, Täncte hänne då strax S e c u n d e r a , män så som sådant går 
eens ähra an, böör Lagl utföras, Och enär sådant p r o c i d e r a s  På förberördhe sät, 
will iag med flere detsamma A t t e s t e r a ,

234 v
Och Hans Ord honnom Jntyga, hwilket bror sig hafuer at effterrätta, Och befaller 
K: Bror med alt kärt, ähr gudh alssmächtig medh förblifwan högtärade k: Broders 
Tienstwillige Tienare, Wä s t e r a r p  den -,, 22 J u n i j  A n n o  1682: 

J o h a n  R u d u l f f
som samma Bref således förmälte Ord Effter Annat i dag Läst Och På skrefuet/.

Huar om at witna för Rätten framstodh först L e u t e n . n  Johan R u d u l p h , som wed 
sin högsta Eeed betygade at i förleden söndag fiorton dagar sedan då war bem:te L e -
u t e n a n t  i boarp hoss En Rytares barnsöl Effter des1702 brefuetz Lydelse, och samma 
tidh fölgde C o p e r a l e n  Lowenbärg med herr L e u t e n a n t e n  dijt til barnsöllet, 
Och då i blant annat taall som dem imellan fölt, sagde herr L e u : t e n  at han hafde 
waret hoss L e u t e n a n t e n  Pälle Persson Larf i Kära gård, Och der sama gång blef 
wähl Plägat Oh a c o m o d e r a t , då suaradhe Pål lofuenbärg

235 r
at det ähr Jnte annat än som snaphanePack, i Kiäre gård, Leuten:1703 SPorde huar ut 
af dhet skolle komma, sagde Påhl Leuenbärg den som annamar En anars booskap 
som Partj hafde diit fört hun måte wara En snaphanehoora, då bad herr l e u t : n  at 
C o r p o r a l e n  skulle hålla Jnne medh sådanne ord, då1704 sagde han igien at1705 
L e u t e n a n t e n s  hustru ähr En snaphanehora, Och Littet der Effter gick L e u : t e n 
och C o r p o r a l e n  utt på gården då satte C o r p o r a l e n  sig på sin häst, då drack 
L e u t e n a n t e n  C o r p o : l e n  til med et glass och tilSPorde honom der hoss om han 
wille tilstå dhe ord som han hafde sacht om L e u t e n a n skan i Kiära gårdhen, då 
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suarade C o r p o r : l e n  at hon Ehr Een snaphanehora och will det bewisa med hella 
socknen, då der om Ropade L e u t e n a n t e n  de Ryttarne til witnes som der hooss 
wore, Och imidlertidh Red C o r p o r a l e n  bort sin wägh, män förän han Reed bort 
sagde l e u t e n a n t e n  til C o r p o r a l e n  at han Vill giffua L e u t e n a n t e n  Pälle 
Persson Larff sådant til kiäna, widare har h e r r  l e u t e n a n t e n  R u d u l p h  uttj 
denne sak inte1707 at Wittna

235 v
derNäst framstodh Mönsterskrifuaren Suen Kiämpe, som med sin högsta Eed be-
tygade at sama tidh som H e r r  L e u t e n a n t e n  Rudulph war i boarp så war och 
mönstersk[r]if:n 3835b dher med1709, Och då När som h e r r  l e u t e n a n t e n  badh 
C o r p o r a l e n  louenbärg hålla Jnne med sådanne grofua ord, som der paserade1710 
då suarade Louenbärg at L e u t e n a n t  Pälle Pers hustru ähr En snaphanehora, Och 
då Red C o r p o r a l e n  derifrån, widare seyer han sig i dena sak Jnte at Vittna,

DessLikast framstodh C o r p o r a l e n  Manhafftig Claus hiilleck Och wed sin hög-
sta Eed betygade, at då i boarp i förbem:te barnsöll war han Och Jnbudhen, Och wed 
Medafftanstidh gik Claus Hilk ut på gårdhen, Och Jnte annat wiste än som Louenbärg 
war bort Reest, Och i medlertidh som han kom ut på gårdhen då satt Louenbärg på 
sin häst, Och Class hillk gick til honom Och stodh fram för hästen, Och sagdhe til 
Loufenbärg det ähr Jnte wakert af Eder så skandera En ärlig mandz hustru, då suarade 
Louenbärg huad kommer det Eder wed at taga häne uttj 

236 r
d e f e n t i o n  hun ähr ändog En snaphanehora, huad ord som i stugan p a s s e r a d e 
wet Claus hilk Jnte om at witna, Effter han då Wart utgången,

J lika måtto framstodh Rytta[re]n1711 Olle håkensson huilken wed sin högsta Sl:gh 
heetz Eed1712 betygade at När Corp:len sat på hästen i gårdhen som för omwitnat ähr, 
då tilsPordhe herr L e u : a t n  Rudulph C o r p o : l e n  Louenbärg om han will wedstå dhe 
ord som han har låttet falla på L e u t e n a [ n ] t e n s 1713 hustru i Kiära går, då suarade 
C o r p o r a l e n  Lowenbärg at det Er sant hon ähr En offäntel snaphannehora, widare 
har han inte utj dhene sak at witnna, 

Ryttaren anderss: andersson framstodh och betygade at hafua hört de same ord af 
Lowenbärgz mun1714som Olle hakensson för omvitnat hafuer 

Samaledes framstodh Ryttaren Nilss dufua Och wed sin högsta Eed witnar at ha-
fua hört samme ord af Louenbärgz mun som desse tuene omvitnat har, Och sagdhe 
Louenbärg uttryckeligen at Pelle

236 v
Phers hustru ähr Een snaphanehora,
Ryttaren samuel duwua i stidzwik fram stodh Och wed sin högsta Eed med uprachte 
fingrar Effter låugen suor, at i det barns öll som omtalt ähr, war han, Och då som de 
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sutte wed bordet så hafde L e u t e n a n t e n  Och C o r p o r a l e n  Pålhl Louenbärg sig 
någet tall imellan, Och iblant annat sagde Lowenbärg at den hustru som bemächtigar 
sig anars mandz fänat, den wil han hålla för En snaphanehora, män han hörde Jnte at 
Pål Louenbärg nämbde Nogen Ved Nampn, Och widare tilsPorde h e r r  L e u t e n a n -
t e n  Larf C o r p o r a l e n  med huad skiäl han kan tillbinna hanss hustru sådana grofua 
beskyldningar, som witnen1715 nu hafua tilstådtt, C o r p o r a l e n  suarade at det skall 
wäll tidhen giffua, än1716 widare suarade Lowenbärg at han Jnte wet sig hafua sacht 
de ord om h e r r  L e u t e n a n t  Larfz hustru, och Jnte wet der om, Och den samma 
som hon har waret tilförendhe så ähr hun ännu, nu kan L e u t e n a n t e n 1717

237 r
fordra på1718 hennas skodzmål både af Tåstarp Och Järnarpe Sokner, huruledes hun 
uttj hans frånwaru har förhållet sig,. i förleden krigztidh, Och det upenbarligen på 
körkegården, Och det med 12 mändz Eed bekreffta: Och beRopar C o r p o r a l e n  sig 
på widare suar til 2. 3: Eller 4:de Ting, och begier1719 saken så lenge må upestå:

H e r r  l e u t e n a n t e n  Larff suarade, Effter Jnfördhe witne förmenar han sig till at 
C o r p o r : l e  sådane Grofue ord bör bewisa Laugligen, Eller at blifua En ärelöss man 
Och Een ähreliugare, Jntil dhes han bewisar honom Eller hans hustru någet o-ärligt 
styke på,: domaren förelagde Parterne at föra Jnnan Eller til fierde ting at huad dhe 
kan ha på bägge sider i denna sack, Eller då at gå domb, så frampt sakan Ey Jmidler-
tidh kan biläggas,

Herr fältskiäraren Håkan Grafft i dag hans Andra Ting til Nilss olsson i fedingzhult 
för de Resterande 12 daler S:m:t fältskiärarlöhn: och Ehr domb öfuer honom begie-
randes, den Jnstämbde Nilss Olsson blef 3ne1720 gånger påRopt men Jnte mötte Och 
Jngen på hans wägnar då etc:

237 v
Effterdij den Jnstämbde i tuene ting dagar har suttet Rätten öfuerhörig och Jntet mött, 
uttan således giör sig skyllig uttj dene p r e t e n t i o n ./. då tilfines Nilss olsson at betalla 
til herr fältskären Grafft ofuanstående tilkraff Och förtiente fältskiärarLöhn, Eller Lida 
Namb utj hans godz huar det fins, Och det med bewislig omkostning Jnan 15 dagar 
Eller Lida Namb Effter R e c e z e n : 

Ryttaren i Lundz gården Swen flink Bewiste med K: M: Jönss månsson i bollesta Och 
Nilss duwa i fassalt som äre bägge Ryttare, huilka hiemblade wed Eed Effter låugen at 
hafua hijt i Rätta stämbt Hanss Andersson i Lundzgård til 1 ting witner at påhöra 2 til 
dombs 3 Och 4:de om behof göres, Jtem hafua de också stämbt Effterskrefne at bestå 
sin sanheet åge i bollestå och Per olsson ibm: och ängegömaren Per Jönsson och En 
Piga Elin suensdotter1721 Saken ähr till honom för Een häst som Rytar: hafde hillat i 
En hage strax wed lundzgården, den same har hans utJagat af lykan öfuer Een Giärs-
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gård1723 Eller steendicke Och der igiönom ähr hästen blefuet förderuat och sedan ut 
af samma skada dödh

238 r
Otte dager der Effter, huilket skedde ungefär för 3 weker sedan, Och begiärar Ryttaren 
sina witner til förhöör, då för Rätten framstodh ländzmannen åge Jngelsson i Bollesta 
och Ryttaren Pher ollsson i bollesta, som suor och witnade wed Eed med oprachta 
finger Effter låugen, at nu i förleden somar ungefär för 14 dagar sidan, då kom der et 
quinfolk Löpandes utmä åge Jngelsons port, den sama gräd Och wenade sig möket, 
Och hun war både blå och blodig, då frågade de bäge bem:te quinfolck huarföre hun 
så Jlla war hanterat Och huem der hafde slaget hände så, då suarade hun dem bägge, 
at hanss i LundzGården har slaget hänne, då fråga de hänne huarföre, då1723 suarade 
hun för det hon wil witna om Suen flinkz häst, Och så gik hun sin wäg, Widare har 
de Jnte här uttj at witna,

derNäst framstodh En Poik wed Nampn Pher Jonsson som seyer sig wara född i små-
lan, Och kan wara på En 15 eller 16 åhr gammal Och nu på Een tidh har han acktat 
bollesta ängar, huilken beRättar at han sågh för ungefähr 3 weker sedan at hanss i 
Lundz gården körde ut Ryttarens: 

238 v
häst af En lycka, ut öfuer Een giärdz gård Eller dike, Och då i det samma som han 
sPrang ut då stupade han ikull, men om han fik någen skada der af dhet wet han Jnte: 
män om samma afftan der Effter då war han mäd at Resa hästan upp ty han kunde 
Jnte med egen macht Resa sigh,

dernäst framstodh En liten Piga som ähr suen flinkz Egen dotter wed Nampn Elin, 
det samma betygar och1724 det hun såg hans i Lundzgården körde hennas faders häst 
af Rugen, Och ut öfuer En giärdzgård, och då imedlertidh stupade hästen öfuer ända, 
utan för gärdzgården, Och deta Tordes hun Jnte bekiänna för sin fader strax, fördj hun 
war tilsat at achta hästen, män då når hästen war död så upenbarade hun sin fader 
det, som war några dagar der Effter,

Hanss Andersson i Lundz gården förmenar at den Poikens berättelse Jnte bör hållas 
för gyltigt, hälst Efftersom Jngen wet huar han ähr komen ifrån, och ey heller1725 har 
han Någet bewis på at han har gåt til härans Natward. Och Pigan Ellin ähr Ryttarens 
Egen dotter

239 r
Altså håller han sig till at det och bör Wara af Jngen Krafft, och ey må lända honom till 
Någen skada, såsom och det Lösa quinfolketz beRättelse som ähr Een snaphanehora, 
Och Liust ut af 2 eller 3 sockner för sine U-tidighetter skull, altså förmenar han det 
henas usanfärdighet inte1726 bör koma honom til Nogen Nackdeel:, 
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Wählförnähme herr Swen Pijl wed sin utskikade Tienare anders Turasson först J n s i -
n u e r a d e  hans skrefftel Jnläg som lyder således Den Loflige Assbohäratz TingzRätten, 
min R e s p e c t i v e  tieneste, Alldhenstun mine allerede udi Rätten P r o d u c e r a d e 
skiähl til min Rättmetige fordringz bewiss för min tillkraf för sönderssl[ö]fs1727 broos 
Bygning och R e p a r a t i o n  ähr s[å]1728 klar, at ingen wederbörandes P r o t e s t  mig i 
wägen wara kan, Eller undragelse göra, och så möket mera till bestyrkelse ähr derom 
opRättade C o n t r a c h t  af C r o n e n s  Befalningzman till witterligheet underskre-
fuen, som och häratz mändene Guner Knutzon i åby med sine medfölgere, frå tinget 
utnäfnd1729 och mig till sänt att C o n t r a h e r e ,  alt sligt iag Loflige Rätten för ögon 
ställer, til ähr seende min Rihtige åtgång till min fordring, som ähr föråhrsaget medh 
wed Rätten at Jnhämta, och effterdij att Löffte Een C o n t r a c t , Ja skyldigheden j sig 
sielf E s t i m e r i s  som o b l i g a t  Och lagen det samme bifalder, som och hans höga 
E x c e l l e n t t i h s  G e n  G o v : n s  Nådige R e s o l u t i o n  tilhåller wederbörandhe 

239 v
mig at C o n t e n t e r e , huilken Nådige R e s o l u t i o n s  krafftige med förandhe den 
Loflige Rätten af här hooss gåendhe v i d i m e r i t  Copie, förnima kan. Alt så iag nu 
til fierde ting wed detta och Närwarandhe min utskikade tienare, ärwanter domb, 
med förmeenandhe wederbörandhe bör utan ophålld at betale mig min Resterandhe 
fordring på för:ne broes bekostning, som sig befiner at wara Och Resterer Nämbl den 
Summa = 328 daler 3 marker förutan wed ett förbudh min bekostning til Wälbem:te 
Nådige R e s o l u t i o n s  ärlangadhe, för ett för alt 30 daler sampt all annan förohr-
sakade bekostning, Eller der före lida E x e c u t i o n  effter R e c e s s e n , huar upå iag 
begierar Loflige Rättens S e n t i m e n t , Och i fall iag nu icke skolle blifua afhiulpen 
wed Rättens utslagh:, begierar iag des p r o l o n g a t i o n s  förohrsakandhe måtte 
blifua P r o t o c o l e r a t  Och mig meddeelt, til min sackz ställandhe, J det Öfriget 
näst Guddomel befalning Jagh förblifuer: wällEradhe Rättens Tienstfärdige tienare, 
Helsingborig den -,, 6 Julij Ao 1681:
        Swen Pijll
derNäst i Rätta lagdes En Widimerat C o p i e  af hans E x c e l l : z  G e n  G o v : n s  R e s -
s o l u t i o n  som Lyder således som fölger: Hans E x c e l l : z  Här Fäldtmarschalken 
och G e n  G o v : n s  R e s o l u t i o n  angåendhe betalningen af Norre assbo härat för

240 r
SöndersslöfBros bygningh och r e p a r a t i o n , som och af össiö Tåsiö och munka-
lyndby Sochner ähr wordhet fordrat, Gifuen M a l m ö  den 23 J u n i j  Ao 1681: Så som 
dhesse Tre sockner, ähre igiönom een af skellinge Bircketing uthstädde domb, af den 
-,, 19 A p r i l  Jnnewarandhe åhr, huilken här i G e n :  G o v : : m e n t z  C a n t z e l i e t  är 
inlefuererat alldeles effter dhe dher uthinnan anförde skiäll, frijkänt för afgifft til denne 
broes bygnadh. Altså låter Cronens Befalningz- och häratzmännerne all allmogen i 
same 3 sockner huilka S o r t e r a  under Biörket, wara frij och o m o l e s t e r a d e  för 
sönderslöfzbroes Bygningz omkostning, Och dem der Jämpte för andre owanlige wägars 
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och broers förfärdigandhe, huar til Effter Lagen icke äre förbudne, Vara förskonte; 
hafuandes häratzmännerne af dhe öfrige Sochner i be:te härat p r o p o r t i o n a l i t e r 
at låta bethala Suen Pijl den S u m m a n  dhe honom hafua tilsacht, huar effter alla 
som wederbör hafua ssig at r e g u l e r a  A c t u m  u t  S u p r a
  R u t g e r  v o n  A s c h e b e r g h
         L: S:
   J o h a n  D a v i d  S c h a n t z
            C o n c o r d a r e  V i d i
     J o h a n  D a v i d  skantz:

Huar Effter utskikaden ähr [ä]ndel:1730 domb begiärandes/: Gunge adzersson

240 v
i Öij på samptl häratzmändhernes Wägnar at Efftersom de hafua Låttet granskat sön-
derlöf broo af 8:te män här af Rätten utnämbt, huilka hafua sacht broan Jnte at wara 
så fulfärdig som det sig bordhe, altså förmenar han at med betalningen böör så lenge 
at uppe stå Jntil broon blifuer så fulfärdig at den kan Tålla En 8:te mändz grandskning 
Effter C o n t r a c t e n s  Lydelse, utskikaden änu som för Esker Och begiärar domb, 
utan Någen Länger tidz uphål, häratz1731 mannen Erbiuder sig at så snart som de får 
giort uträckning på huru möket1732 de skulle fordra af huar går til, då wella dhe betalla 
Rästen utan domb, Och det skal skee Jnan eller1733 til i dag 14 dagar, aller sidst, denne 
sack beroor med bägge Parternes samtycke til Nästa ting utan domb: 

Pher Nilson i wästrarp i dag hans 2dre ting Emot Ryttaren olle håkensson Effter 
förige saggifuandhe/.

Ryttaren Olle håkensson suaradhe at så snart som Per Nilsson kommer til boarp1734 så 
skal han få alle sina saker igien, Och des uttan ähr Ryttaren begierandes 4 män som 
kuna grandska Och besichtiga alle giärderne till

241 r
som ähre Per Nilss går tilhörige i boarp, unnatagandes om tofften, Och samme män 
at på seya huad Giärderne kunna hafua kostat at up täppa, Och det utj Peninge S p e -
c i f i c e r a  och Ta x c e r a , Jtem at samme män utläggia honom så möket utj åker 
Och äng som han kan wara betalter Och benögder med för den mödan som han har 
hafft at uptäppa Giärdzgårderne j Våhr huar til blef upmält: Nilss Nilsson göng1735 
Anders Suensson på mätte bygget, Jöns i breekille, och Bengt lasson i basholmma, 
same föreskrefne 4 män här mäd af Rätten före lägges oh anbefalles at de1736 begifua 
sig på åstäderne så snart dene taxt dem Lefuereras, Och då giärderne besichtiga som 
foreskrefuet ståhr, så och utläggia af åkeren Och ängen til Rytaren och de andre som 
hafua täpt giärderne at de1737 för sin omak der uttj kuna bekomma sin betalning, Och 
det icke allenast uttj den bästa ägendommen män och någet af det sämsta uttj bägge 
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deeller, Och för alting laga så Jngen skeer för När i Någen måtto Och sedan, deras 
förr[ä]tning1738 här Jnnan Tinge afseya som dhe achtar at försuara: 

241 v
Pher olsson Ryttare i Bollesta ähr begierandes 4:re män som kunna påseya huru mö-
ket de husan kuna kåsta at upR e p a r e r a  som honom1739 af 4 män til deelt ähr, och 
han ähr förliht med sin bonde Jörgen Jörgensson at han wille sielf förfärdiga husan 
til Ryttaren., män Emedan så som bonden sit löffte Jnte wil Effterkommet, alt så När 
det blifuer på sacht huad det kan kosta at förfärdiga, så wil Ryttaren sielf Låtta det 
upR e p a r e r a , huar til blef utmält Suen Jönsson å går i bollesta, Pål Jönsson i b m : 
Jörgen Christensson i b m : Och Jöns Andersson i Sylagra, huilka föreskreffne 4 män 
här med af Rätten förelägges Och anbefalles at de begifua sig på åstäderne Och Noga 
besichtiga husan, huad de kuna kosta at fulfärdiga som det sig bör, Aldelles som fö-
reskrefuet ståhr, Jtem begierar suen flink at samme män må blifua förelacht at skiffta 
Och della husan imellum honom Och hans bonde hans Andersson i Lundzgården, 
huru möket som Ryttaren kan utaf husan tilkomma på sin fierde Part, Och sedan 
derass förRätning här Jnan Tinge e t c :

242 r
Olle Phersson i Grumestorp Ehr begierandhes 4 Erlige dannemän som kuna skiffta 

Och dela Engen uttj 2:ne lika goda parter til den öde gård som han Nyligen emottaget 
hafuer: Och det sålledes skiffta och della både det bästa och sämsta som de trygeli kuna 
försuara, huar till blef upmält Per bengtsson i Åby Suen Phersson i b m : olle suensson i 
Grumestorp och Bängt skredare i Granahuss, huilka föreskrefne män härmed af Rätten 
föreläges Och anbefallas at de begiffua sig på åstäderne så snart dene taxt lefueratz 
begiffua, och Rihtig skiffta Och della all Engen som föreskrefuet står, Och sedan deras 
förrätning här Jnnan tinge afseya som dhe ahtar at försuara under deras faldzmåhl, 

Åke Pålsson i Gångwad ähr begiärandes at Effterskrefne dannemän welle tilstå hu-
ruledes han uttj desse förgångne krigztider ähr blefuen förarmad, Oh Gården heelt 
R u i n e r a t , då der om at witna anders anderson i stora mölla Anders Nilsson i Ösiö 
Nilss Pålsson i bollesta Och Gunge adzersson i Öya, huilka Wed

242 v
dheras högsta Eed betygadha,. at alt hans Godz Oh bierning ähr honom af krigz folk 
både suenska Och danska P a r t i e r 1740 som stode der När1741 hoss Aldeles fråntagen, 
Och Gården Ganske R u i n e r a t , Och alle tidher Någet Nederfallet män för sin stora 
armod Och fattigdom har Jnte hertil kunat R e p a r e r a t , för den skul ähr1742 gården 
ännu ganske1743 R u i n e r a t , och Jnte således kunat såt til den halfue part i åhr utan 
alenast En skieppa Roug, Och Ryttaren1744 En deel såt af den andre halfue part han har 
taget i bruk, huar Effter han ähr tingz witne begiärandes, på det han i underdånighet 
kan söka höga Nådige öfuerheeten om Nogra frihetz åhr, huilken hans begieran e t c :
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Lasse Påhlsson i sånnestorp ähr begierandes 4 ärlige dannemän som kuna öfuersee 
hans Godz och förmogo huru högt det utj Päninge kan bestijga, så wäl uttj Lössöregodz 
som och uttj Jord oh ägendom som honom tilkomer, deslikast hafuer de at förfara 
huru möken giäl Och barnegodz som han hafuer Jnne hoss sig, Och der om1745 hafuer 
de1746 taga skiffte brefuen för sig som dher 

243 r
uttj kan underRätta dem, om hans förmogo kan til sträcka at emottaga mera barne 
godz än som han redan1747 har för sina andre små söskondhe, Effter som Kiel i öya, 
Oh Nilss i uglerup har fört A c t i o n  emot honom oh willia Påbörda honom widare 
godz ännu för et anat hans söskondhe, huar til blef upmält förste man Pher Jngelsson 
i Ågarp Anders troetsson i hagen Bängt axelson i flinka Och Jahan Suensson i b m : 
huilka föreskrefne män härmed af Rätten alfwarligen förelägges och anbefalles at de 
begifua sig på åstäderne så snart denne taxt dem lefueras och Noga påsee om hanss 
godz Och förmoga kan tåla at förestå mehra barnegodz än som han Redan har Jnne 
hoos sig Oh sedan deras förrätning:

     Kiäll j öya Lyser för sin dhele til Nästa Ting:1748

     Carl Linartsson Låtter i dag Jnskrifua 3idj ting: Effter förige drefne p r o c e s s : 
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F r e d a g e n  d e n  – , ,  1 5  J u l i j  A:o 1680: i dag1749

hålles ting förmedelst C r o n o n e s  Rächningz 
P e r i f i c e r a n d h e , Otte Stokemän:

Tufue bängtsson i skingröd

243 v
Suen Månsson i tåstarp:
Suen Jönsson i Lundzmöllan
siter för Käl i Roneholm,
Gune Månsson i harbäckzhult:
Ture Nilsson i Esborrarp,
Suen månsson i kälstorp
Per brödsson i Östra Ringarp
Nilss Suensson i Koholma
först Blef P u b l i c e r a t  hans E x l l : t z  G e n  G o u : utgångne tröckte p l a c a t  angående 
om snaphannerne, at huar och En skal göra sin fliit om denem fasttaga, huarföre de 
skolla blifua för deras omak förskylte,. med Vidare som i dag blef läst och påskrefuet:

Herr L e u c t e n a n t e n  Pälle Pärsson Larff lätter i dag Jnskrifua Andre ting imot 
C o r p o r a l l e n  Påhl Lofwenbärg, Effter förige fördhe kal Oh saggiffuandhe,

C o r p o r a l e n  Pål Lowenbärg blef påropt möte Jnte, Eller Nogen på hans wägnar,
1750

Herr Befalningzmanden p r o p o n e r a r  at huilken bondhe som håller någen lösshun 
Effter denne dagen skall bötta 3 daler S:mt:- Och det för den skul at man förnimer 
wara En smite som siukdom iblan boskapet på åtskillige orter. huilket med lösa hun-
dar lätteligen kan blifua widare omkring sPedat, des utan ber[ä]tter1751 herr heijde

244 r
deraren at sådana hunnar giöra Een stoor skada, upå wilwarur både af harar Och 
fogel med detz bortJagandhe,,

Jönss Jepsson i skingrödh bewiste medh kaldzmän Eskel månsson i bällinge och 
Ryttaren Lasse pill i huarshult på huars w[ä]gner1752 anderss Torkelsson i huarshult 
hiemlade Kal, huilka hiemladhe wed Eed Effter Låugen at hafua stämbt Tika olsson i 
skingrödh Tufue bängtsson J b m : hans Persson i b m : hans knudsson på amonebyg-
get samptl stämbde til 1: Och 2. til dombs 3 och 4:de om behof giöres, och witner at 
påhöra, Saken ähr til denom för et Jntäppe som ähr Jntäpt af denom på hans fädrefft, 
huar iblant de och hafua Jntaget både (?) af Eng som han En tidh lång Jnte har förmåt 
Jntäppa, så och Någen af fälledzmarkan som hörer til hans gårde part, Och Ehrbiuder 
Jöns Jepsson sig til at han wil underhålla sin Egen Rytares häst. både med grässbeete 
Och foderagg så möket som han behöfuer, Och begierar allenast at wara och blifua 
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frj och o m o l e s t e r a t  för de andre Ryttare, för deras hästar, och få Niuta det som 
under hou och klou som det af arreldz tidh til hans gårdepart Ligget hafuer: Och der 
om först opwiste hans s u p l i c a t i o n  til hans E x l e n t z  G e n :  G o u : e n  Och der 
på föliande hans E x l e n t z  G e n  G o v  Nådige R e c o l u t i o n  som lyder således, 
p r e s e n t e r e t  den: 13: J u n i j  1681 hans E x l e n t z  h e r r  fäldt Marskal och G e n : 
G o u  R e m i t e r a t  detta klagemål til lag och Rät, huilken den utj skal dömma a d 
m a n d a t u m :  J o h a n  D a v i d  S c h a n t z .
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der Näst framkom Ryttaren Manhafftig L e n a r t  L e n a r t s o n , Och upwiste hans 
E x l l t z  G e n  G o v : n s  R e s o l u t i o n  som han til förendhe har fåt, Och lyder såle-
des, p r e s e n t e r a t  den 28 M a i j  1681 hans E x l l : herr feldt M a r s k a l  och G e n 
G o v : n s  nådige1753 o r d r e s  ähre att C r o n a n s  befalningzman skall tilhålla bonden 
at han lagar giärdz gården til Rätte igien för Ryttaren, och der bondhen det eij vil gi-
öra uttan widare emotsträfuar, skall befallningzmannen låta bondhen föra här Jn til 
fästningen, a d  m a n d a t u m ,  J o h a n  D a v i d  skandz,

de Jnstämbde Nämbl tufue bängtsson Olle tikesson och hans Persson mötte, och sua-
rade at de äre begierandes at der må blifua påtagne män som kuna besichtiga åstäd-
herne, som kuna syna om dhet kan wara Jöns Jepsson Noget för nähr med den hagens 
Jntäpandhe, som dee om tuista, des utan suara olle tikesson at der som hagen eij må 
stå wed macht så wet han Jngen annan ut wäg med Ryttarens häst än den måste gå 
ute på fällatzmarken,

Jöns Jepsson begierar sit witne til förhör, då för Rätten framstodh suen Lassen på 
skougen som suor och witnade wed Eed Effter låugen at ungefär för 16 Elle:r 17 åhr 
sedan då bode han på gården som Jöns Jepsson nu bor, och då same tidh blef det 
Jntep til hestehage åt Ryttarens häst, män wärgen Ville Jnte taga sig der af, Och suen 
Lassen skötte häller Jnte der om Effterdj det war Jnte hans Egendom, män den ängen 
som nu Liger i hagen 
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Eller Jntäppet som nu var1754 Jntäpt och hörrer Jöns Jepsson til war för sig Jntäpt apar-
te, och på samme ängh kune han årligen hösta En 7 el:er 8 lass höö Och ssoma åhr 
mera,: Och des uttan berettar han at der boskapet skal gå i ängen kan det Jnte skee 
at han kan koma der til, med mindhre han skal i giönom hagen först, som nu var Jn-
täpt, derest vägen liger igiönom, Och beropa Jöns Jepsson sig at föra widare huad han 
hafuer til Näste ting: de Jnstämbde suarade at de hafua til den Ändhe giort et Ledh 
på hagen, för han skal kuna hafua sin Väg der igiönom, och beropar sig på Widhare 
suar til Nästa ting,.

L e n a r t  L e n a r t sson på sin bror C a r l  Linertz Vägner1755 Lätter i dag inskrifua 
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4 ting, på boel bengz dotter Effter förige drefne p r o c e s , Efftersom Carl Jnte sielf i 
dag kune C o m p a r e r a  för andre orsaker skyl och deta tingetz hastige Jnfal, Boel 
bengz dotter1756 suarade Jmot Ryttarnes föregifuandhe, at den förste dagen så kome 
Rytterne dit Och toge hans Persons dyner, Och gårquinan Kirstin tog Et kläde som 
dynerne vore Jnnesuepta uttj, och om Andre dagen kom C a r l s  Prestens hustru1757 
Och gårquinnans dit igien, och samme gång kastade omkring all hennas Töy; Och då 
war boel bängz dotter Jnte tilstädes, män huilka af dem som har bemächtigat hennas 
godz som hon har mist det må de sielfua Räknas wed om, men 
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dher hun finner dynerne, der menar hun at söka det andra, och dhet pudes wår oh 
4: Wäfskeer som Rytterne benäka, det hafde Prestens hustru i sin häffd i winters, 
huilket hun sielf sågh, Och bondens hustru med hände Jntygade Ryttarens hustru 
det, då suarade Prestens hustru at hun ähr lika tilfredz äntingen det ähr hennas eller 
huem der äger det,

Nilss Pärsson i Haysta wed sit wissa budh begierar at Effterskrefne ährlige män Velle 
bestå sin sanhet, Om hans stora armodh Och fattigdom. på det han kan sed upwisa 
tingzwitne til hans höga E x l l : z  G e n :  G o v : n  Effter des för deta utgångne Nådige 
R e s o t : o n  då der om at witna framstodh Ryttaren Manhafftig Linart Linartsson i 
skingröd Och Jöns Jepsson i b m : som suor och witnadhe ued Eed med uprachte fingr 
Effter låugen, at denne Nilss Pherson ähr aldelles förarmat, Och hafuer slet1758 Jnte at 
hielpa sig medh, Och ähr ike mächtig för så möket at han kan köpa sig Een skeppa 
sädh före, des förutan ähr gården ganske R u i n e r a t ,:

Ryttaren Suen flink Låtter i dag J skrifua 2:dre ting på hans1759 Andersz Lundzgård 
Effter sidste tingz saggiffuandhe, och beropar sig på at föra mera til näste ting: Hans 
anderson mötte Och suarade at han nu i förleden söndagz har låtet1760 lysa förban-
delse1761 i Nio körkor öfuer den som hafuer varet orsak utj det at Ryttarens häst blef 
dödh, och at det må falla öfuer honom om 
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sielf har Waret Eller Vet Nogen har Waret orsak til det suen flinkz häst blef död, Och 
beropar sig til at före witne til Näste ting. Ryttaren suarade at han wil bewisa det at 
hans andersson achtar Jnte huad han suor, Och han ähr Een meenEedare, och der om 
Vil han föra Vitne til Nästa ting.

C r o n o n e s  Befalningzman Welb:de Larss Larsson Lätte i dag för samptl tingz al-
mogen upläsa fölgandhe s p e c i f i c a t i o n e r , af Jnnehål Kortel som Effterfölger: 

1: S p e c i f i c a t i o n  uppå de förarmade, och oförmögnes hemman utj Nore assbo 
härat, som ey til den -,, 1 J u l i j  1680 har förmåt at gifua C o n t r i b u t i o n  eller hållet 
J n q u a r t e r i n g .
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2: Sp:on uppå dhe hemman uttj Nore assbo härat, som med Rytter Jnqwarte[r]ingh af 
winterståndet till den -,, 1 Julij ähr worden G r a v e r a t  med p r o  A:o 1680:

3: S: upå dhe heman som med Rothar ähro uptagne, och eij medh I n q v a r t e r i n g h 
af winterStåndet Till den -,, 1 Julij A:o 680 har waret G r a v e r a t : 

4: upå de ödhe och obrukade heman til salpetr: skatten i bete härat p r o : A:o 680: 

5: upå den förornade Salpetter skatten i bem:te härat p r o  680.

6: upå dhe öde och obrukadhe heman uti be:te härat, som til J n q u a r t e r i n g e n  af 
winter ståndhet eij har suarat el:r Nogen C o n t r i b u t i o n  Gifuet til den -,, 1 Julij 
A:o 680:
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7: S p e c i f i c a t i o n  up[å]1762 dhe uptagne heman på friheet utj be:te härat, som eij 
medh J n q v a r t e r i n g  af winter Ståndhet har wart G r a v e r a t , Eller någen C o n t r i -
b u t i o n  suarat til den -,, 1 Julij A:o 680:

8: upå ållon suinen som af bem:te härat ut gångne ähro p r o  A:o 1680:

9: upå dhen förarmadhe bortrömbdhe Och dödes mantall uttj be:te h[ä]rat1763 A:o 680: 

10: upå C r o n a n s  Bortstadde Gårdar, utj be:te härat, sampt huad de uttj stedz måhl 
Och hossbondhehål giffuet har p r o  Ao 680:

11: uppå dhe heman som Effter Wälb:ne herr krigz C a m m a r R å d s  o r d r e  för den 
månatl C o n t r i b u t i o n  til den – 1 Julij 680: ähr worden förskonat före, uttj fölliande 
månader Nämbl f e b r :  M a r t j :  A p r i l  M a i j  J u n i j ,:

Der Näst När desse ofuanståendhe s p e c i f i c a t i o n e r  war lydeligen för samptl 
Tingz almogen upläst, då frågade häratz dommaren dem samptl om de wiste noget 
annat än dhet Ju uttj alla måtter ähr Richtigt som alle ofuenskreffne S p e c i f i c a -
t i o n e r  Jnnehålla, huar till de samptl suarade at de Jnte annat weta Eller kan seija, 
än det Ju uttj sig sielft ähr Rät uttj alle Poster om upläset ähr; och des utan tilsPordhe 
herr Befalningz1764
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mannen dem samptl om dhe hafua Någet härutinan eller öfuer hånom sig at besue-
ra, de det nu wille tilkännegifua, huar til de samptl suarade Näij, at dhe aldelles Jnte 
hafuer at klaga,.
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V i d e  f o l i o  – 229= Afsacht wed förmanden Påhl Hågensson i Uglarp Och Jöns 
bengtsson i mölletoffta på sine Egne Och samptel sine med fölgeres de 8:te mändz 
wägner. i Rätte lagde deres skrefftelig afsicht, den de wed deres högsta Eed betygadhe 
wara det Rättaste som de hafua kunat giort, Och mäldher afsihten som fölger Effter 
wores Taxstes Jnhåll hafuer wij otte män wäret på åstäderne, granskat Och besichtigat 
som Effter fölger, först stugan med all des1765 behöring för 20. daler farstun och dhen 
östre källaren 13 daler baghuset wästan för stugan 7 daler: den wästra Längan för – 11 
daler: och 16 /öre et manhuus på den Norre längan för – 4 daler 16:/ör, på den östra 
sidan har wäret 6 wäggerumhuuss aldeles Jntet ähr at finna, mera än 2 fotträ och 3 
stolpar som ähr duchtiga, des förutan fantz 6 wäggerum til Port Rum, och et andet 
huuss är til sammens 12 väggerum för 18 daler en port 2 daler 16 ör En brun med 
brunkar 2 daler 16/öre, at således afsacht ähr som förskrefuet står windher wij med 
Vores händer och bomärke D a t u m  u t  s u p r a 
         Påhl        hågensson             Jöns       bängtsson
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Swen Jönsson ågård i Bolesta på sine Egne Och samptel dhe 4 mändz wägner i Rätte 
lagde deres skrefftelige afsicht1766 den samma han med Eed betygade wara dhet Rätaste 
som dhe hafua kunat giort, Och mälder som fölger,.

S p e c i f i c a t i o n  wppå den bröstfäldigheet som fins af den ¼ utaf Jöran Jöransons 
Gårdepart i Bollesta, Nämbl wästan wed stugan1767 och söndra sidan 7 wäggerum fotträ 
= 1 daler 24/öre, Een Tuärfoott wedh gåuflen Vedh samma huss, - 1 daler Nock på 
östre Längan och östra sidan 2 wäggerum fodträ 16/ öre på samme Länga Een döör 
12/ öre, Nock på samma Längan felar Tagh och Raufuel til sex Wäggerum 2 daler 16: 
/ ör fallerrar Tagh på den östra sidan dito Länga. 10: /öre på den wästra Längan Eett 
sPänne af Ny koster 12 /öre, uppå stugans Tag Elaka och Jngen Rygning, som ähr 7 
Väggerum –16/ öre skorstenen på stugan ähr staketer = 16/öre: … 7 daler – 26:/öre
Suen        Jönsson     Påll      Jönsson     Jören         Christensson
     i bollesta i bollesta i bollesta
  Jöns andersson       i silagra:
Sammaledes i Rätte lagde Suen Jönsson Een anden afsicht som mälder således,

Således ähr hans anderson i Lundzgården och Ryttaren Suen flinck förlickta, om den 
¼ del af samme huuss, at Ryttaren skal hafua den Wästra Längan wed stugan, och 
bondhen Lofuar at giöra be:te Länga så godh som dhe andre Längerne, med ärlige 
mändz syn, Och det
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Norre golfuet på den wästre Längen, och så Logen på samme Längen, och halfparten 
af golfuet på same länga, men om stugan eller Lofft hafuer dhe Jnte bytegiort på, utan 
hans Lofuar det första som han kan skaffa Ryttaren een stuga,



– 357 –

D a t : bollesta den 14 Julj A:o 6811768

Swen        Jönsson     Pål       Jonsson     Jören           Christensson    Jöns         andersson
   i bollesta  i b m  i b m : i sijlagre,



– 358 –

O n s d a g e n  d e n  – , ,  3  A u g u s t j  A:o 1681
Otte Stokemän

Suen Månsson i tåstarp,
Nilss suensson i koholma,
Suen Månsson i kälstorp,
Per Jönsson i Lundzmöllan
sitter för käll i Roneholm
Gunge i harbäckzhult,
Ture Nilsson i Essborrarp/
Tue i Ringarp sitter för Per brödsson i östre Ringarp
Nilss i troedz bärga sitter för tue i skingrödh:

Wälagte Jacob Olsson1769 nu för tidhen Varandes på Tommerup, wed sit skrefftl Jnlägg 
Ehr begiärandes Effterskrefne K: M: måte få afhörde bliwa, då för Rätten framstodh 
Nilss Pärsson och ture olsson af Quidinge Och söndre h[ä]rat1770, huilke1771 hiemladhe 
Effter låugen at hafua stämbt Effter Een skrefftl kaldz sädel lydandes med sin ops-
krefft således, kall och warsell Giffues Eder hederlig och wällärde herr S a l o m o n 
C a s p e r s o n , udj [ö]stre1772 Lyndby, at möde till Norre assbohäratz Ting, förste ting 
til dombs, angående den gäldz fordring, som Wälachte albret tommesson i hälsing-
borig på eder hafuer at p r æ t e n d e r e , med widere då föredrages och fremtees skall 
för Rätten, D a t u m  tommerup den -,, 20 J u l i j  A:o 1681 Jacob olsson Opskrefften 
lyde denne kaldz sädel ähr för mig förkyndet den –20 Julij Ao. 68
            Salomon Caspersson böntheen
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Her Näst blef J Rätte lagt Well:te1773 Albret tommesons Rächling, Och Jacob olssons 
med giffne fulmacht Lyder således, Hederlig och wällärdt mand H e r r  S a l o m o n 
Casperson, SognePräst till östre Lyndby Och Kälne sogner mig skyldig, A:o 1667 den-,, 
25 J a n u a r i j  Köbte ieg till h e r r  S a l o m o n  2 pund hagel gifuet der före 1 mark 4 
skilling den 1 f e b r u a r i j  betalte ieg för h e r r  s a l o m o n  till börge skreddare för et 
Par wantar 3 daler den 16 febr: hänte trölss till herr Salomon ½ pund tobak 24 skilling 
tobakzpiber 3 skilling ähr 1 mark 11 skilling den -,, 5 M a r t i j  wed troet persson 1 bog 
hollandz Papier 1 mark 4 skilling En boog dito för 12 skilling den -,, 15 dito ½ pund 
brunt suckerkandie 1 mark.. 8 skilling ½ pund tobak 24 skilling Een allen Cannefass 
1 mark ½ allen booldauid 10 skilling 1 pund pundt lär 2 marker den -,, 24 dito wed 
drengen åge Een allen skrufue snorer 6 skilling Eet huss könrög 4 skilling den -,, 26 
dito wed mårtens stefsön per ½ pund brunt suckerCandj 24 skilling een guul syring 
2 skilling den 14 A p r i l  betalt till Nilss skomakare för herr salomon 3 daler den 17 
Maij wed Ludze hansdotter ½ pund brunt sucker C a n d j  1 mark 8 skilling den -,, 9 
J u n i j  fin tobak 1 daler ½ dusin tobackzPiber 3 skilling den -,, 16 A u g u s t j  ½ dusin 
tobackzpiber 3 skilling, den –28 A u g u s t j  ½ pund gul tobak wed anders i Nöregår 



– 359 –

1 mark 8 skilling den -,, 14 7br: wed suen Persson it stycke brede fine Wide bändel 1 
mark 8 skilling den -,, 25 dito 1 pund brunt suckerC a n d j  3 marker den -,, 17 o c t o b r 
it husskönrögh 4 skilling 1668: den 14 J a n : Ved sin hustru bererete Jacobsdotter 4 
allen Closter lärit á 3 ½ marker är 3 daler 2 skilling ½ pund brunt suckerC a n d j  1 
mark 8 skilling den -,, 28 A p r i l  til 2 poter beter för skut penge som trölss hänte 2 
marker s u m a  16 daler 3 marker 7 skilling
           Albret Tomeson
Ofuen skrefne 16 daler 3 marker 7 skilling här med fulmaht gifues Welacht och för-
standhig Jacob olsson på mine Wägner hoss herr Salomon Caspersson sognePräst i 
östre lynby och Kälne, udj mindeligheet Eller wed
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Loflige Rättens medler at infordre, och här udj försuarlig göre som ieg self tilstädes 
Wahr, till stadfästelsse hafuer ieg med Egen Hand underskrefuet, och wanlige S i g n e t 
hoss Tröcht, D a t u m  H e l s i n g b o r g  den -,, 21 J u n i j  A n n o  1681:
    Albret Thomesson
     L: S:
NB Jacob olssons Jnläg skal Jnföres i p r o s e s e n : Som samme Rächning och fulmaht 
såleds för mälte i dag läst och påskrefuet,

Häremot i Rätta lagdes hans wyrdigheett h e r r  S a l o m o n s  skrefftel suar som lyder 
således,

den Gunstige och högloflige Rättens Betiente ähre Tienstl S a l u t e r a s . Aldenstundh 
iag undertäcknade Till idag til Norre asbohäredz Ting, till förste Ting, och til dombs, 
ähr I n c i t e r a d , af wällacht Albret tohmasson i hälsingborg, wedh sin utskichadhe 
fulmägtige Jacob olson, angåendhe een Gäldz1774 sag af 16 daler 3 marker och 7 skel-
lingz J n p o r t a n s , effter hans för dette, til mig inleuerade Rächenskap; huar före iagh 
indsänder i Rätten mit skrefftelige, doch korte suar, som här effter fölger, förmodar det 
af den höy Loflige Rättens betiente gunstig sampt skälig a c c e p t e [ r ] a t 1775 Varder 
först, huad sig wällacht Albret Tomesons utskickade fulmächtige nämbl Jacob ollsson 
belanggar, då weet iag icke stort på denne tidhen at suara honom, emedan ingen höga 
öfuerhetenes fulmacht ännu framwist ähr, som i förra Tider har waret p r a c t i c a -
b e l t , des förutan kan han ey skälligen pröfuas för nogen Landz p r o c u r a t e n s , 
med mindre den höge gunstige öfuerheet honnom der til a p p r o b e r a t  hafde, uthan 
hafuer allenast Albret Tommesons handz, huarföre siunes det han uthi fremmandhe 
gräntzer ey hafde sig at Jntränga, utan häller at agera för sin Egen
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härre och p r i n c i p a l  /: om han Nogen hafuer:/ och så för sig siel förmodar för den 
skul at utj denne action icke blifuer a d m i t t e r a t  förän han sig den höga öfuerhe-
tenes fulmaht forskaffar Eller den hafuer Effter R e c e s s e n , för Rätten at framvisa, 
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tilmäd hafuer han icke i n d c i t e r a t  mig för mit Rätta f o r u m , det han burde göra, 
för det andra, gälden i sig sielf som i förra puncht ähr omrört benächtas icke, Ehu-
ruwähl åthskillige punchter i upsättet kunne d i s p u t e r a s , dock likwähl, för uthan 
dhenne onödige m o l e s t  och wederbörandhes omkostnat, hafde wählachte A l b r e t 
tomesson wähl kunat hafft sin betalning, då hans son blef tilbudhet got Rökat fläsk, 
i stället för det iag i marker och skellingz tall af honom bekomet hafuer: iag har och 
ährbudet mig betalan med oförfalskat sPannemåhl När gud wil wi får Jnhöstat, Som 
samme Jnläg således förm[ä]lte1776 uttj E x t r a c t wis, Och skal i p r o c e s s e n  Jnföras, 
huilket i dag ähr läst oh Påskreffuet,

 S a l o m o n  C a s p e r s o n  B u n t e e n

up[å]1777 H e r r  S a l o : s  p r o t e s t  blef således R e s o l v : a t  Effterdj R e s : n  uttryck-
eligen förmäller, at p r o c u r a t o r s  bör Wara Eedsuorne obeRychtade och bofaste 
män, sampt af höga öfuerheetan der til C o n s t i t u e r e d e  då kan Rätten eij emotstå 
h e r r  S o l o m o n s  p r o p o s i t i o n , utan Jacob olsson förelägges at upvisa höga 
öfuerhetens C o n s e n t z  at gå i Rätta för bem:te Albart tomesson Jnan Eller til Näste 
ting, och sedan at gå domb,

Jtem bewiste med samme kaldz Män som hafua stämbt krogmanden i [ö]stre1778 
Lyndby i dag Nämbl P[ä]r1779 torsson Och J Rätta lagdes En kaldz sädel som me[l]
der1780 således som Effterfölger,.
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Godhe wähn Pär Torson i östre Lyndby krugh hal:… Wed Närwarandhe tuenne män, 
göres ännu anfordring om dhe Peningr som Eders hustru till albret Tommesson skyl-
dig är, at dem nu til dhenom C l a r e r e  wille, hues icke, då Stäfnes eder wed desse 
män förste Ting til dombs, at möde til Nörre1781 assbo häratz Ting, E x  To m m e r u p 
den -,, 20 Julij 1681

 Jacob ollsson

der Näst i Rätta lagdes hans med gifne Rächning och fulmacht mälder såledess

Peder Torsson j östre Lyndby krug mig Skyldig som hanss hustru hoss mig. hafuer hänt 
frå A:o 1675: den -,, 17 M a r t i j  och till A:o 1676: den -,, 23 Junij Tobak tilsamens för 
11 daler 12/ öre S:mt. huilke Elleffue daller tolf öre sölfuer mönt, här med fulmacht 
gifues w[ä]llachte1782 och förståndig Jacob Ollson, på mina wägnar, hoss Pär Torson 
i mindeligheet Eller wed Rätten at Jnfordra; Och häruttij försuarlig at giöra som iag 
sielf till Städe wore, Till bekrefftelse under min Egen hån Och signet D a t u m  H e l -
s i n g b o r i g  den -,, 21 I u n i j  A:o 1681
     Albret Tomesson
                    L: S:
huar Effter J Rätte lagdes hans skrefftel Jnläg mälder således som fölger: uttij E x -
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t r a c t wijss Wälwise härazdomare Och låugl Rättens betiente, s a l u t e m , Effter som 
iag hafuer

250 v
J n s i t e r a  låttet Per torsson östre Lyndby kroug första Ting til dombs effter kald-
zädellens Jnhåll, för gäll, Effter J n s i n u e r a d e  Richtig Rächning, huarpå begieras 
den Rätrådige häratz domarens Goda S e n s u r , Och förmeenendhes Effter samme 
Richtig Gäldz fordring, Och J n S i n u e r a d e  Räckenskap, alt effter R e c e s s e n  C: 
4: betalla bör, Eller Lida Namb och wordering Effter R e c e s s e n ,  befallandhes den 
lougl Rätten i gudz beskydh, Tommerup den –3 A u g : Ao 681:
         Jacob Ollson,.
L e u c t : n  Pälle Pärsson Låtter Lyssa för sin delle Jmot C o r p o r a l e n  til Näste Ting/.

Nilss adzersson i Tåstarp i Pärstorpe Sochn bewiste med K: M: Påll andersson i månstorp 
och Ture Nilsson i Tåstarp, som hiemlade Wed Eed Efftr Låugen at hafua stämbt suen 
månsson i Kälstorp och änkan Kirstina i b m : med sin Rätte lougWärge, sampt Nilss 
torstensson i Troedz bärga, samptl ähre stämbde til 1 ting til doms, och fyra mändz 
opkreffuelse, som kunna wurdera och uttaga det barne godz som tilkommer1783 Pigan 
boell tuess dotter, Nämbl 105 daler S:m:t Med den der af gående Ränta för p r o  A:o 
680: Och Jnne Warandhe åhr til dato, huilka P[ä]ninge1784 suen månsson i Kälstorp nu 
hafuer Jnne hooss sigh, h. huar om först upwistes Et Tingzwitne utstäd här af Rätten 
den -,, 21 J u n i j  A:o1785 671 förmellandes på Ottatijo daler S:m:t1786 till med Mera 
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som i p r o c e s s e n  skal Jnföras, och i dag blef läst Och påskrefuet, der näst upwistes 
Een hanskrefft af D a t o  blegemosa den – 18 o t b r  A:o 674. Lydandes på 25 daler S:m:t 
som mårten suensson i grytinge har upburet af Tue adzersson i Tåsterup, som han har 
ut lagt och Jnfrit En gårdh i Kälstorp som Sl: måns bängtsson hafde i bruck, Och ähr 
köpt af Pär bängtsson i suaruareboen, för huilke P[ä]ninge1787 tue adzersson skal hafua 
Een söster Låht J Kiälstorp til wist underpant, med der på ut gångne Köpe oh lagbudz 
bref, som dher på ähr taget, med widhare des Jnne hål i dag läst och påskrefuet, un-
der mårten suensas bomärke sampt af olle Pärsson och Kirstin tuesson i blegemosa til 
witterligheet undherskrefuet sammaledes upwistes Een annan skrefft af D a t o  ble-
gemosa den – 181788 o t b r : 674: Lydendes på 80 daler Smt: som tingz witnet widare 
omförmält hafuer:, underskrefuen af unanskne Pärsooner, med wedhare des Jnnehål 
i dag läst och påskrefuet, huar Effter han ähr dom begierandess Effter J n S i n u e r a -
d e  D u c u m e n t e r , Nilss Torstensson mötte och suaradhe at han icke benäcktar at 
emottaga godzet, allenast han fåhr Päninge äller döchtiga warur, sampt Ränta dher af 
som til dato Resterar,. Och alt så Länge Jntil des Lefuerantzen skeer håller han sig til 
förmyndaren, som der före suara bör, Suen månsson i Kälstorp mötte Och suaradhe 
at Ehrbiuder sig betalla både 
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med Päninge Och Nöyachtig wara Effter dannemändz sigelse, såwida som tingzwitnet 
omförmäler, huilket Per mårtensson i Hällialt har lånt af mårten suensson i Kälstorp, 
Och för menar1789 ingen Ränta der af för krigz åhren bör gifuas, Effter som hans Kongl 
M:tt Vor aller Nåd:ste Konung Och h:re har Efftergiffuet Een dhel af Räntorne, huad 
de öfrige 25 daler wedkomer så förmenar han at de bör fram wisa köpe oh lagbudz 
bref der om som dhe sig påberopa, Nilss1790 adzersson ähr dom begierandes Effter 
D u c u m e n t e r n e s  Jnhål, Och Ränta Effter R e c e s s e n ,

då Ehr således afsagt Efftersom fram wises Gode skiäl på dhe et hundrade och fäm 
daler S:mt då til finnes Suen månsson at betale samme tilkraf, med den Resterandhe 
Ränta, sampt billig omkostning, Och det Jnnan 15 dage Eller undergå E x e c u t i o n 
Effter R e c e s s e n ,

Ländzmanen bröde månsson1791 wed häradzmanen Tue Jngelsson upwiste herr 
befalningzmandens, skrefftl stämbningz sedel som med des opskrefft lyder således, 
Det warder härmed Samptl wärgerne Arfuingerne, Och förpanterne så wäll som lag-
hwärgerne som förnimma sig hafua Nogen R[ä]ttigheet1792 eller p r e t e n t i o n  uthi 
Limmeshult, 5/8 skattehemman I n c i t e r a t  til Nästa ting, och dher sådant Jnte Eff-
terkommes, skall dhes skatt Rättighet, Kongl m:tt och Cronan wara hembfallen Eeket 
den -,, 10 J u l i j  1681

       Lars Larssön
opskrefften lyder således
P u b l i c e r a t  på örkeliunga sochnestämbna den -,,17 Julij A:o 1681: Nilss Persson 
Eg han
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samptl Arfuingerne och förpanterne blef På Ropt, då fram kom troet hälliesson i Mat-
tarpe bygge, och suaradhe, at han har Jord i Pant i Limeshulta gård för 51 daler och 
det ährbiuder han sig at suara före det som der af bör utgiöras p r o p o r t i o n a l i t e r , 

Bängt månsson i bosholma suaradhe at han ähr een gammal skröpel man, Och des 
förutan har så möket barnegodz Jnne hos sig at han inte mähtar mera at suara före, 
alt så kan han Jnte befatta sig noget med de omyndiges part i Limeshult, bängt Pärs-
son som nu ähr til hems i1793 långalt suarar at han måtte öfuergifua den skatte gårdz 
part i Limeshult för sin armod skull, alt så kan han Aldeles Jnte suara för noget wär-
gemåhl, Eller befatta sig med samme gårdz brugh,. Siune i Limeshult suarade at När 
som framdeles blifuer uptagne män på gården som fåhr utlagt och besihtigat dhen 
part som troet hälliesson tilkomer för sina Päninge, så Ville de see til at skaffa åbå på 
gårdhe parten,

Handelssmanden herr Suen Pijl wed sin utskickade Tre Per andersson i Rätte lagde 
sitt skrefftel Jnläg som mälder således Ehreborne och wählförståndig herr häratz-
domare, sampt den loflige R[ä]ttens1794 betiente ued nore assbo häradz ting Vänlj 
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hälsas Så som iag hafuer waret förohrsakat för dhen lofl häratzTingz Rätten at Låta 
Jnstämbna, häratzmännerne uthij bemte härat, Effter derom mit för detta afhiemladhe 
kall, och saggiffuandhe
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Sönderslöf bros opbyggiandhe angåendhe, och som saken nu så Långsommelig Tidh 
hafuer stååt under p r o c e s s , begierar iagh Tienstl aff dommaren, och den Lofflige 
Tingz Rätten mig nu uttan längr förhalning een ändelig dom mååtte meddelless, på 
huiss mig derpå Resterer, effter dher om indgiffne opsatz eller Rächning, som ähr Ett 
hundrede1795 Sexton daler Silffrmönt 2 markr föruttan fyra äcker aff huar sokn, som 
mig Och blef belofft då wij om bemte brobygning, A c o r d e r a d e , ähr så af 14 sokner 
56 äcker, huar äcka beräcknat til 1 Rixdaler Ehr 84 daler S: M:tt,

Sätter i Rätte och förmenar dhe bör mig Efftr Giorde C o n t r a c t , och sedan der om 
i Rätten indgiffue hans hög E x c e l z  giffne Nådige R e s o l u t i o n , at betalla Jnan 15 
daga, med denne förorsakade p r o c e s s e s  billige omkostning, Eller lida Namb Effter 
R e c e s s e n , och afVartar Een Rättmättig domb, Och förblifuer den loflige: Rättens 
betientes tienstwillige tienare hälsingborig den -,, 4 A u g u s t j  A:o 1681: 

                Suen Pijll
Detta befulmächtigass min Tienare Pär Anderson för Rätten at lade Jnlägge Och i 
p r o t o c o l l e t  Jnföras, D a t u m  u t  s u p r a
                      Swen Pijll
Som samme Jnläg således förmälte Ord Effter annat i dag läst och På skreffuet,
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des likast i Rätte lagdes herr Suens Pijlls Räkning, huar af befines hans Räst Wara 116: 
2 marker: med mera som den i p r o s : e n  skal Jnf[ö]ras,1796 dee Sex häratzmän samptl 
mötte och upViste först det upr[ä]ttade1797 C o n t r a c t , som dhe med herr suen Pijl 
har giort På sönderslöfbros upbyggiande beståandhe uttj 6 Punhter, och1798 uttij den 
5te punchten Jnnehåller at alle häratzmennerne på hela häradzetz wägnar har lofuat 
Suen Pijl uttj Een s u m m a  600 daler: S:m:t Och han der imot Låuat at håla bron wed 
mach på 10 åhrs tidh, Effter dhens tidhz förlop lefuera den ifrån sig så god den kan 
tåla 8 mendz granskning, med widare des Jnehål i dhag Läst och påskrefuet, och ähr 
D a t e r a t  Tommerp den: 22 J u l i j  A:o 1680: Nok upwiste samptl häratzmänderne 
så många q u i t e n t i e r  som dhe af herr Suen Pijl bekomet hafuer: N e m b : 14 styke: 
NB:1799 sampt med 2:ne a s s i g n a t i o n e r  Een til herr befalningzmanen på 50 daler 
och til olle sadzersson i heynaden, Een1800 på 24 daler alle bedragandes sig til suma 
561 daler 16/öre, S:mt, Och lyder Alle A s s i g n a t i o n e r n  och q u i t e n t i e r n e 
som de i p r o s e n : sk[o]la1801 Jnföras, Och des uttan Presenterade härasmänerne 
herr Suen Pijls tienare nu för Rätten 10 daler1802: 6 öre S:mt: Jtem hafuer gune i öya 
Låttet sågskära sampt1803 och sielf såg skuret 71804 sampt hugget Och giort körssler för 
suen Pijll, så den omkostnat Och arbetz löhn bedrager sig til suma 28 daler 10/öre:
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Och der om upwistes timermandens sedel lyder således, Kändes Jeg Lars Nilson töm-
merman, boendes i åby, at Nilss Påhlson i Bollesta och gunde Adzerson i öya, hafuer 
såugskuret siuhundrade och 15 allnar Tömmer Till sönderslöfbroos både till Plancker 
och trä till Räck, och til bonden påå Wagllene, och hafuer iag och för:ne tuendhe män 
taget måhl både wed broen och i skogen, som ähr skrefuet på een stock som iag hafuer 
och såugskäraren hafuer och een lika makie med miin, och hafuer för:ne män hogget 
och laufört 14 trä i skougen som iag dennom hafuer wist, Nock hafua de kört 20 äcker 
med plancker, och 2:ne äcker med Räcke, och tuå m[e]d1805 trä som kom i botnen, och 
5 toppar som kom i broan, och det Effter wählförnähme Swen Pijls Egen begiering, 
detta således at wara p a s s e r a t ,  bekänder iag med miit sädwanliga bomärke här 
underskref:t D a t u m  åby den -,, 22 D e c e m b r : A:o 1681:
               larss         Nilsson
 karemärke,.
desslikast fordrar gunar knusson i åby på sine Egne och Påhl håkensson sampt Nilss 
Larssons Vägnar i grumestorp, för Ecker och dagzwärke til1806 samen 4 daler och 1 
mark dhet förmener de at Suen Pijl med dem bör ved af Rächning1807 D e c o r t e r a , 
huar1808 Effter samptl häradz männerne förmenar de bör wara frij för herr Suen Pijls 
tilltal, hälst Effter de Jnte hafua O b l i g e r a t  sig til at göra Nogra äcker, eij häller 
Någen skrefft Eller Jngåt löffte der om ähr, Och widare seyer sig at de långt för detta 
skolle1809 hafft betalt herr suen Pijl, Om de 3:ne store sochner eij1810 hafde blefuet frj-
kallade, Jgiönom hans E x n : z  G e n  G o v : n s  R e s o l u : o n  sampt och för den stora 
armod skyl som fins i blant
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Almogen i häradhet, huar Effter de förmena för hans p r o p o n e r a d e  E x p e n s e r 
frij wara,1811 Gunne adzerson i Öya föregaf at han i förleden söndag med de andre 
samptl häratzmän war hooss Suen Pijl i hälsingborg, Och tilböd sig med tuene män 
at wille göra Richtig AfRäch[n]ing1812, med suen Pijl, Och då suarade han, dhermed 
måtte beRo til Nästkomendhe onsdag, som nu i dag ähr, och då han sielf wille möta 
Ved Norre häratz ting och giöra afRächning, huilket Nilss Pålsson i bolesta och Per 
synesson i toarp betygade, Och begierar alle häradzmänderne at herr Suen Pijl Ville 
låtta det koma til afRäkning som de sig Jmellan hafua, Effter som dhe långt för Jul 
hafuer för honom ärbetat och det der med dyrt Nok betalt de få Resterandhe Päninge, 
Suen Pils utskikade ähr ändelig domb begierandes, då ähr således Resol:at Effterdhj 
bewises klarl[i]gen1813 med herr suen Pils Egne q u i t e n : r  som och 2:ne A s s i g n a -
t i o n r  at wara betalt 561 daler 16: öre S:Mt med de fämbtys til herr befal: m: L: L: Oh 
dhe 27 daler Sm:t til olluf i häynaden, som och nu upbiuda häradzmännen til des 
utskikadh 10 daler 6 öre Sm:t1814 då wiste Rätten ey at kuna tilfinna häradzmännen 
derföre Noget at lidha; män bör för herr Suen Pijls tiltal så Vida i den Påst frj wara, 
män huad sig de Resterandhe 28 daler 10/öre bel:1815 som häradzmänen begiära hålla 
ine hoss sig för giort arbette, det1816 R e m i t e r a s
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Til fyra män, L i q u i : o n 1817 så frampt de ey i mindelighet kuna föreenas,1818 huilka 
parterne sielf hafua sig at utwällia, huad sig de 84 daler S:mt: andlangar för ut lofuade 
äcker, då som C o n t r a c t e t  Jntet der om Rörer dy blifua häratzmänen och i den 
Post aldeles frjkallade,

Ryttaren Manhafftig Suen flink i dag hos 3:die ting til hans andersson i lundz gården, 
Effter förrige saggiffuandhe och drefne p r o c e s s ,  Och i Rätte lagde Een skrefftel 
A t t e s t  utgiffuen af Mönsterskrifuaren Suen kämpe,1819 som lyder i E x t r a t  wis så-
ledes, och ska i p r o s e n : n  Jnför[a]s1820, förledet åhr 1680: utij s e p t e m b r i s  månat, 
skolle städzmåhls sedlarne af b[ö]nderne1821 til M a i j o r e n  C a r l  H o r n  inhämp-
tas den same af hans anderson och så iag begärte, då begynte han at slå händerne til 
saman seyandes han inte hadde honom i sit huuss, gifuandes sig dhen ondha i wåll 
der på, dogh likWähl när det war öfuerstånet går han i sin kista och får same sädel 
till swen flinck … hans andersson mötte Och i Rätte lagde sit skrefftl Jnläg som lyder i 
E x t r a c t  Vis således, och skal i p r o c e s s e n  Jnföras: T i t u l  s a l u t e m , Så som ieg 
wed senaste ting beropte mig på Vitnesbyrd at föra, huilket eij denne gång förmedelst 
een och anden så wähl och störste delen C r o n a n s  ährandhe skull framteer, mens 
denom Effter Richtige skäll och lagl medfart til 4 ting föra will, huilket iag förmodar 
den Lofl Rätten, mig Rätmäsigen C o n s s e n t e r a r , på det ingen med Rätten blifuer 
öfuerilat, har då wed Rätten de skäll, til sageenes opliusning skal blifua D e m o n -
s t r e r a t , afVartandes härpå dommares udtslagh, af lundzgården den: 3 Au: A:o 1681: 
hans andersson i lundz gården          karemärke,.
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Jönss Jepsson i skingrödh i dag hans 2:dre ting til de Jnstämbde Effter förste tingz förde 
kall, Oh i Rätta lagde hanss skrefftel Jnläg som lyder såledz, Effter som iag undertäknat 
höijl:n wäret förorsakat at J n c i t e r a  mina Naboer, som til förste ting är Jnfört, och är 
nu i dag miit 2 ting och widere sakgifuandhe til de Jnstämbde, det iag förmenar Jnga 
män bör af Rätten at städas på det Jntäppe, som de nu i sommars så dombdristeligan 
har Jnhägnat och begynt, Efftersom det ähr både för mig och qweg sampt min gl: olss 
änger till stor skade och Lämmelse, som ähr till syne, och med godha skiäll och witne 
ähr bewist, och än widare bewisas skall, det de willia täppa mig från min gamle grun 
och ägendomb, så at iag inte kan bruka den mig eller queget til Någen Nytte, Effter de 
har från täpt mig mine gle Enge med des Jntäppe, som alt bewisas skall, och förmodar 
at den Loflige Rätten och dom:n wijsl.n påkänder om de icke har giort wåldzwärk, på 
min gl:e ägendom tuert emot mina gamblle bref och D o c u m : r  Jtem om de Jnke 
bör plichta Effter Recessen, och för de andre bond:rs Rijkare wara o m o l e s : a d  Effter 
som iag ärbiuder mig af yttersta förmogo att försyna min Ryttare Effter hans kongl: 
m a g : z  Nådigste utgångne o r d r e , sammaledes om icke den Jntäpte fällatz mark 
bör at liggia till hou och klouff, som den af arildz tid ligget hafuer. h[ä]lst1822 effter 
der inga flere f. Böger fins til hella gården än på den Platz allena, begierar tienstl at 
detta mit Ringa suar måtte Jnföras1823, hues som för Rätten p a s s e r a r , och ähr den 
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lofl Rättens Rätmässige uthslagh och dom begierandes,
D a t u m  skingrödh den 2 A u g u s t j  A:o 1681:
               Jöns Jäpson

Och begierar Jönss Jäpsson sit witne til förhör, då för Rätten fram stodh Måns bängts-
son på ulsbygget, som suor och witnade Effter låugen wed Eed med oprachte fingere, 
Efftr at det första som han mins at der blef gärde på den1824 grun som nu i åhr wart 
Jntäpt, så komp tue i skingrödh til måns bängz fader, och frågadhe om han måtte få 
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Lof at1825 gå med hanom Oh täppa noget med, de Ville Jntäppa Een hage til Ryttarens 
häst, och1826 på den tidh syntes der Jnte hafua waret noget gärdhe för än det som då 
begyntes, och Effter at han blef då Jntäpt stod det Wed maht i nogra åhr, och i medlar-
tidh Reste Ryttaren åth tydzlan, och alt sedan har samma hage legat öde alt Jntil i åhr, 
nu den tid i somars blef täpt flöttes gärdzgården in bättre Och hagen blef mindre än 
som han förr wahr, Och med det samma gärde som nu i åhr blef upsat war Jönss Jäp-
son fråntäpt sin äng, at han inte kune komma til El:r frå1827 bem:te äng med sin boskap, 
Och Var hans klöff drefft således aftäpt, alt så synes han at de som haffua intäpt den 
hagen wille drifua Jönsas äng til samme hage, Och mera Vet han härom inte at Vitna

Hanss Knudsson mötte och suarade at han för sin Person Gör Jngen motstån der på 
Emot Jönss Jäpsson om bem:te hage, Och seyer at När som Ryttaren skal Wara hoss 
honom då skal hans häst blifua försöndt med grässbeet denne hagen förutan, och der 
som de andre Nåboor wille waret med och giort honom bistån i Vårs at täppa, då wille 
han förunt Ryttarne Een hage at hafua deras hester utj J åhr. män Jngen Ville der til 
Giöra Nogen Jelp, Jenss Jäpsson i Rätte lagde 2:ne Tingzwindhe det Enna ut städh här 
af tinget A:o 1649: den –2 maij. det andra D a t e r a t  bete ting A:o 1650. den 29 N o -
v e m b r : Och lyder det förste kortel i E x t r a c t Wis således som fölger Jep Jensson1828 
i skingrödh fredliuser så wit örehult och bällinge wedkomer, och fredliuser den halfue 
ström udi ormeåån som löber af bällinge siö sönden till bådhe
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Ålegård och möllefall, med mindre dhe hafuer damb och dambs bondh på deres Eget 
så och nogen gierder, som di nederkaster för siökär så och för alle uloflige ny Wäye som 
de legger igenem siökärrene, så oh tuendhe Vode drätter uttij hulte oh skingr[ö]d1829 
siö, Jnden för min Eng, så Vel som siö osen half strömb för honom sätten och andre 
brug, som det således kortel förmälte, med mera des Jnehål i dag läst oh På skrefuet,

det andra tingzwitne som ähr D:t den -,, 27 N o v : 650: Jnnehåller och utwisar huar 
skingröd åboars giärder skolla stå, och Jngen skal hafua macht at Jntaga Noget wi-
dare, med mindre det skall ske med alla skingröd åboars samtycke som tingzwitnet 
omförmäler, med mera des Jnnehål i dag läst och Påskrefuet,
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Ännu i Rätte lagde Jönss Jepson i skingröd Een domb utstädh här af tinget den – 22 
M a i j  A:o 1650:, huar uttij finnes Jnfört Et Panttebref som mälder således, 

Åge Jönsson i Boarp Tingfougde till Norreassbohäratz Ting, Och Pär Anderson i 
Bolesta skriffuare, Görra Witterligt at åhr Effter Gudz byrd 1630 onsdagen den -,, 17 
N o v e m b r. här på för:ne Ting,

War skichat pär Jönson uttj skingrödh, han i dag för Rätten bekändhe, det han hafuer 
Lånt Och up buret aff Olluff i hult, -,, 14 daler: som han mig till ett wänligt Låån med 
förstracht hafuer, Och för samme fiortan daller hafuer han mig i Pant sat, Engekärret 
ligger Nädan Bällinge, som kallass siö kärret, Och Nåår

256 v
dhee fiortan Åhr Ere forlöbne Och udhe skall bem:te Olluff hafua sine Pänge igien, 
af mig Eller mine sandhe Arffuinger, Eller samme kär: at niude Och Behålde, Jntill 
han fånger sine pänge udj giän, den sidste Päning med den förste Och Jngen anden 
same kär at pantsätte fra hannem, Och dher Effter beplichter ieg mig och mine sande 
arfuinge, hannem Och hanss sande arfuingr Skades löss at hålde i alle måder, des till 
witnesbyrd etc:

     Som samme Pante bref således förmälte i dag läst oh På skrefuet.

Hans Pärsson i skingrödh begierar D e l a t i o n  til Nästa Eller fierde ting at han1830 i 
midler tidh kan föra huad han hafuer som denne sag Wed komer: domaren förelagde 
Parterne at de skall föra huad de hafua som detta Wedkommer Jnan Eller til 4:re ting 
och sålenge D i l a t i o n e r a s  der med,1831 utan dom, hälst Effter det angår Jord och 
Egendomb,

Ryttaren Manhafftig C a r l  Linartson i dag hans fierde ting Effter förige drefne 
p r o c e s s: Esker och begiärar domb, dommaren tilsPorde Parterne om dhe noget 
mera hafuer i dhenne sak at föra
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huar til dhe suaradhe Neij at dhe Jnte mera hafa uttj dhenne sagh än som Redan fört 
ähr, utan ähr Rättenss utslag begierandes, före lagdes Parterne at dhe med aldra första 
skal taga p r o c e s s e n  beskrefuen. och då til Nästa ting at gå domb,

Kiäll Nilsson i Öya i dag i Rätta lägger sit skrefftel Jnlägg Mälder som fölger,

Så som det ähr i dag wores tridie1832 ting till Lasse pålsson i sånnestorp, anlangend-
he det börnegodz som wij hafuer under wärgemåhl för Lasse pålsons broder Peder 
Pålson, huilket wärgemåhl wij på fire åhrs tidh har hafft, och det utstådt med stoor 
besuer udj denne ufredz tilstan, Och emeden som Lasse Pålsson ähr bofast och ähr 
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broder til ofuen bem:te1833 Peder påhlson, ähr nu Närmere till at wäre Rätt wärge för 
for:ne Peder påhlson änd wij, det Lasse Pålson förregifuer at han eij ähr så wederhäfftig 
han kan taga det imot, och til med1834 hafuer wij sPort at han skulle hafue opkrefuen 
män af tinge, sin förmue at lade ofuersee, huilket wij borde billigen at hafft kal och 
wardzell till, på dhet wij kunde hafue suaret dher Till, Och förmener för den skyll 
deres förRätning bör Väre som ugiort, och icke den eller Lasse pålsons föregiffuende 
at hindre wores Rätmässige sagh, alldenstun det komr oss till at wäre medwärge med 
Lasse påhlson at hafua til siun, med bem:te V[ä]rgemål1835, Sätter för den skyll i Rätte 
för wälwijse domaren, om för:ne Lasse pålsson icke Jo bör for:ne wärgemåhl imottaga, 
och Wj der frå wara Endtledigat, och ähre härpå domarens kändelse begierandes, 
Och förblifuer den ähradhe Rättens Tienstwilligste tienare altidh D a t i  Öija den –3 
A u g u s t j  A:o 1681: Kiell Nilsson Nilss Jepson, Som samme Jnläg således förmältte:
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Körkewärgerne i Kälna sochn Kiäll Nilsson och Åge Rigersson i Öija, på sine Egne 
Och Körke Wärgerness Vägner aff Östre lyndby sockn, ähre begierandes 4 upartiske 
dannemän, som kunna Granska Och besichtiga Östre lyndby Och Kälna Körker, huad 
bröstfäldighet som kan finas bådhe på tack murar Wäggar Och fönster, sampt Wap-
penhuss Och alt huad som körkan tillhörer både Jnnan i och utan på, i huad Nampn 
det hafuer, dess likast hafua dhe at besihtiga Klocke stäpelen huad bröstfä[l]dighet1836 
som dher på kan finnas ut af huad det wara kan som och klokerr i sig sielf NB:1837 Och 
det uttj Een wes suma Pänningr beräckna Och Påseija, huar till blef upmält förste man 
Gunne Adzersson i öija Påll andersson i östre Lyndby, Nilss Pålsson i bollesta Och1838 
Adzer synesson i fastarp, samme föreskrefne 4 män här mäd af Rätten förelägges och 
anbefalles at begifua sig på åstäderne så snart denne taxt dem lefuererass, och således 
allt: granska och öfuer see som föreskrefuet ståhr: etc: 

Afsacht wed Jönss Jäpson i skingrödh och måns Bängtsson på Ulfzbygget, på sine 
Egne och samptl sine medfölgere de 12 mändz wägner, med deres skrefftel afsicht 
som Mälder: Effter som wij 12 män hafuer wäret på åstäderne efter wores taxtes Jn-
håll, och ofuerseet måns Eskelss gårdsspart, sampt och des tilliggendhe bygge, som 
ähr fule bygget och siöbygget, och den halfue deel af ulfz bygget, som Kiell tikeson
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På bodde, och Påhl Kiälson i Pant hafuer Effter Et tingzwitnes Lydelse som oss på åstä-
derne Ehr förewist, dog effter som wij hafuer ärfaret at den halfue dellen af ulfzbygge 
som Påhl Kälson i pant hafuer, ähr een möket besuerlig ägendom och så möket med 
steen belagt och med Liung öfuer grott, då kan det for:ne halfue bygge icke sträcka sig 
högare i skatt med måns Eskelssons gårdhzPart än huar fiortende skelling, som ähr 4 
skelling och 2 fyrkar af huar daller, at så når månss Eskelss gårdzpart utlägger 13 skel-
linger, då skall det halfue bygge utläggia den fiortendhe skellingen, huad sig skougen 
anlangar, då hafuer wij öfuer seet måns Eskelss skougz part, och till det halfue bygget 
utlagt et stycke skoug wästan söndest på höyiehult, som sträcker sig utt till bäcken och 
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til myren Effter stabel Och steen, Nock hafuer wij worderat för:ne halffwe bygge, och 
Efftersom samme bygge ähr et möket Ringa bygge, och möket med husan R u i n e -
r a t  och slät neder Rutet, då kune wij icke högare wordera det halfua bygge, än i det 
aller högste til 25 daler S:mt både med huuss och all des tilligande ägendomb, at så i 
sanheet ähr som förskrefuet ståhr till windesbyrd under wores Nampn och bomärke 
neden underskrefuet A c t u m  u t  s u p r a 
Hindrik       ågesson     Per         Suensson       Jens         Jepson
olle         ungesson            olle          månsson          måns         bängtsson
Nilss      ågesson               Anders         Persson    Per         bändson
             Mårten            Pärsson       hans          Knutsson     hans        Pärson
                        bomärke      bomärke
Som samme afsicht således förmälte
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Edeligen afsacht wedh Jöns Pärsson i brekille på1839 sine Egne och sine medfölgeres 
Wägner, Och i Rätte lagde derass skrefftelige afsicht som mälde[r]1840 således som fölger,

Effter wores taxtes Jnhåll hafuer wij Effter skrefne fyra män begiffuet oss på åstäderne, 
Granskat och synat pär Nilsons gårder til boarpe gård, då kan wi icke Rättare synass, 
än det icke Ringare kan wara bekostat än med 7: daler S:mt at optäppa och loflig göra 
samme Gärde, Nock haffuer wij och så på synt ageren till samme gård, då kan wii 
icke Rättare synass än der ähr sått 26 skäppe, Tofften undentagendes som Ryttaren 
olle hågensson hafuer sått, de före skrefne 26 skäppe Jord som sått ähr tilsätte wij för:-
ne Ryttare uttij sin betalning 12: skilling huart skäppe säd belöper sig 4 daler 28/öre, 
huad ängen sig belangar har wij och så öfuerseet och hånum der till uttij betalning 
sat nämbl som fölger,

först i stora äng tre lass, J ällekärs ängen 1 Lass, Nock 1 Lass i Tuer ängen, Et Lass i 
lång ängen, Nok et lass på de bäste ängerne, Alt så förmener wij oss at före skrefne 
Ryttere Olle håckensson skall wara härmed betalt för sin omkostning på Giärden, 
härmäd winder wij med wores Nafn och bomärke A:o 1681: den: 2 A u g : 
Nilss         Nilss,      Anders      Suensson       Jönss       Persson 
     bängt      lassen, Afsacht Edeligen wed Jöns i brekille på de 4e m:dz Veige: 
Som samme afsicht således för mältte:
afsagt wed simen månsson i sPydzrödh Edeligen: 

Effter wor Taxtes Jnhåll hafuer wij undertäcknade fyre män waret, På åstäderne, 
Nämbl wedh hågentorpe gårdh,
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och den uttij sielfua bygningen som och des Tilliggandhe ägendomb således t a x c e r a t 
som fölgr: först all den Norre Längan som ähr stuga och bollehus, för- - - 26 – daler: 
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Tuå andra Länger med skåttwäggar uttij, som eij ehr gåular eller dörar På, Och huar 
länga ähr 9 wäggeRum á 1 daler för Väggerumet. ähr 18 daler: Nock Een liten stuga 
med ett wäggerumhuuss der hoos – 12 daler: Eet möllehuss med des behörige stenar, 
Och mölle stång af Järn... 3 daler: bägge de ofuanstående länger ähr Nyt Timber och 
tagh, män förmedelst det nu på nogra åhr ingen sköttelse har fått, altså häller den 
ena Längan någet, huart skäppe lan åcker, Och huart lass äng Worderat huardera 
för 3 marker, dher uttij beRäcknat all gårdens härligheet, både skoug och fiskewan 
uttij S u m a  – 90 daler S:mt Belöper det sig altså både med husens bygning och all 
gårdzens tilligelse uttij alt – 149 daler S:m:t för bägge parterne både det trölss och tue 
i brug hafft hafuer: Så Ehuru wähl gården tilförne har waret utsat och Jnlöst för 200 
daler: då för denna besuärliga tidh som waret hafuer: Törass wij oss Jnte understå det 
nu så högt upsättia, af orsak bygningen fins nu för tiden möcket s p o l e r a t , och des 
tilhörige åker och äng heelt besuerligt at komma uttj sit förriga bruck igien, eij häller 
har wij oss understå kunat det Ringare wärdera än som föreskrefuet står, hälst Effterdj 
der ähr både skough och fiskewan sampt möllefall till samme föreskrefne gård, detta 
således wara det Rättaste som wij har kunat giort betyga wij med wores nampn och 
bomärke, af sPydzrödh den -,, 2 A u g u s t j  A:o 1681:
Simen       Månsson      olle        Pålsson     torsten           troesson    Nilss       bengtsson
  i sPydzröd i attarp i guarp i tudzeholm
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259 v

O n s d a g e n  D e n  1 7  A u g u s t j  A:o 1681:
de Otte Stockemän.

Suen Månsson i Tåstarp
Pär Jönsson i Lundzmöllan
sitter för Käll i Roneholm,
Per Brödsson i östre Ringarp,
Lasse i sånnestorp, sitter
för Ture i Essborrarp,
Tufwe Bentsson i skingröd,
Per gunnesson i Egholm sitter
för Nilss i Koholma,
Nilss i Öfuarp sitter
för Gunge i harbeckzhult,.

Ryttaren Eeller skougwachtaren Erick Börgesson På sin dreng Nilss Olss wägnar 
bewiste med K: M: Påhl Pärsson i Bollesta, och Jepp Eyleson i b m : som hiemlade wed 
Eed Effter Låugen at hafua stämbdt herr heijdeRijdaren hindrik hummer, til förste 
ting til dombs, Sakan ähr til honom för fältskärarLöhn, som han hafuer ut lofuat för 
honom Nämbl 12 daler Och des utan 8 daler för wärk och sueda som han har för 
o b l i g e r a t  sig til, oh förlikningzskrefftan omförmäller, der om i Rätta lagdes Een 
A t t e s t  Lyder således, (tecken)

Att emellum Heyderidaren M:r Hindrick Humer och Erik.inselss dreng, skedde uttj 
öya een förlikning om dee skadel hugg som heijderijdaren honom utan orsak hade 
gifuet i det han löfuade betala fältskäraren för sit arbette och omak, som sagdess då 
wara 12 daler S:mt och drängen för sin sueda och wärk 8 daler Pänningr, och des utan 
wara honom så god som 2 daler, det a t t e s t e r a r  Jag undertäcknat, af uglarp den 
-,, 2 A u g u s t j  A:o 1681:
        Jöran Thuringh
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dess förutan beropar Erik Börgesson sig på at förlikningzskrefften skal blifua upwist 
til Nästa Ting, Häyderidaren blef 3:ne Gånger Påropt förelagdes at Rätta för sig Jnnan 
Eller til Nästa Ting Eller då at gå dhomb;

Kiel Nilsson i öya i dag hanss fierde Ting til Lasse Pålsson i sånnestorp, Effter förige 
saggiffuandhe, och begierar domb, både på sine Egne och sin Broders wägnar,

Lasse Pålsson mötte och suarade at han förmenar sig til blifua frij för Någet Värgemåhl, 
hälst Effter det med Een fyra mändz afsicht skal1841 bewisass at han hafuer både gäll 
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Och barnegodz Jnne hoss sig öfuer sin förmågo, denne sak beror til i dag 14 dagar 
utan domb; 

Jönss Pålsson i skoughuset i Risebärga sochen1842 Och i Rätte lagde Edel och Man-
hafftig herr C o r n e t e n  S t a r c k h u f u u d z  skrefftel Jnläg som Lydr Såledess; Så som 
iag undertäcknat hafuer waret förorsakat på högw[ä]lb:ne1843 herr öfuerstenss wägnar 
Till witne och dombs J n c i t e r a  Låta Pärstorp, oderliunga, Färingtoffta Och Een 
dheel i örkeliunga och Rya sochn, förmedelst dhee Jnte Effter hanss E x c e l l t z  herr 
fältmarskalchenss Och g e n :  g o v : n s  O r d r e  har Täpt sina Gärdzgårdar Låugliga, som 
dhem p r o p o r t i o n a l i t e r  Wed häretzwad Closter ähre Tillfaldne, uttan Een stor
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Dheel af dhem heelt ULouglige finness, som Med Een 8:te mändz afsicht udstädd Ry-
sebärga Birke ting A:o 1681: den -,, 9 A u g u s t j  kan bewisass, huor igiönom Högwäl-
borne herr öfuersten förmedelst derass mutVill försumelse, Och Ulouglige gärdz 
gårdher skull har Lidet största skada, På sädan, som af hästar och suijn ähr foröfuat, 
som af både een 4 och 8te mändz afsicht bewisas, för den skull på mina Wägnar Till 
Norre assboohäratz Ting framskickass Erlig och beskedelig danneman Jönss Pålsson 
i skoughuset, Och Risebärga Sochn /: Effter iag för högwälb:ne herr öfuerstenss förfall 
skull Jnte sielf kan möta:/ at han på mina wägnar Begärar Een försuarlig domb, öfuer 
Vederbörandhe som höra unde Norreassbo häratztingz Rätt, för den skada som på 
Hög wälborne herr öfuerstenss säd giort är, och at herr domaren wille o b s e r v e r a 
de förste fyra mändz A t t e s t , som sädan förste gång granskat, Effter der war Lang 
tidh jmellan dem och de 8:te sidste män som af tinget blef uptagne, så at sädan icke såg 
så illa utt nu, som hun giorde strax at skaden wart giort, och så som herr domaren har 
sielf underwisning af den 8:te mendz afsicht, på gärdzgårderne, som härmed fölger, så 
är iag een försuarlig domb begärandess, på Wederbörandhe, som höra under Norre-
häratt, och iag befaller den lofl Rättens betiente den högste gudh, och förblifuer den 
lofl Rättens betientes tienst Villiste tienare Risebärga den 16 A u g : A:o 1681

Jönss Påhlsson beropade sig på at framskaffa C i t a t :  C M Starhhufwudh;
Sedhellen på de Jnstemde, till Neste ting.
Härförutan upwistes Een tingzAttest, huarutj1844 Och fines Jnfört Een fyra Och 8:te 
mandz afsicht huiken Lyder som dhen i P r o c e s s e n  skal Jnförass,.
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Tufue Bängtson i skingrödh suarade at han inte wiste at de woro C i t e r a d e  til Nor-
re häratz Ting, alt så begärar han dhermed må uppestå till Nästa Ting utan domb,

Jönss Pärsson på Ryet och Per gunnersson i Egholmen, på Örkeliunga och Rya so-
chnemändz wägnar suarade, at de hafua Lägt tuenne män som skolle på de bem:te 
sochnemändz wägnar uptäppa gärdzgårderne, Och derföre denem betalt, altså för-
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menar dhe at samme män bör suara til huad skada som giort ähr, om dhe ike hafua 
täpt gärderne Louglige som dhet sig burdhe;

C o r p o r a l e n  Manhafftig Clauss Hilck Bewiste medh K: M: R.t Per olsson i Bollesta 
och Jönss månsson ibm: på huars Vägnar Ryttaren Suen flink hiemblade kall, som 
hiemlade wed Eed Effter låugen at hafua st[ä]mbt1845 Nilss Pålson i Bollesta til förste 
Ting til dombs 2. 3 Oh 4:de om behof göres, S[a]kan1846 ähr til honom för 4: skäppa1847 
utsädd som han hafuer utsåt, och förmedelst Nilss Pålsson inte har Effter Löffte Vellat 
Täpt gärdzgården, alt så ähr bem:te gröde aldeles upätet af Boskapp,

Nilss Pålsson suarade at han inte har Lofuat Villa Jntäppa widare än om Engerne 
och Wången män om bem:te Lycka blef inte talt om skulle täp…1848 och beropar sig 
på Vidare suar till Nästa Ting,.
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H e r r  L e u t e n a n t e n  Edel oh Manhafftig Pälle Pärsson Larf1849 i dag i Rätte 

Lagde et sochneVitne som Lyder således, uti E x t r a c t wiss som fölger, oh skall alt i 
P r o c e s s e n  Jnföras, Kändess wij meninge Allmue i Tåstarup Sochn, och med det-
te wort obne Breff för alle gör witterligt, Efftersom Ehreborne Edell och Manhafftig 
L e u c t e n a m p t  Pär Pärsson Larff Till söndre Kärregårdh, på Tre offentel och Allmin-
delige Hellige Prädicke dage, på Wor sochnestäffner, hafuer Esket Endelig skudzmåhl, 
hureledess hanss K: hustru wälbyrdig fru E m m e r e n t i a  i förleden krigztidh Och 
de 8:te åhrs tidh han i Tydsklan war, sig förhållet hafuer; at wij menige Allmue Tillstår 
och wed Effterskrefne 12 Loufaste och Boofaste dannemän, Nämbl Månss Pärsson på 
Backen Per synesson i Toarp, Nilss Pärsson i b m  Tomme anderson Och Påll måns-
son i Tåstarp, Peder mikelsson i Brandzwig, Kulbärstorpe anderss Pärsson och Nilss 
Mårtensson i gunnarp, Pär Pärsson och Jönss Pärsson i b m ,  Pålh Suensson i b m , och 
Jäppe Pärsson i stubbarp, offentl giffue Tillkände, alle samptl och synderlige meddeele 
dette skudzmåhl at förbem:te fru L e u c t e n ska hafuer utstått i denne förleden krigz 
tidh stoor p r e s s ä r , så af krigzfolket som snaphanerne, at hände blef fråntaget alt 
det hun hafuer hafft, och ingen i denne menighet1850 med Rät eller skäl kan bem:te 
fru E m m e r a t i a  Vo n  Q u a l e n  annat Effter talla än det som ärligt och Berömel 
wara kan j allemåde til Vitterlighet undrskrefuet af Prästen herr Larss och förbem:te 
12 män: D: tostarpe körka den 24 Julj A:o 1681:

Huar Effter herr L e u c t e n a n t e n  TillsPorde C [ o ] r p o r a l e n 1851 huad han kan 
hafua her emot at 

262 r
suara, Efftersom han tilförne har Eskat på socknewitne som nu framVist ähr,. C o r -
p o r a l e n  suarade at både han Och mången annan ährlig människa kan skiuta sin 
skåte, och der före kan wara Lika god, och des utan seyer han sig inte weta med 
h e r r  H e r r  L e u c t e n a n t e n  L e u t e n a n t e n s  hustru annat än det1852 som 



– 374 –

ärligt och gott ähr, suarade at såsom C o r p o r a l e n  nu först Benäckar sit skällerij, 
så stod C o r p o r a l e n  andra söndan på körkegården, då h e r r  L e u : t e n  wed sin 
dräng fodrade på sin k. hustrus skodzmåhl, och wille tösta munden på honom, och 
des utan sagde1853 Effter som L e u t : n  Var1854 i Landet at han då der om sielf må söka, 
och sagde han kune Resa til danska Lägren och hämpta skudzmåhl, och C o r p o r a -
l e n s  hustru sagde, de kune och gå til Köpenhafn der om, C o r p o r a l e n  suarade 
at det är Jnte skällerj dermed, de kuna gå Både til danske Lägeret och til Köpenhafn 
huar dem behager, Och Näkar at han inte wille tösta munden på L e u t [ n ] a n t z 1855 
dräng, utan allenast bad honom tala Rät utt, dessutan föregaff L e u c t : n  at C o r p : e n 
har Redet sielf 3..die och sielf fierde och utforskat h[a]ns1856 hustrus förhållande; Och 
begärar L e u t : e n  at huad C o r p o r a l e n  der om har hört han det nu för Rätten wille 
utseya Och Bewisa, C o r p o r a l e n  suarade at han Rider sina äraden huar han will 
äntingen han Rider sielf 3 eller sielf fierde 
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det komer ingen Wed
Och han har inte frågat Effter henas förhållandhe huar han Reeste, Och Widare i Rätte 
Lagde h e r r  C o r p o r a l e n  2:ne Jnläg som Lyder i E x t r a c t Viss således, och skal 
i p r o c e s s e n  Jnföras, ord Effter annat, dhen Lofl Rätten förorsakas iag härmäd 
Tienstl till känna giffua, at orsaken til trättan som uttj min hossfölliandhe S u p l i -
q v e  ähr antäcknat, och befines af L e u c t e n a m p t  R u d u l f z  Långlwarande haat 
Och afwun på mig, som war för Et bröggekar som iag Bekom i fran snaphannen Pär 
Rör af hanss skälms Godz, som här i Landet har ifrån Röfuat,. huilket kar L e u c t : n 
sig wille tilägna hoss bonden Nilss i brödagra, Begärar der före Vänl den Lofl Rätten 
wille anse mig medh Rätwisl rätt at icke min anklagare må mig här utj bewitna, der 
det sig mäste delen består af särdeles partiske witner; och det C o r p o r a l e n  C l a a s 
h i l c h  har bewitnat, befines Effter hans Egne ord senast för Rätten wara min o=wän./: 
det andra Lyder kortel såledess: förorsakass iagh unde bem:te den Låfl Tingz Rätten 
Klageligen andraga, Huru såsom L e u t e n a m p t e n  R u d v l l f f  hafuer Jnbracht mig 
uttj A c t i o n  med L e u c t e n a n t e n  Pär Pärsson Larff, i det han med Nogra andre 
flere, imot min Vilie tog mig med g e w a l t  på körkewägen och fölgde mig till Et barns 
öll i boarp, och ösiö sochn, och iag Viste Jnte af det gille förän iag kom i gården, den 
lofl Rätten kan der af see och förnima uttj huad mening L e u c t e n a n t e n  R u d o l f f 
mig wålsaml har bortfört, Nämbl at söka tilfälle at bringa mig i olyka /:, med Vidare 
bägge Jnläggens Jnhål i dag Läst och Påskrefne och skal alt i p r o c e z e n  Jnförass:

H e r r  L e u : t e n  suarade at det C o r p o r a l e n  före[g]iffuer1857 L e u c t e n a n sken 
hafua fört sit godz till danska lägeret, skal alldrig befinas i sanhet
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Och huad C o r p o r a l e n  hafuer at talla emot hans förde witne, må han söka denom 
om, Vidare i Rättelagde h e r r  l e u : t e n  sit skrefftl Jnläg som Lyder således, Ehreborne 



– 375 –

Wälwise och förståndige herr Laghförar sampt den bisit[ian]dhe1858 Lofl R[ä]tten1859 
sambtel Man Pleyar at seya för1860 gammalt ordsPr[å]k1861, dett man niuter Jngen fred 
Länger [ä]n1862 Naboen eller grannen will, dhet iag undertäcknat höyeligen för den 
Loflige Rätten och all wärden må klaga öffuer C o r p o r a l e n  Påll Lofuenbärg, som 
så dumdristeligh och uttan Ringaste giffuen orsack har nu för någen tid sedan uttj 
Boarp som witnen har förklarat, skäldt min k. hustru för dhen som skulle hafua nu 
i förleden krigz Tidh då iag war i Tysklan, Beblandat1863 sig med det ogudeliga och 
myrdiske snaphaner, och hafft med dem oloflig Beblandelse med mehra, och som 
dhenne Lofuebärg intet i Ringaste måtto har Eller i Effwigheet bewisa skall, min k: 
Hustru Någet oärliget, [ö]fuer1864 af sin groffue ärreRörige Beskyldning då förmenar 
iag han som har angrepet Min k: h:stru på sin Adelige ähra ärlige Nampn och gode 
Rychte Bör at plichta, och Böta sine OErlige 3 marker: och wara mindre man effter 
J u d .  L a u  L i b :  2  C a p  109 – C h r i s t i a n j  3  R e s :  =  2 0  A r t : l  C . 4  R e -
c e s :  J t e m  C  4  börkerät 20 Art: Konung F r e : 2: Gårdz Rät 14 A r t  sampt Stadz 
Rätt 113 A r t e c k e l :  andre sådane af owijsom Christendomb till E x c e m p e l  och 
afsky, och des forutan betala mig all förordsakat E x p e n s e r ,  huar på iag afwartar 
af denne Lofflige Rätten et ändelig slut och förblifuer wälwise domarens och den Lofl 
Rättens VelVilligste T: altid

               P: Pärsson Larff: 
C o r p o r a l e n  Berättadhe, at så som han har Låtet C i t e r a  diegnen i tåstarp, 

och Jntet har Vellat mö..1865

263 v
Och tilståt det han tilförne för honom berättat hafuer det L e u t e n  Pälle Pers hus-
tru skulle hafua Reest til hälsingborg J de danskes tid med 3 lass godz, Och der med 
seyer C o r p o [ r a ] l e n 1866: sig inte hafua skält eller ment L e u : t z  hustru någet ont 
dhermed, Och inte frågat diegnen derom, utan det ähr diegnens Egen beRättelse,.

Her L e u c t e n a n t e n  Begierar at Efftersom dhet nu i dag ähr fierde ting, och dom-
maren til förste ting för[e]lagde1867 dem1868 at föra til i dag huad dena sak Vedkommer, 
altså ähr han ändelig slut begerandhes, C o r p o r a l e n  Begierar opsättelse til i dag 
14 dagar, huilket Rätten eij Viste kuna benäka, och före lagdes til samme tidh at föra 
huad han kan hafua och då at gå domb,

Hanss Andersson i Lundz gården Bewiste Med K: M: Pär Nilson i Lundzgård och 
Nilss Anderson i bläsinge, som hiemlade Wed Eed Effter Låugen at hafua stämbdt 
Ryttaren suen flinck i Lundzgården til 1. ting witnesbyrd at påhöra 2. ting Vinsbyrd at 
höra på om behöfues, Jtem Jnstämbt Effterskre[f]ne1869 at bestå sin sanhet,1870 Nämbl 
Åge andersson i Bläsinge Nilss gungesson i b m  åge brödsson ib m :  Och hans Pers-
son i b m : dhe witnesbyrd som förde äre af Ryttaren suen flinck, ähre nu och samptl 
J n c i t e r a d e , at höra på Vitnessbyrd, Och begärar hanss andersson sine Witnesbyrd
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i förhöör, Då för Rätten framstod Åge andersson i Bläsinge som suor och witnad[e]1871 
at han icke kan witna det Ju hanss andersson kan hafua kört Röttarens suen flinkz 
häst ut af Lyckan; män det kan han och nu hafuer Ved sin högsta Eed bedyrat at icke 
hans anderson War orsak til hästenss dödh;

Nilss gunersson i Bläsinge framstodh oh witnar samme ord som Åge andersson för 
omwitnat hafuer, och des utan berättade at de1872 icke kan tro hanss andersson wara 
skyldig i Ryttarehästenss dödh, hälst Effter han hafuer i Nijo körker Låttet giort böön 
öfuer den som har waret orsak i hästens dödh /. Samptl de witne som Ryttaren Suen 
flink för detta fört hafuer mötte, Och ännu tilstår det samma som de för omvitnat ha-
fuer. Hanss anderson i Gönöm sin fulmähtig Wälte J a c o b  olsson Begierar at de andre 
Jnstämbde witne må blifua förelagt at möta till Nästa Ting, och då at gås hues Rät ähr,

Omsider Blefue bägge Parterne så föreente at de1873 wållgifua sakan på fyra ärlige 
U-partiske dannemän som kuna förena dem om dhenne tuistige Sak, huar till Ryttaren 
på sin sida begerte1874 upnämbde Nämbl Åge Jngelsson i Bollest[a]1875 Och Suen Jönsson 
i b m :  Hanss andersson på sin sida begärte Nielss gungesson i Bläsinge, Och Jör.n1876

264 v
Christensson i Bollesta, huilka föreskrefne fyra män härmäd af Rätten förelägges 
och anbefalles, at de skall Noga i giönomsee hela p r o c e n :  på Bägge sider, Och så 
laga at Jngendera af Parterne föroRättas, som dhe achtar på Vederbörande städer at 
försuara, Och sedan deras afsicht här Jnnan tinge1877 med foderligaste afseya som de 
achtar at försuara;

Wel:te J a c o b  olsson Låter lysa för sin dele Jmot h e r r  S a l o m o n  på albret to-
messons Wägnar, sammaledes Emot Per torsson på be:te Wägnar til Nästa ting, Per 
torsson mötte, och Lofuar Jnnan Eller til Nästa ting at betala sin skul: begerar så länge 
upsättelse:1878

Pär gunarsson i Egholm upwiste Een skrefftl Kaldz sädell underskrefuen af Ländz 
manen Per Nilsson som lyder med sin opskrefft således, Giffuess lgl1879 kall och wars-
sl på Cronens wägner måns anderson i Egholm til at förklare sit skällande, som han 
skälde Pär gungesson oh hans hustru, dåg at möde til förste ting til dombss, sampt 
och bängt Torstensson i Egholm och Jnger olsenss dotter, de föreskrefne at möde til 
Näste Ting at bestå dheres sanhet, som dhe hörde at m[å]nss1880 anderson skälde Pär 
gungesson Och hanss hustru/ 
Eget den -,, 9 A u g u s t j  A:o 1681: 

      Peder Nilsson
Opskrefften Lyder såledess/.
     Läst på Örkeliunge sochnestämbne den -,, 7 A u g u s t j  A:o 1681:
           Nilss Pärsson
                 M: M:
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Och beropar1881 sig på widare Witne at föra till Nästa ting:

265 r
Gästgiffuaren Jeppe Bängtsson i åssliunga och Suen ollsson i b m : på sine Egne och 

samptl Bymändz wägnar, ähr Begärandhes Efftersk:ne dannemän måtte Bestå sin sanhet 
huruledes de i förleden krigz Tidh ähre blefne utplundrade af M a r c h s i e n e  som 
ginge up Och ut före, sampt och huad wådeJlldenn kan wara öfuergången; då der om 
at witna framstodh Suen Lassen på skogen Brödde Jngelsson i Jälla, Pär Pärsson på 
Kirstinshall, Tufwe pärsson på Hultet, huilka samptl Wed deras högste Eed Betygade 
at nu i förleden krigz Tiden Blef samptl åssliunga Bymän från taget af krigzfolket både 
Boskap öck fåhr getter suijn och gäss,. sampt alt annat deras godz och förmogo som 
dhe kune hafua, å så at Een dell behölt Jnte Lefuandes kreatur igien, och Een deel 
behölt Nogra fåå kreatur, män all gröden Blef dem alla åhran störste delen fråntagen 
når f ä l t e n  stoge der, Och der förutan Blef En del huss uppbrände för Jäppe Bängts-
son Jtem af wåde Jll upbrände Nogra huss för siune Turesson Och olle Nilsson så och 
gärdzgårderne störste deelen af krigzfolket upbrände, så at Een deel af wangerne wed 
Pass halpar…1882 Eller mera ännu inte är komet i brug Eller Jntäpte, desslikast störste 
delen af gä.derne1882 af gårdarne heelt R u i n e r a d h e , så at

265 v
dhe Jnte kuna hafua i husan huarken Cretur Eller f o d e r a g g i e , Jämwäl störste delen 
af Bönderne förarmade, at de icke hafuer det de kunna köpa sig Een skäppa säd före,

huar Effter Jäppe Bängtsson på sine Egne Och samptl Bymändz wägnar ähre tingzwitne 
begierandes på det de i underdånighet kunna söka Nådig höga öfuerheten om Någen 
förlindring, oh förskonsel på deras skat oh utlage: huilket Rätten ey wiste dennem 
kunna benäka, at så e t c :

Edeligen afsacht wed Pär Jngelson i ågarp på sine Egne och samptl de fyra mandz 
Wägnar, och i Rätta lagde derass afsicht mälder som fölger /. Så hafuer wij 4 män Eff-
ter Taxtenz Jnhåll Begiffuet oss på åstäderne i såndestorp, och öfuerset Lasse Påhlss 
förmue så meget som oss ähr wist hanss at wäre, och det udi Pänningr Berägnet det 
Rättaste wij kunde, då udi Lössöre godz belöber det sig 144 daler Sölfuermynt: 1 mark: 
8 skilling: då Effter skiffte Brefuet som är da förrättet A:o 1677: den -,, 27 M a r t j  huar 
uttj förmählless att Lasse Pålsson hafuer under wärgemåhl Börne godz för sin yngste 
syster Boel Påwelssdotter Nämbl 133 daler 3 marker 7 skilling: Och Effter för:ne skiff-
tessbref är Lasse Pålsson Tilkommet udi Jord och huuss sin hemgifft, på dhet Gården 
icke skulle stå öde som war i Krigz Tiden, hans hemgifft Belöber sig och så i S u m -
m a  – 133 daler 3 marker 7 skilling: huad som förn:n Lasse Pålsson widare hafuer at 
arfue i såndestorpe kunde wij 4 män icke nu berägne i Pänge uden samme går och 
Jor wore wurderet
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Ty dhe ähre 6 arfuinger der om, wj kan icke wide om dhen kan koste så meget som 
i förige Tidh Når skatten war Ringare, och gården Bädre Wed macht hålden; Bort-
skyldig Gäll som Lasse Pålsson föregiffuer han hafuer lånt till at skatte och komme 
Gården i Brug före som ähr – 180 och 3 daler S:mt: i så måder afsiger wij detta Vort 
Togh för Rätten, skrefuet den -,, 13 A u g u s t j  Ao 1681 Här under wores Bomärke, 
Pär       Jngelsson    Anders       troetsson    Bengt         axselsson     Johan        suensson
Som samme afsicht således förmälte
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O n s d a g e n  D e n  3 1  A u g u s t j  A:o 1681:
Otta Stockemän,.

Tufwe i skingröd 
Pär Jönsson i Lundzmölen,
Anders månsson i turebygge
sitter för gunge i harbäckzhult.
Pär Brödsson i östre Ringarp,
Ture i Essborarp
Pär synesson i toarp
sitter för suen i Tostarp.
Lasse i sånnestorp

Herr Heijderijdaren M o n s : r  Hendrick H u m m e r :  ähr i dag Begierandes 8:te män 
som kunne Granska och Besichtiga Åssliunga och Jälla skough, huru många Tätta 
stubba som kan finass hugne wara på et åhrs tidh, Både på skougen och i wångarne, 
Och Noga anteckna så många som förefines wara fälde1883 och Ustämpl[ade] huar till 
Blef upmält förste m…1884

266 v
Hanss Pärsson i skeningeholm, Jönss håkansson i sandzeholm, Jönss Tusson i Järingz-
holm, Käll Pärsson i Roneholm, Hällie i Bierebygget Siune [?] Ågesson i Onsena, Suen 
Jepsson i Killelt, och Nilss Torkelsson i b m

H e r r  p a s t o r e n  af Röge Hederlige och Wällärde herr Pär Nilsson Fix Bewiste 
mäd K: M: Guner suensson på huarss wägnar gunar dansson i huers hiemlade kal, 
Och Tue gunarsson af1885 Röge, som hiemlade wed Eed Effter Låugen at hafua stämbt 
Effterskrefne med fiortan dagars Warsell, Effter detta fölliande upsatz eller lista som 
således Lyder j E x t r a c h t wiss Och skall i p r o c e s z e n  Jnförass; Så som iag under-
täcknadhe, idag wed bemte K: m: har ladet C i t e r a  för dhen Lofl Norre assbohäratz 
Rätt, til första ting Jordegoset i hågentorp, och Torup Sochn, at up bydha, til Lösen och 
til dombs, Först arfuingerne som dher Ellödh hafuer Nämbl månss Tusson Barnföd i 
hågentorp, med sin morbrodher och Laugwärge Nilss Pärsson i grafuerödh och Torup 
sochn, Nilss Johansson i hågentorpe Bygge, på sin hustrues Vägner; dher Näst dhe 
fire Ta x c e r i n g z  män, Simon Månson af, SPydzrödh olle Pålsson af atterup, troet 
torstensson i guarp och Nilss Bängtsson af Tudzeholm, då Till bydes först ofuenbemte 
arfuinger, om dhe willia Lösa same Jordegodz i hågentorpe skatteheman, Effter dhe 
4 mändz [ Ta ] x c e r i n g 4009 för Pänge 74 ½ daler S:M:t så wit mig … kommer1886. 
Nämbl dhen halfue part, som är Effter …bogen1886 2/3 heman, ell 5 1/2/16; med vi-
dare des Jnnehl i dag Läst, etc: 
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Simon Månsson af sPydzeröd1887 huilken War Een af dhe fyra Ta x c e r i n g z män 
mötte oh på sine Egne oh dhe fyra mänss Vegner1888 suaradhe, at han hafuer med de 
andre sina medfölgere1889 har waret på hågentorpe gård, Och således det Rättaste dhe 
hafua kunat giort Vurderat same gårdh Jord Och ägendom, Och dhe eij hafua tordz 
sig understå dhet Ringare Ta x c e r a  än som derass giorde afsicht innehåller, Hälst 
Emedan som til bem:te gård ähr fäm sköna fiske siögar, sampt Een åh Och Eet skönt 
möllehuss och möllefall med al annan des behörighet, huilket ähr beläget strax utmä 
gården, dessförutan ähr til samme gård Een stoor Och witlöfftig skoug at Näpel så 
möken härlighet fins til Nogen gård i häradet som til dhen, huar före simon månsson 
förmenar det inte är för högt upsat i dheras afsicht, Och eij heller kan honom Eller 
hanss medfölliare påbyrdas bem:te gård at Jnlösa til sig,1890 samme skoug som til för:ne 
Gård belägen ähr hafuer aaborne Ved hågentorp för dhe fyra wurderingzmän berättat 
at Var Ta x c e r a t  til 13 hundret suins ållen; förutan der til behörig åcher och äng, och 
sätter i Rätte om icke det bör wara wed dhen Ta x c e r i n g  som giort är hälst emedan 
som wj inte kunne förstå dhet Vara för höcht upsatt, och förmenar
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Jngen dommare tilfinder1891 honom Eller hans medfölgare til at Jnlösa Nogen skatte 
Jord, hälst emedan dhe hafua så möket brug det förutan som dhe kuna förmå at skatta 
före, Och således sig tillhåller1892 för h e r r  p a s t o r e n s  tiltalle frj wara, och dher 
icke hans Wyrdighet kan wara benögd med wores Ta x c e r i n g  som giort är Effter 
afsichtens Jnhål som ähr 3 marker för et lass äng och 3 marker för skäpe lan åkr. för-
utan husens särdeles Ta x e r i n g , så kan hans Vyrdighet upkräffua andra män som 
honom det1893 kan til Vordera Effter god Plägsedh, huilket lärer Vähl stiga högre än 
som den afsigt som dhe fyra män giort hafuer.1894

H e r r  L e u c t e n a n t e n  Pälle Pärsson i dag mehra än som fierde ting Begierar 
wed sin skrefft Och Vissa Budh nu ändelig sluutt imellan honom Och C o r p o r a l e n 
Lofuenbärg:
C o r p o r a l e n  Lowenbärg Och i Rätte lagde Effterskrefne a t t e s t e r  (tecken) 
som lyder den första således S i g n u m  (tecken) huarmed han wil afbeuisa det herr 
L e u c t e n a n t e n  Pälle Pärsson sidsta ting föregaf, angående det C o r p o r a l e n 
skulle hafua å Nyo Låtet falla Nogra obequeml ord; NB: Och Begierar dhe må blifua 
p r o t o c o l e r a d e :

Så som Her C o r p o r a l e n  Påhl Lofuenbärg, har anfallet om een A t t e s t , angåendhe 
Nembl at h e r r  L e u c t e n a n t  hafuer sacht, at C o r p o r a l e n  har skollat skelt herr 
L e u c t e n a n t e n  i Engelholm, hoss anders krämmare; män wij som här underskuit

268r
hafuer wore på dhen ändhe dhit kombne at besee dhe p a t i e n t e r  som wore för-



– 381 –

brendhe af krut, så A t t e s t e r e r  wj at C o r p o r a l e n  icke Nämbdhe h e r r  L e u c -
t e n a n t e n  eij heller hanss hustru i Nogen måtto skymfferat, här med will iag och 
sampt dhe andhre A t t e s t e r a  och bekreffter nu och När påfordhras medh Eed 
Engelholm den – 6 A u g u s t j  A:o 1681: 

Anders Stochenström, QuarteerMäster. Magnuss Weyler fält Tromperare,
       J o h a n  s t r e n g s t r ö m

som samme A t t e s t  således förmälte:

dhen andre A t t e s t e n  mälder såledess S i g n u m  (tecken) ich untergeshrieben be-
känne dass ich won C o r p o r a l  Påhl Lofuenbärgh, nichtz alss ehrligh und redhlih 
ist, Zuishen L e u t :  Pär Pärsson dass bem:te C o r p o r a l  soll aus ney ihm bem:ter 
L e u c t e n a l t  oder seyne hausfrau hate einige skandtwortte oder wass unehrlich ist 
mei[n] 4018 lebe tage nichtz auss sienen mundhe gehört habe; Vass bemte L e u t :  in 
diser sachen af mier gesaget, dar weiss ich oder bekänn1895 nichs daran shuldig Zu 
sein dher etwas zusaget gehaben, Vass skanderlih worte aff dhem L e u t n  oder sein 
hausfru g1895 shehen sage ich mir frey udt unkunbarlich daran A t t e s t e r e  ich in 
Engelho[l]m1896 den – 26 Augustj A:o 1682 D a n i e l  Steiem:

268 v
dessutan Efftersom C o r p o r a l e n  hafuer Låttet C i t e r a t  Munsterskrifuaren suen 
Kämpe,1897 til förste ting at Bestå sin sanhet, alt så fram skikar bem:te mösterskrifuare 
Een A t t e s t  som Lyder således,/ Ehreborne Och WällLagfaren h:rz dommare gun-
stige gy: Så som C o r p o r a l e n  manhafftig Påhl Louwenbärg mig till dhetta Ting 
har C i t e r a  Låtit, angåendhe dhett C o r e l l e t  som på Barnssöhll j Boarp skedde, 
om L e u c t e n a m p t e n  ädel och Manhafftig Pär Pärsonss Hustru, och huad som 
bem:te Lofuenbärg dhes förmedelst skall wedh hanss afresa af een Ryttare under 
öfwerst: W[ä]lb:1898 G e o r g  J o h a n  Wr a n g e l s  C o m p a g n i e  wara wederfaret, 
alt så sanningen till styrkio vill iag mig icke här med förhålla uttan med dhetta som 
föllier A t t e s t e r a ; att då C o r p o r a l e n  Påhl Lofuenbärg, Effter dhet som alt war 
p a s s e r a t ;  om förbemä:de Pär Pärsons hustru, togh sit afskeedh, hadde han och Till 
förendhe, med C o r p o r a l e n  Claass Silcke at Jnhämpta Nogen ordz föregiffning/ 
fölgdhe iag honom ut giön: Por:n…1895 dha wj hadde v a l l d i c e r a t , skulle iag gå … 
1895 mötte mig Ryttaren Lars, med wärian, åth 
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 1 Papperet trasigt eller i kanten
 2 Ett och underprickat
 3 a hs
 4 fremsl understreckat
 5 Ett M understreckat
 6 Över raden
 7 skan Manhafftig underprickat och över har 

Sahl skrivits
 8 här för Rätten underprickat och ett och skri-

vet ovanför
 9 före understreckat
 10 gie understreckat
 11 Understreckat står Mons
 12 Understreckat står dem och över raden sigh
 13 Understreckat står derföre hon och över ra-

den hon
 14 Ovanför åboar utj står ett underprickat der-

före
 15 därföre över raden
 16 Understreckat står han
 17 hampte hs
 18 dons hs 
 19 tilika med över raden
 20 med henne över raden
 21 och två gånger
 22 Swänske understreckat
 23 Ett S understreckat
 24 då swarade över raden, ett och understreckat
 25 då hwar till understreckat
 26 med forderligste över raden
 27 dän understreckat
 28 i Ebbarp Skattegård över raden
 29 Nembligen över raden
 30 föreläggas över raden 
 31 åstäderna har ändrats till bemt åstäder genom 

att –na har strukits och bemt skrivits till över 
raden

 32 kan finnas över raden
 33 biälkar understreckat
 34 stolpar understreckat och skorsten över raden
 35 Ett e
 36 i styckewijs över raden
 37 wäg understreckat
 38 Nils Swänson har understreckats och Tufwe 

bengtson skrivits över raden
 39 Nilsson understreckat och anderson skrivet 

över raden
 40 Ett M understreckat 
 41 män över raden
 42 Plump

 43 Ett och understreckat
 44 domaren giorde understreckat 
 45 at opbar understreckat
 46 se
 47 agående hs
 48 bem:te den understreckat
 49 Plump
 50 effter lagen över raden
 51 ike över raden, häller ändrat från eller
 52 någon har ändrats till har någon
 53 alt dät dee kan mi understreckat
 54 har ? understreckat
 55 inskrefwen över raden
 56 för Rätten över raden och understreckat
 57 bete över raden 
 58 och två gånger
 59 och över raden
 60 be upprepas
 61 dat: den 4: 7ber. 78 tillfogat i efterhand
 62 Understreckat står med wijdare innan och till 

4 Ting angående. Över raden står Peningar 
ähr

 63 i örahult över raden
 64 Ee framstar understreckat
 65 Orsak understreckat; skyldig skrivet ovanför
 66 i hwars understreckat
 67 Per Månsson i dalshult understreckat
 68 Öre understreckat 
 69 efter lagen över raden
 70 ng understreckat
 71 i hälgalt instälte efterskrefne Witnen som 

understreckat, sampt 2ne över raden
 72 som över raden
 73 Tr understreckat
 74 deene understreckat 
 75 ofwanskrefne över raden
 76 af understreckat
 77 förmedelst dee bodde så när Landwägen över 

raden
 78 så at de och al understreckat
 79 efter understreckat, före och nu över raden
 80 o hs
 81 deras över raden
 82 bege: understreckat
 83 wara hs
 84 Tin understreckat
 85 wagnar hs
 87 Klotter
 88 hogta h:de hs
 89 pe understreckat

Noter
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 90 Jon understreckat, -ade över raden
 91 hem hemblade eft understruket
 92 och över raden
 93 stambda hs
 94 är över raden
 95 till understreckat 
 96 at har ? understreckat
 97 och hennes börn över raden
 98 Retta över raden
 99 Understreckat står i pant och där över har 

skrivits in lost
 100 och över raden
 101 for understreckat
 102 So understruket
 103 Över raden står herr hiltan hade utskikatt 

till nn (till nn understreckat) och på raden 
är hade utskikat med understreckat

 104 aldrigh hade fl understreckat
 105 till understreckat
 106 ha understreckat
 107 manga hs
 108 dodde hs
 109 dee understreckat
 110 sågh över raden
 111 för understreckat
 112 Ändrat genom att Enkan skrivits över raden 

och na i sönerna understreckats
 113 Een två gånger 
 114 dee understreckat
 115 at upprepas
 116 lagers hs
 117 Och understreckat
 118 ti understreckat
 119 som är instämd över raden
 120 sigh understreckat
 121 och owillige danne över raden 
 122 son hs
 123 samt klåkestabels över raden
 124 wal hs
 125 till över raden 
 126 behofwes hs
 127 så wäl som och klåkestaplen understreckat
 128 utj understreckat
 129 –heldh hs
 130 Ett h struket
 131 nast hs
 132 brost- hs
 133 Skiutzrattarens står ovanför ett understreckat 

Ländzmandens
 134 Över raden står 10, 12, men ingenting är 

struket i raden
 135 på de samtl. 8 Mandz wegnar över raden
 136 om sålydandes understreckat
 137 Ma understreckat

 138 sina över raden, Pål understreckat
 139 Måns Effterlefwerska understreckat, Nils och 

effter över raden
 140 Ting ti understreckat 
 141 dodde hs
 142 till understreckat
 143 balinge hs
 144 till opbiudning och till doms över raden 
 145 at understreckat
 146 dee har han understreckat
 147 Nembl. understreckat
 148 i understreckat 
 149 Sal över raden
 150 om understreckat
 151 hoos understreckat
 152 12 omprickat
 153 och understreckat
 154 mehr understreckat
 155 kom understreckat
 156 at understreckat, han över raden
 157 blef understreckat
 158 iagh understreckat, wij över raden
 159 som understreckat
 160 besta hs
 161 nagot hs
 162 Mar understreckat
 163 blef i grundh understreckat
 164 i grund över raden
 165 war understreckat
 166 –man hs
 167 som över raden 
 168 dy wär över raden
 169 både höö och Säd över raden
 170 Ett s struket
 171 ganska över raden
 172 klader hs
 173 och ola över raden
 174 Ett ioch ett dee understruket
 175 och över raden
 176 widare till över raden
 177 wijdare understreckat
 178 gårdh understreckat
 179 last hs
 180 med domarens omkostning över raden
 181 en huer över raden med annat bläck
 182 Över raden har skrivits eller deras hustrurs 

och arfwingars, vilket har strukits över med 
annat bläck

 183 löst och fast över raden med annat bläck 
 184 sson med annat bläck
 185 Nilson över raden
 186 han m ni understreckat
 187 Ti understreckat
 188 i Norra asbo harat över raden
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 189 Per Pålson i Stidzwijk understreckat och 
honom skrivet ovanför

 190 såm understreckat
 191 håkan Jons understreckat
 192 håkan Jöns. över raden
 193 haratz hs
 194 hakan Jonson hs
 195 sålydandes över raden
 196 dennom över raden
 197 Ovanför raden är någonting klottrat, möj-

ligen han
 198 Ratten hs
 199 doch at han upprepas 
 200 hwar till understreckat, då över raden
 201 begi understreckat
 202 samma understreckat, och nampngifwa skri-

vet ovanför
 203 hörsambligen över raden
 204 anders Jönson i Årery understreckat
 205 lop understreckat
 206 Kommatecken och och med annat bläck, och 

över raden
 207 Tumme andersson och understreckat
 208 Zedlar understreckat
 209 Ett ö understreckat
 210 påhora hs
 211 förordnade upprepas
 212 sist hs
 213 dat hs
 214 En stapel för mycket i mm
 215 Klottrigt
 216 Boo Jönson skrivet ovanför ett han, som står 

på raden, ej understreckat
 217 hans son understreckat 
 218 herr omprickat
 219 wijdare understreckat
 220 domaren understreckat 
 221 lat hs
 222 uthäf hs
 223 angaende hs
 224 Klotter
 225 at understreckat
 226 hampta hs
 227 medh understreckat
 228 Över raden står doms, ej understreckat
 229 om behof gors över raden
 230 Nembl understreckat
 231 som upprepas
 232 där understreckat
 233 Een h understreckat
 234 stoflar hs
 235 mn hs
 236 Klotter
 237 Nn understreckat

 238 J Ekee understreckat
 239 deee hs
 240 2 omprickat, och några över raden, och un-

derstreckat 
 241 hon understreckat
 242 hon understreckat
 243 eller upprepas
 244 dörren understreckat
 245 lag hs
 246 Blasinge hs
 247 och i Rätta understreckat
 248 sålydandes understreckat 
 249 skulle understreckat, wille över raden
 250 Herr Majoren at över raden
 251 Mälder som fölger understreckat
 252 dät rättaste dee har wist över raden
 253 iag understruket
 254 äller understruket
 255 hafft at över raden
 256 Klotter
 257 Sak understreckat
 258 som understreckat
 259 till upprepas
 260 hamptade hs
 261 sitt understreckat 
 262 giode hs
 263 h hs
 264 t hs
 265 h hs
 266 Ett understreckat
 267 bekande hs
 268 J hs
 269 och över raden
 270 Ett d understreckat 
 271 k har skrivits på ett p
 272 är i krigstijden bortkommit över raden med 

annat bläck
 273 Pe hs
 274 effter som dät gambla ? över raden
 275 Ola Månson i Balinge understreckat
 276 sama över raden
 277 bewijste över raden
 278 däne Saak han af understreckat 
 279 Wär hs
 280 aften över ett understreckat dagz
 281 komno hs
 282 Ni understreckat
 283 pär hs
 284 R underprickat
 285 fo understreckat 
 286 Lyngby över raden
 287 at understreckat
 288 Ett g understreckat 
 289 af Andersas Söner. understreckat
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 290 iagh över raden
 291 i Rättalade understreckat 
 292 efter Jnstämbningen är över raden och un-

derstreckat 
 293 Ändrat från begärte
 294 äre över raden
 295 Efftersom understreckat
 296 fördenskyld över raden
 297 som över raden
 298 blefwe över raden
 299 Ett d struket
 300 som understreckat
 301 medh däss påskrifters innehåldt över raden 
 302 wiste understreckat
 303 at infer understreckat 
 304 hallen hs
 305 at på understreckat
 306 efterfölges understreckat, dät i Tingzwitnet 

över raden 
 307 afsicht upprepas, det ena understreckat
 308 i styckewis upprepas
 309 Trot i flinka över raden, under raden står 

Troet i flinka
 310 förf understreckat
 311 begärte Effter hans högh understreckat
 312 alla över raden
 313 Enskylte över raden
 314 hwar till blef opmält understreckat
 315 deras över raden
 316 Måns med annat bläck och understreckat 
 317 första med annat bläck ovanför ett under-

streckat forderligsta
 318 ber understreckat
 319 sålydandes understreckat
 320 ö hs
 321 efftersom understreckat
 322 som står ovanför ett understreckat som
 323 på gielld understreckat 
 324 Ett i struket
 325 Ett j struket
 326 n hs
 327 och d.s understreckat
 328 i Toarp över raden 
 329 begärte En understreckat
 330 höee över raden, blåhe understreckat
 331 h hs
 332 sådånt hs
 333 hw understreckat
 334 hwad understreckat
 335 Tingskrifwaren – Ting infogat mellan raderna 

i efterhand
 336 til doms och witne at påhora över raden
 337 för 4 eller 5 åhr sedan understreckat
 338 på upprepas

 339 då han folgde Per understreckat
 340 han understreckat
 341 migh ha understreckat
 342 so struket
 343 han understreckat
 344 Men hs
 345 at hafwa stämt understreckat
 346 Ett g struket, Ländzman tillskrivet
 347 Ett b struket
 348 och Tufwe över raden
 349 säde hs
 350 brun över raden
 351 och om understruket
 352 och över raden, och 4 understreckat
 353 och understreckat
 354 wij understreckat
 355 begarandes hs
 356 war understreckat
 357 Källna över raden
 358 kyrkan hs
 359 efter fiärde Tingz Lagbi opbiudelse eller Lag-

biudning i Rätta lade understreckat
 360 är ovanför ett understreckat war
 361 och upprepas
 362 ibid understreckat
 363 Effter understreckat
 364 at över raden
 365 Klotter
 366 där i ovanför ett understreckat af
 367 halfften af över raden
 368 till över raden
 369 där h understreckat
 370 länt understreckat
 371 b hs
 372 samma över raden
 373 Ting står ovanför ett understreckat Tingz
 374 lyser för understreckat
 375 Klotter
 376 östra lyngby över raden
 377 skortet över raden
 378 hon klottrigt
 379 ge understreckat
 380 i Liongaskog i hans ställe sitter understreckat
 381 Jons understreckat
 382 Toffter i öst lyngby över raden
 383 hogsta hs
 384 här för Rätten understruket
 385 Ett a struket
 386 blå över raden
 387 blef Wurderat (men inte för) understreckat, 

Vngefär kan wara wärd över raden
 388 till sigh understreckat
 389 hann understreckat
 390 Vide fol: 37 över raden
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 391 på sin hustrus wägnar över raden, sedan ett 
lokaliseringstecken och mellan ett par raden 
står: Swänbor Jönsadotter wägna

 392 Jonssa- hs
 393 i hegnaden över raden
 394 Understreckat står: Ländzman Åke Jngelson 

i bolestadh på Cronones wägnar
 395 order understreckat
 396 på hela Sochnens wägnar över raden
 397 häratz tillfogat i marg.
 398 son hs
 399 Sahl understreckat
 400 motte hs
 401 Orsagh understreckat
 402 för över raden
 403 2 penga omprickat
 404 i dagh läst understreckat
 405 h Effter Een opsatz innehåldh sålydandes, 

understreckat
 406 ola över raden
 407 och över raden
 408 till understreckat, Emot över raden
 409 fästästmö hs
 410 nu är över raden
 411 ä hs
 412 som hembl efft understreckat
 413 hus och Egendom över raden
 414 som understreckat, tilkommer och över raden
 415 och understreckat
 416 honom understreckat
 417 och understreckat
 418 Klotter
 419 Matz understreckat
 420 af struket
 421 och be understreckat
 422 wij understreckat
 423 Jöran understreckat
 424 Jöns C understreckat
 425 bewiste medh K M understreckat
 426 Ähr i dag mitt understreckat
 427 last hs
 428 Ratta hs
 429 Ola Bo understreckat
 430 at understreckat
 431 anders understreckat, och över raden
 432 man understreckat, Rätten ovanför
 433 –lagges hs
 434 hons- hs
 435 at understreckat
 436 SnaphaneCapiteinens understruket
 437 därna understruket
 438 gård understruket
 439 här för Retten och över raden
 440 tränne understreckat

 441 at han kan niu understreckat
 442 sin understreckat 
 443 f understreckat
 444 och fulmyndiga över raden
 445 h hs
 446 Jöns Broddsson i hvarshult j dag hans 3 Ting 

understreckat
 447 Ett B understreckat
 448 Ett p understreckat
 449 Plump
 450 afsagdt understreckat
 451 på upprepas
 452 Siufne understreckat
 453 Mån understreckat 
 454 för understreckat
 455 på ki understreckat
 456 som understreckat
 456b båpor hs
 457 Swän Satzarsson i Rösa understreckat
 458 Hansatorpet understreckat och Karsatorpet 

skrivet ovanför
 459 Enkan Kirstina med sin lagwärga över raden
 460 Morb understreckat
 461 medh billig omkosting över raden
 462 ha struket
 463 ingen understreckat
 464 medh billig omkostning över raden
 465 s hs
 466 förra understreckat
 467 s hs
 468 last hs
 469 som hemblade efter lagen understreckat
 470 nn över raden
 471 blifwer understreckat, bör över raden
 472 öde över raden
 473 Olu understreckat
 474 –gard- hs
 475 haradzett hs
 476 ma understreckat
 477 bewijs understreckat
 478 pat pant hs
 479 ett s hs
 480 4 omprickat
 481 af På dee understreckat
 482 at understreckat
 483 och understreckat
 484 därnäst i Rättalades Een skrifftlig under-

streckat
 485 sålydandes över raden, sålydand som medh 

däss påskrifft Mälder som fölger, sålyder un-
derstreckat

 486 hr understreckat
 487 något understreckat, Vngefär skrivet ovanför
 488 til understreckat, Sällerås över raden, även 
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understreckat 
 489 Röhielmöte över raden
 490 till understreckat
 491 ett s hs
 492 och understreckat
 493 och swara över raden
 494 iagh understreckat
 495 och i Rättalade understreckat
 496 dat över raden
 497 680. understreckat
 498 Noch understreckat
 499 ibid över raden, och Si understreckat
 500 4 weggarum Item över raden
 501 mitt understreckat
 502 när över raden
 503 dät war när best understreckat
 504 sina egna och över raden
 505 ibland dee där har betalt över raden
 506 at understreckat
 507 hans for understreckat
 508 Efftersom understreckat
 509 dagh understreckat
 510 haratz hs
 511 at understreckat
 512 och över raden
 513 swarar understreckat
 514 berätta huru understreckat
 515 blef understreckat, war över raden
 516 Klotter
 517 12 över raden
 518 om parte understreckat 
 519 uthlägga upprepas
 520 Ennu begära parterna understreckat
 521 ostra hs
 522 Johana över raden
 523 Johana understreckat
 524 barnsens understreckat, däss över raden
 525 begara hs
 526 Sedels innehåldt sålydandes understreckat
 527 hogt hs
 528 Och däss uthan över raden och understreckat
 529 –ratt- hs
 530 Ratta hs
 531 Landzmans över raden
 532 folger hs
 533 wagnar hs
 534 han upprepas
 535 med billig omkostning över raden
 536 hans Tingz över raden
 537 sal över raden
 538 i Are understreckat
 539 hwadh över raden
 540 efter 4 Tingz Lagbiudning i dag över raden
 541 Jordh gårdh understreckat

 542 hogt och lagt wat o tört över raden
 543 Ehwad nampn dät hafwa kan över raden
 544 Anders understreckat, Per över raden
 545 ho understreckat 
 546 war dän ty understreckat
 547 hander hs
 548 för ha understreckat
 549 hannas hs
 550 något godz understreckat
 551 Ett dubblerat har understreckat 
 552 ham understreckat
 553 swara/rade hs
 554 Ratta hs
 555 i dagh hans 4 Tingh över raden
 556 mosters understreckat
 557 bekande hs
 558 har hs
 559 lagga hs
 560 gierdzholm understreckat
 561 Wäl:t understreckat
 562 Eskar understreckat 
 563 flåk understreckat
 564 och understreckat 
 565 dom över raden, wijdare understreckat
 566 Vm understreckat
 567 och över raden
 568 at understreckat
 569 will han låta över raden
 570 Egor samt över raden 
 571 förbudh över raden
 572 f hs
 573 han över raden
 574 för Re understreckat 
 575 –soner hs
 576 över raden något svårläsligt: haretskrefn
 577 påly understreckat
 578 att understreckat
 579 och över raden
 580 ordh effter andet understreckat
 581 begarte hs
 582 laggas hs
 583 Wäll understreckat
 584 begära understreckat
 585 –lagga hs
 586 hwar till blef opmält första Man understreckat
 587 män över raden
 588 Plump
 589 –laggas hs
 590 forsta hs
 591 Ett h struket
 592 hoy hs
 593 han understreckat, Per i Tranetorp över raden
 594 –hora hs
 595 de struket
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 596 och över raden 
 597 pa struket
 598 nu över raden, pantat mögh för sina kalfwar 

och understreckat
 599 kiöpte understreckat
 600 och hennas Man över raden
 601 tillta understreckat
 602 med över raden, om dee understreckat
 603 begarandes hs
 604 och understreckat 
 605 ibid över raden
 606 Jöns understreckat 
 607 W struket
 608 och struket, på upprepas
 609 Plump
 610 med första över raden
 611 Ehwad Nampn dät hafwa kan över raden
 612 My understreckat 
 613 Ratta på understreckat 
 614 af understreckat
 615 han över raden 
 616 till understreckat, innan över raden
 617 och understreckat
 618 ey över raden 
 619 dägh hs
 620 och över raden
 621 till understreckat
 622 skulle I understreckat
 623 lat hs
 624 har nu (?) understreckat
 625 heele över raden, effter understreckat
 626 och far understreckat 
 627 oply understreckat
 628 oplastes hs
 629 Plump
 630 hustru över raden,
 631 och över raden, till understreckat
 632 då understreckat
 633 skull hs
 634 f hs
 635 be struket
 636 haller hs
 637 sedan understreckat
 638 Pe hs
 639 haratz hs
 640 inforas hs
 641 och över raden
 642 till understreckat
 643 Rattar hs
 644 i åby understreckat
 645 salledes hs
 646 at understreckat
 647 till understreckat
 648 Nl.. 20 ducater över raden

 649 dee understreckat
 650 p understreckat
 651 latte med plump, lade över raden
 652 och över raden
 653 P hs
 654 Mån över ett struket Per
 655 blifwit understreckat
 656 ha understreckat
 657 dee Tu understreckat
 658 be understreckat
 659 sin plumpigt; sedan upprepas sin
 660 Rat- hs
 661 Person understreckat
 662 och karina olofsdotter ibid: med sin Rätta 

lagwärga till första Ting till Een understreckat
 663 h struket
 664 och nu for understreckat
 665 af över raden
 666 so understreckat
 667 Ty över raden
 668 med dubblerat
 669 olsdotter understreckat
 670 Rattens hs
 671 kan Rätten understreckat
 672 Mod- hs
 673 dannom hs
 674 –fast- hs
 675 Mansons hs
 676 förde understreckat 
 677 Hogh hs
 678 Warp- hs
 679 till första Tingh at understreckat
 680 och över raden
 681 iagh understreckat
 682 Elina understreckat, Pernilla över raden
 683 Jöns över raden
 684 Pigan över raden
 685 i dalshult över raden
 686 och understreckat
 687 –skal hs
 688 plagar hs
 689 12 över raden
 690 Ratta hs
 691 och i Rätta lad understreckat
 692 Midler understreckat
 693 med understreckat
 694 intagna understreckat
 695 gifwe understreckat 
 696 Lax understreckat
 697 för understreckat
 698 in över raden
 699 udi över raden
 700 –et understreckat
 701 Jom- över raden
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 702 Sl. över raden
 703 at understreckat
 704 införas eller understreckat
 705 Rijdefogden understreckat
 706 haratz över raden
 707 innan näst understreckat
 708 Erlägga understreckat
 709 40 marker över raden
 710 strenga över raden
 711 haradet hs
 712 pållaggas hs
 713 s (?) över raden
 714 i dagh läst understreckat
 715 till 1, 2, 3, 4 Ting Witnesbyrd understreckat, 

som hemblade at hafwa stämt över raden
 716 är Saaken till understreckat
 717 at besta understreckat 
 718 och hemgång över raden
 719 fiedarna och gio understreckat
 720 Örkelionga understreckat, Rya över raden
 721 s hs
 722 Ander understreckat, Lars över raden
 723 be struket
 724 lasta understreckat 
 725 och at struket
 726 son hs
 727 före öfwanskrefwit står understreckat
 728 hwar efter… och och at grödan i motsatt 

ordning hs
 729 mångå hs
 730 skifftes understreckat
 731 fodda hs
 732 Vfodda hs
 733 dess mehningar över raden
 734 och hans hustrus understreckat
 735 begge deras över raden
 736 hafft över raden
 737 Bolestadh Skattegard understreckat
 738 till Swän Jönson i Sillagra och hans hustru 

Boel Trulsdotter över raden
 739 Esk understreckat
 740 tillijka understreckat
 741 wåra över raden
 742 som understreckat
 743 något understreckat
 744 i Starby understreckat 
 745 bewiste medh understreckat, och i Rätta lade 

över raden
 746 icke understreckat
 747 nfnda hs
 748 –stades hs
 749 den understreckat
 750 quttentz hs
 751 wedtagdt understreckat 

 752 innan understreckat
 753 begar hs
 754 och i Ratt understreckat
 755 låt och par understreckat
 756 i alla 4 Tingen över raden med annat bläck
 757 Ty över raden, då understreckat
 758 born hs
 759 Kialsta understreckat
 760 den understreckat
 761 har över raden, och understreckat
 762 först understreckat 
 763 Och ta sålde understreckat
 764 man hs
 765 medh understreckat
 766 på hwar gård över raden, utj understreckat
 767 sampt Skogar över raden
 768 Eya skulle för alla understreckat
 769 ostra hs
 770 Ju över raden, ike understreckat
 771 S. över raden
 772 hander hs
 773 –rodh hs
 774 sålydandes understreckat 
 775 Här följer ett omprickat stycke: for Rätten…

wist Malder
 776 Ratten hs
 777 sa hs
 778 Malder hs
 779 bonder hs
 780 –hostat hs
 781 och understreckat
 782 den understreckat
 783 har understreckat 
 784 sin fulmacht son understreckat
 785 –laggas hs
 786 hagde- hs
 787 taga sigh understreckat
 788 Taxst och över raden
 789 på Cronans Skogar över raden
 790 –odnade hs
 791 Wärner Be understreckat
 792 och P understreckat 
 793 Töstarp understreckat
 794 wal hs
 795 ti understreckat
 796 En bokstav hs
 797 an understreckat
 798 Landz- hs
 799 –horig- hs
 800 Landz- hs
 801 och understreckat
 802 till dee instäfnda över raden
 803 lade över raden, lägger sit understreckat, 

hans (otydligt) över raden
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 804 Klotter
 805 efte understreckat
 806 så wijda understreckat 
 807 hogsta hs
 808 Ting understreckat, dag över raden
 809 han war understreckat
 810 och Jomfrun understreckat
 811 Sl understreckat
 802 Ofriga hs
 813 för över raden
 814 han först blef understreckat
 815 Pr understreckat
 816 alla understreckat
 817 Jacob olson ber understreckat 
 818 och över raden
 819 och understreckat 
 820 Effter understreckat
 821 Ef understreckat 
 822 måtte understreckat, will över raden
 823 läde hs
 824 Här hoos…Vide Fol 68 tillfogat mellan ra-

derna 
 825 stamt hs
 826 –zoner hs
 827 Nar hs
 828 be understreckat
 829 berne- hs
 830 hannes hs
 831 berättar understreckat, sager över raden
 832 nn över raden och understreckat
 833 be:te över raden
 834 honom understreckat 
 835 I kanten
 836 af understreckat
 837 gever och över raden
 838 dän understreckat
 839 honom över raden
 840 Sty understreckat 
 841 har hs
 842 –sta hs
 843 och över raden 
 844 ibidem understreckat
 845 –fardigt hs
 846 Bror Jönsson ibla understreckat
 847 Langa hs
 848 wagna hs
 849 –stadt hs
 850 sigh understreckat
 851 at bestå sin san understreckat
 852 Bengt understreckat
 853 Härifrån med annan hand
 854 tet understreckat
 855 iagh understreckat
 856 –sos hs

 857 lange hs
 858 an över raden
 859 medh över raden
 860 nauden hs
 861 sålydellse understreckat (streck endast under 

sål)
 862 Ottarp omprickat
 863 sa understreckat 
 864 bo understreckat
 864b skrfft- hs
 865 wj wndertecknade understreckat 
 866 Klotter
 867 ? ett s skrivet på d
 868 Augusj hs
 869 oss understreckat, dem över raden
 870 På sin sons wägnar hemlade över raden
 871 Edel och Manhafftig över raden
 872 udi understreckat
 873 Nåck omprickat
 874 Sagen til Hannem understreckat
 875 Ste understreckat
 876 han över raden
 877 förs understreckat
 878 bör understreckat 
 879 huor til Jegh suaredhe, at Jegh Jngen Anden 

hemmel hafuer upprepas
 880 I papperskanten
 881 han ehr sinader understreckat
 882 til över raden
 883 en över raden
 884 hafuer understreckat
 885 som understreckat
 886 och 50: fämtijo daler över raden
 887 be struket
 888 Per understreckat
 889 Ett s struket
 890 och över raden
 891 ting underprickat 
 892 Laugl. at n underprickat
 893 koner hs
 894 dhen hopan som omprickat 
 895 nanden hs
 896 Ett o understreckat
 897 suor underprickat
 898 Jonss hs
 899 –man hs
 900 den över raden
 901 sa hs
 902 bonderna hs
 903 J godz understreckat
 904 Ett f
 905 som nu underprickat
 906 hit underprickat
 907 –inge klottrat på något annat
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 908 Pa- hs
 909 Nielss understreckat
 910 de omprickat
 911 –uade hs
 912 andre dubblerat och omprickat
 913 at underprickat 
 914 och dubblerat och understreckat 
 915 Räwijsa hs
 916 brändeuinsspanen omprickat
 917 mändh underprickat 
 918 fädig hs
 919 wij struket och han ditskrivet i marg.
 920 Klotter
 921 –nålss hs
 922 Jumfrun understreckat
 923 det understreckat
 924 hustrs hs
 925 –skrffne hs
 926 Phhr hs
 927 hella understreckat
 928 stådzt hs
 929 och sa hs
 930 Nembl: understreckat
 931 krigz över raden
 932 4 omprickat
 933 Jnt hs
 934 stådh omprickat 
 935 skrff- hs
 936 Klotter, underprickat
 937 dhene (?) med e underprickat
 938 Efter benäcka ett inflyttningstecken. Fol: 104: 

tillfogat under raden
 939 skrffte- hs
 940 skrfne hs
 941 så underprickat
 942 belagde infogat med annat bläck
 943 gansket hs
 944 Pa- hs
 945 at troligen tillfogat senare
 946 be underprickat 
 947 bek underprickat
 948 Och omprickat
 949 at upprepas
 950 den halfue gården omprickat
 951 ni underprickat, dee över raden
 952 Wor underprickat, derass över raden
 953 som er aldeles öde över raden
 954 som över raden
 955 sampt omprickat
 956 Och omprickat
 957 i Harholme över raden
 958 och understreckat
 959 både omprickat, som över raden
 960 bå understreckat

 961 mamb hs
 962 ochså över raden
 963 fierde omprickat
 964 huor… Vitne tydligen tillfogat senare
 965 bemte: går underprickat 
 966 so omprickat
 967 måns omprickat
 968 meste han understreckat
 969 de understreckat
 970 det til kiende över raden
 971 och över raden
 972 här omprickat
 973 de över raden
 974 de över raden
 975 be omprickat, Til över raden
 976 sig omprickat
 977 Klottrigt 
 978 bodhe omprickat 
 979 at över raden 
 980 at omprickat
 981 mu- hs
 982 ibm över raden 
 983 Pahl hs
 984 efter över raden
 985 pårt hs
 986 Klottrigt
 987 ifrån över raden
 988 til över raden
 989 och över raden 
 990 sed över raden 
 991 Tostarp omprickat 
 992 och över raden
 993 8:te över raden
 994 Jten hs
 995 bör över raden 
 996 at över raden
 997 anbelanger omprickat 
 998 meha hs
 999 förre omprickat
 1000 och över raden
 1001 –skef- hs
 1002 Klotter
 1003 Hafd hs
 1004 hem-hs
 1005 Pant struket men upprepat över raden
 1006 iag över raden
 1007 honum omprickat, mig över raden
 1008 så över raden 
 1009 J struket
 1010 sam hs
 1011 skat omprickat
 1012 hafuer över raden
 1013 ey struket
 1014 Klotter, omprickat
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 1015 Ett s i hs
 1016 hanss omprickat
 1017 för omprickat
 1018 –stalla hs
 1019 at omprickat
 1020 –skefuen hs
 1021 at omprickat
 1022 det över raden
 1023 at wara frj for omprickat
 1024 bopälh… omprickat
 1025 ey över raden
 1026 –medz hs
 1027 bunteen omprickat
 1028 Jen- hs
 1029 ehr dhelt och til talt omprickat
 1030 af upprepas
 1031 köö omprickat
 1032 –halt hs
 1033 som Var över raden
 1034 för omprickat
 1035 en över raden
 1036 skal omprickat
 1037 En eller ett par bokstäver överplumpade
 1038 at omprickat
 1039 låygt omprickat
 1040 hin- hs
 1041 larss andersson över raden
 1042 ibm över raden
 1043 Päre- hs
 1044 kan omprickat, der över raden 
 1045 Chist- hs
 1046 de över raden
 1047 Eter hs
 1048 af över raden
 1049 Pherson omprickat
 1050 begierarandess hs
 1051 Chis- hs
 1052 m över raden
 1053 wag- hs
 1054 Mellan raderna står: dene sedel er Jnfört för 

i detta tinget
 1055 sedel över raden med annat bläck
 1056 Klottrigt
 1057 skal upprepas
 1058 emadan hs
 1059 at omprickat
 1060 be omprickat
 1061 dher Vele de suare dhennem tillfogat med 

annat bläck
 1063 Lilss hs
 1064 och – siökrogen över raden
 1065 Rästaste hs
 1066 be omprickat
 1067 Sondag hs

 1068 och över raden
 1069 i dag över raden
 1070 for omprickat
 1071 s skrivet på ett L
 1072 och omprickat
 1073 tömmer över raden
 1074 7 skrivet på en 6:a
 1075 Wa underprickat
 1076 så över raden 
 1077 sam hs
 1078 Eskel omprickat, Suen över raden
 1079 pårop hs
 1080 andrsson över raden
 1081 I marg. står: utj dhen Vpsatte sagh medh Påhl 

i tokkarp är således
 1082 Nödgades ändrat från Nögddes
 1083 Låug omprickat
 1084 arendatatoren hs
 1085 Klottrigt
 1086 i utelämnas
 1087 samme över raden
 1088 Effter omprickat
 1089 derass omprickat
 1090 dene Rättens omprickat
 1091 Länger omprickat
 1092 Beuiste omprickat
 1093 Klottrigt
 1094 2 över raden
 1095 … – doms. över raden
 1096 gl:
 1097 –bifuer hs
 1098 1: fulmagten över raden
 1099 stanbt hs
 1100 Ved-bud över raden
 1101 Rette över raden
 1102 buret omprickat
 1103 då över raden
 1104 som omprickat; som upprepas
 1105 2ne omprickat
 1106 Klottrigt
 1107 öst omprickat
 1108 doter över raden
 1109 Sagen Er til dem omprickat
 1110 hafuer omprickat
 1111 Klottrigt
 1112 ehr omprickat, bor ovanför
 1113 Ehr omprickat, bor ovanför
 1114 til över raden
 1115 sig omprickat
 1116 de Jnstembde över raden
 1117 hende över raden
 1118 om över raden 
 1119 del- över raden
 1120 Bengtj hs
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 1121 pa hs
 1122 fader över något klottrigt som är omprickat
 1123 Över raden är något klottrigt skrivet
 1124 April skrivet över ett omprickat Septembr
 1125 de över raden
 1126 än över raden
 1127 4 danemän skrivet över ett omprickat 

tingzwitne
 1128 Wille underprickat 
 1129 stod omprickat
 1130 Rattig- hs
 1131 och Per Nilsson i Lärka tillfogat under raden
 1132 En bokstav omprickad
 1133 bifua hs
 1134 grå över raden
 1135 i upprepas
 1136 effterlefuerska över raden
 1137 Jtem – sanhet tillfogat efter ett hänvisnings-

tecken
 1138 Nock hafua dhe stämbt Nilss bondess Trogen 

til förste ting omprickat
 1139 Saken ehr omprickat
 1140 S omprickat
 1141 Troen Nilss dotter omprickat
 1142 at bestå deras Sanhet omprickat
 1143 Wel te över raden
 1144 Per bengsson och hans hustru i åsliunga om-

prickat
 1145 blef över raden
 1146 til omprickat
 1147 Extractwis som omprickat 
 1148 i omprickat
 1149 och skrivet ovanför ett omprickat med
 1150 Klotter
 1151 nepl omprickat
 1152 til omprickat
 1153 Jn över raden
 1154 blifuer omprickat
 1155 Restans över raden 
 1156 at över raden 
 1157 på struket, til ovanför
 1158 Nelss torstensson i Troedz bärga siter om-

prickat
 1159 Vindhesbyr över raden
 1160 at bestå sin sanheet omprickat
 1161 och omprickat, helsingborg över raden
 1162 iag över raden
 1163 at mig omprickat
 1164 Och omprickat
 1165 ham omstreckat 
 1166 dhe omprickat, Legte ovanför
 1167 mig över raden
 1168 körde över raden
 1169 2ne över raden

 1170 skolle över raden
 1171 Wij omprickat, de ovanför
 1172 Ratta hs
 1173 I papperskanten
 1174 Petter Röring, omprickat
 1175 står omprickat, går ovanför 
 1176 –mena omprickat, Vägra ovanför
 1177 En skrefft omprickat 
 1178 skolle fordra över raden
 1179 her omprickat
 1180 Det andra til över raden
 1181 dhen köpt omprickat
 1182 iag omprickat, hun ovanför
 1183 hen över raden
 1184 hey omprickat
 1185 dhen omprickat
 1186 Solfr hs
 1187 oh över raden
 1187b  Apil hs
 1188 Noh omprickat
 1189 Pa hs
 1190 dom beg. över raden
 1191 da dt: över raden
 1192 bemähar hs
 1193 lyder således omprickat, er ang ovanför
 1194 Nembl: omprickat
 1195 ned hs
 1196 bPenge hs
 1197 Ef hs
 1198 men över raden
 1199 Ef hs
 1200 annandagen över raden
 1201 de över raden
 1202 sampt Suen Kelsson i Wemmestorp Och om-

prickat
 1203 1 2 3 oh 2 omprickat
 1204 dhe 3ne Jnstämbde omprickat, Nilss Olsson 

ovanför
 1205 Per Persson i Ösiö omprickat
 1206 –ratat hs
 1207 /och omprickat
 1208 6 struket, 5: över raden
 1209 wagnar hs
 1210 någet at lide över raden; med annan hand ?
 1211 Samptel: Sohne mendz wägner omprickat. 

Och upprepas
 1212 förtärt, omprickat
 1213 som – går upprepas
 1214 Perss omprickat
 1215 iag omprickat
 1216 Väl omprickat
 1217 Det har stått förr, det andra r är struket
 1218 Väll över raden
 1219 Pa- hs
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 1220 Wäl omprickat
 1221 Vel klottrigt
 1222 Per omprickat
 1223 och Per Nilsson Lerka över raden
 1224 af Rätten över raden
 1225 som fines över raden
 1226 På – gårdh över raden
 1227 uder hs
 1228 blef över raden
 1229 at över raden
 1230 tue omprickat
 1231 Be hs
 1232 emottage över raden
 1233 sette – imottage över raden
 1234 at – stembt över raden
 1235 Klottrigt
 1236 skädare hs
 1237 häst omprickat
 1238 sista s skrivet på ett t
 1239 ballinge hs
 1240 och – lärka över raden
 1241 oh över raden
 1242 Solf- hs
 1243 som – tobak mellan raderna
 1244 Eller omprickat
 1245 adre hs
 1246 mera över raden
 1247 oh över raden
 1248 handr hs
 1249 blel hs
 1250 härdz hs
 1251 nn över raden
 1252 at underprickat
 1253 sa- hs
 1254 haler hs
 1255 min över raden
 1256 –lagias hs
 1257 Lyser – ting tycks vara tillfogat i efterhand
 1258 Pher omprickat och bengt ovanför
 1259 samme omprickat och 2dre ovanför
 1260 Saken omprickat
 1261 bådhe omprickat
 1262 wagnar hs
 1263 snart över raden
 1264 medh widhare till Näste ting., omstreckat
 1265 Nilsson omprickat, Pålsson ovanför
 1266 –Rattat hs
 1267 –hå hs
 1268 A över.S. hs
 1269 pa hs
 1270 med över raden
 1271 Pher – ting tycks tillfogat i efterhand
 1272 –som över raden
 1273 Jnförs hs

 1274 Eventuellt skall partiet dhe Jnstämbde – wed 
kommer strykas; prickar över första och un-
der sista raden. de tillfogat i efterhand

 1275 Pål Kelsson över raden
 1276 toarp upprepas 
 1277 för omprickat
 1278 giallden hs
 1279 Och begierar Suen Månsson sin witne til för-

höör omprickat
 1280 som omprickat
 1281 med same K: M: över raden
 1282 Rasten hs
 1283 Ved – budh över raden
 1284 köpt över raden
 1285 i dag över raden
 1286 motte hs
 1287 så Extrachtwis Således omprickat. Så i Således 

utelämnat
 1288 –varnat hs
 1289 Något oläsligt skrivet ovanför det
 1290 war hs
 1291 wedh sit v omprickat
 1292 suar underprickat, Jnläg ovanför
 1293 i broby över raden
 1294 iag – forre, över raden
 1295 i Prosed Jne (?) omprickat, i Sködet införes 

ovanför
 1296 Nöre över raden, sualle skrivet under ett 

klottrigt ord
 1297 medh omprickat
 1298 sampt upprepas
 1299 Östre lyndby omprickat
 1300 ibm över raden
 1301 ibm omprickat 
 1302 wagge- hs
 1303 Det tycks snarast stå Jnehat
 1304 6 mark struket
 1305 iern ? över raden
 1306 och omstreckat
 1307 dhorre- hs
 1308 beRaknat hs
 1309 2 daler omprickat
 1310 waggar hs
 1311 fottra hs
 1312 wagge- hs
 1313 otte struket, 6 ovanför
 1314 4 daler struket
 1315 Nilss i högeholm siter för understreckat
 1316 Olle Persson i grum… siter för understreckat 
 1317 Suen omprickat 
 1318 som omprickat
 1319 föregifues över raden 
 1320 10 omprickat
 1321 Ett par lodräta streck över a.
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 1322 på öfuer underprickat, på at över raden
 1323 lista över raden
 1324 såleds: över raden
 1325 Oläsligt klotter
 1326 til över raden
 1327 4 underprickat 
 1328 –håt hs 
 1329 flelse- hs
 1330 Per – Citerat tillfogat i efterhand med annat 

bläck
 1331 till underprickat
 1332 langille och omprickat
 1333 instemde över raden
 1334 Sl: struket, hustrus över raden
 1335 Jag omprickat
 1336 Per omprickat
 1337 godvillig över raden
 1338 under Vergemåhl över raden
 1339 iag omprickat, han över raden
 1340 henas underprickat
 1341 torkel - -hult över raden
 1342 smörmyr understreckat, Egholm över raden
 1343 för omprickat, då över raden 
 1344 kändess iag Jngel månsson: i tockarp och will 

giöra min högste omprickat
 1345 sag hs
 1346 kwnde underprickat
 1347 mig underprickat
 1348 möta över raden
 1349 til över raden
 1350 de underprickat, bönderne över raden
 1351 lenge upprepat men underprickat
 1352 ? klottrigt
 1353 Jngelsson omprickat
 1354 siunkemose över raden
 1355 Pher underprickat 
 1356 Persson över raden
 1357 den: struket
 1358 publcera hs
 1359 befalningzmande underprickat
 1360 som över raden
 1361 Mere omprickat
 1362 at över raden
 1363 Cronens – hsmenden (?) tillfogat mellan ra-

derna
 1364 gunesson underprickat, adzersson över raden
 1365 gunesson underprickat, adzersson över raden
 1366 det – förstå över raden
 1367 andre underprickat
 1368 blef underprickat
 1369 Och omstreckat
 1370 Efftffter hs
 1371 och underprickat
 1372 i grumestorp: över raden

 1373 herom över raden
 1374 till underprickat
 1375 i flinka över raden
 1376 at understreckat
 1377 Pa understreckat
 1378 huilke omstreckat 
 1379 Det har stått Jomfrun, Jom omstreckat
 1380 Wed underprickat
 1381 Och omstreckat
 1382 ibm struket
 1383 inte upprepas (Jnte)
 1384 Jomfr understreckat
 1385 Ridefougden omstreckat
 1386 den 2dre ½ dell över raden
 1387 –top- hs
 1388 Persson över raden 
 1389 skädare hs
 1390 hafuer understreckat
 1391 men över raden
 1392 så struket
 1393 Jum struket
 1394 fat hs
 1395 bo understreckat
 1396 då etc: över raden
 1397 Sista stycket synes vara tillfogat i efterhand
 1398 suen över raden men omprickat
 1399 Nilss i sPinkabyget med ett hänvisningstecken 

till Nilss Johansson: en mening längre fram
 1400 och omprickat
 1401 prætentention hs
 1402 det herr Pher över raden
 1403 pre understreckat
 1404 Er understreckat
 1405 Apil hs
 1406 Suen understreckat
 1407 Jnläg understreckat, begiean över raden
 1408 andre understreckat, 3die över raden
 1409 suor Och w understreckat
 1410 i Questoffta, understreckat
 1411 Retten oh över raden
 1412 anda hs
 1413 förkara hs
 1414 ef hs
 1415 at upprepas
 1416 Klotter
 1417 På Vester oh Nöregår, över raden
 1418 strädias hs
 1419 Ere stämbde upprepat och understreckat
 1420 fok hs
 1421 wed understreckat
 1422 Någa hs
 1423 Jönss understreckat
 1424 –Wäge hs
 1425 som understreckat
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 1426 –rattat hs
 1427 –atat hs
 1428 at understreckat
 1429 begiear hs
 1430 tokarp över raden
 1431 i suinstorp över raden
 1432 for understreckat 
 1433 5 struket
 1434 icke över raden
 1435 Understreckat står: och Bengt knutsson: su-

arade at huad som dhe kuna igänstå
 1436 för över raden
 1437 inte underprickat
 1438 här hs
 1439 4 klottrigt, förtydligat ovanför raden
 1440 Den andra sjuan plumpig men förtydligad 

ovanför
 1441 körkönes hs
 1442 wäger hs
 1443 on tillfogat över raden, wägner omstreckat
 1444 för understreckat 
 1445 –Rattat eller –Rottat hs
 1446 oije hs
 1447 sc: över raden
 1448 i boarp underprickat
 1449 Per gudmunsson omstreckat
 1450 skiall hs
 1451 alt understreckat
 1452 ar över raden
 1453 bollesta underprickat
 1454 första hs
 1455 gransk hs
 1456 gar hs
 1457 tange över raden
 1458 En bokstav struken
 1459 1: över raden 
 1460 –så över raden
 1461 som över raden
 1462 Rätte underprickat
 1463 Vil över raden
 1464 ibm: understreckat
 1465 och över raden
 1466 beuiste med K: M: understreckat
 1467 bengt understreckat
 1468 Det står ett plumpigt 18, men åttan förtyd-

ligas till en nolla över raden
 1469 han hafuer: understreckat
 1470 nådiste hs
 1471 mig omprickat
 1472 går över raden
 1473 aldelles underprickat, ganska med annat 

bläck över raden
 1474 vil över raden
 1475 bör över raden

 1476 bör underprickat
 1477 kan underprickat, Vill över raden
 1478 sig omprickat
 1479 dack hs
 1480 at underprickat 
 1481 Ressen hs
 1482 och upprepas
 1483 gansk hs
 1484 Recesn hs
 1485 3 skrivet på en 4 (eller tvärtom)
 1486 han över raden
 1487 h och semikolon med ljusare bläck
 1488 4 skrivet över 3-an
 1489 sig över raden
 1490 Ressen hs
 1491 andre underprickat, 3 över raden
 1492 dommes hs
 1493 fomener hs
 1494 Edelig hs
 1495 Pher underprickat
 1496 ike allenast över raden
 1497 då understreckat 
 1498 Ratte hs
 1499 möte och över raden
 1500 at underprickat
 1501 –tons hs
 1502 frörst hs
 1503 Effter wor underprickat
 1504 deses hs
 1505 Olle underprickat, bengt över raden
 1506 för upprepas
 1507 Pher suens underprickat
 1508 beropar underprickat, Erbiuder över raden
 1509 Ph underprickat
 1510 förmer hs
 1511 uden- hs
 1512 suensson underprickat, Nilsson över raden
 1513 anat än över raden
 1514 Rättt hs
 1515 anderss över raden
 1516 r saknas, i papperskanten
 1517 Corpor understreckat
 1518 Var över raden
 1519 8 över raden
 1520 med understreckat
 1521 –skrf- hs
 1522 giall hs
 1523 berödhe hs
 1524 til med våglinje under
 1525 dher som understreckat
 1526 Vil över raden
 1527 Nilsson understreckat, Jönsson över raden
 1528 stäbt hs
 1529 bäge i dag Läste Och Påskrefne, underprickat
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 1530 –lagges hs
 1531 fierdhe underprickat
 1532 –malte hs
 1533 andersson över raden
 1534 Joren understreckat
 1535 På skatten över raden
 1536 sedlel hs
 1537 Klottrigt
 1538 och 2 över raden
 1539 pårop hs
 1540 wed understreckat, deres Vesse budh: över 

raden
 1541 hosten hs
 1542 af sit över raden
 1543 at understreckat, om över raden
 1544 huru understreckat
 1545 och tillfogat mellan raderna
 1546 –skrene hs
 1547 Understreckat står: Ridefougden till Lärkes-

holm i dag hans 3 tingz upbiudhelse/: 
 1548 a underprickat
 1549 a underprickat
 1550 som underprickat
 1551 at underprickat
 1552 Effter skiffte brefz inhål över raden
 1553 Sl: över raden
 1554 tränne underprickat, 4 över raden
 1555 Ål hs
 1556 til över raden
 1557 Och understreckat
 1558 Jnfri understreckat
 1559 som lyder såledess som dhet understreckat
 1560 samme förbemte 2:ne bye underprickat
 1561 Per andes mölle över raden
 1562 ag underprickat
 1563 Nästa rad, före t.o.m. gå dom ser ut att vara 

tillfogad senare, mellan raderna
 1564 Ratta hs
 1565 Watter- hs
 1566 folger hs
 1567 tigz hs
 1568 –fonden hs
 1569 bangt- hs
 1570 hallialf hs
 1571 Per Nilsson understreckat
 1572 hallialt hs
 1573 mölle omprickat, fall över raden
 1574 skrenee hs
 1575 huar till blef opmält, underprickat
 1576 –meter hs
 1577 Jeppe underprickat, Per över raden
 1578 ibm underprickat
 1579 til över raden
 1580 slätte daler och En skiorte/: deta Er för Jnfört 

NB underprickat
 1581 t över raden
 1582 Vores understreckat
 1583 fulmach hs
 1584 Jöns över raden
 1585 Wäge hs
 1586 huilka underprickat, som över raden
 1587 i dag över raden
 1588 de det för sig över raden
 1589 Jn underprickat
 1590 uptapt hs
 1591 skalla hs
 1592 onapste hs
 1593 angaende hs
 1594 för underprickat
 1595 utdombt hs
 1596 Restatier hs
 1597 udr hs
 1598 Marchra hs
 1599 Effter underprickat
 1600 Reuision över raden
 1601 at underprickat
 1602 hannass hs
 1603 med underprickat
 1604 saptel. hs
 1605 b klottrigt, möjligen oo, oolofligt ?
 1606 g skrivet på ett d
 1607 saledes hs
 1608 –pårt hs
 1609 och över raden
 1610 arf och över raden
 1611 ndomb i ägendomb underprickat
 1612 Jo över raden
 1613 Resterende över raden
 1614 huar Effter underprickat
 1615 öfuerhetens över raden
 1616 at underprickat
 1617 som kuna underprickat
 1618 ahr hs
 1619 besuerlig över raden
 1620 och underprickat
 1621 Persson över raden
 1622 Mårten underprickat 
 1623 Emot dhe Jnstämbde, underprickat
 1624 för upprepas
 1625 –man hs
 1626 be underprickat
 1627 salledes hs
 1628 dem underprickat
 1629 hat hs
 1630 som det will underprickat
 1631 nu med våglinje under
 1632 då ähr tycks tillfogat i efterhand
 1633 På samplige sochne mendz Vägne över raden
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 1634 förne at N: och g: över raden
 1635 dhrass hs
 1636 Jnte understreckat
 1637 –Rattat hs
 1638 medz hs
 1639 ting över raden
 1640 som upprepas
 1641 annu hs
 1642 man hs
 1643 motte hs
 1644 har taget över raden
 1645 Eskelssdotter underprickat
 1646 Attest underprickat
 1647 ude hs
 1648 giellen över raden
 1649 så möket underprickat
 1650 Noget över raden
 1651 eij över raden
 1652 til över raden
 1653 betala understreckat
 1654 Eller plichta som vedbör: över raden
 1655 wed underprickat
 1656 han underprickat
 1657 anders underprickat, suen över raden
 1658 Ryttarn över raden
 1659 4 över raden
 1660 samma över raden
 1661 En del över raden
 1662 e i wästrarpe tillfogat i efterhand, gården över 

raden
 1663 war underprickat, Er över raden
 1664 Effter hans begieran över raden
 1665 etc över raden 
 1666 så underprickat
 1667 för underprickat
 1668 2 underprickat 
 1669 bred över raden
 1670 i hs
 1671 skulle underprickat 
 1672 tilwurderat underprickat
 1673 25 underprickat
 1674 det in över raden
 1675 de det över raden
 1676 sig så Nyttigt underprickat
 1677 at giöra upprepas
 1678 och – möllan tillfogat över raden
 1679 tidh Ao 678 underprickat
 1680 sam hs
 1681 Res underprickat
 1682 han över raden 
 1683 Liten underprickat
 1684 at underprickat
 1685 det över raden
 1686 Och om icke de böre underprickat

 1687 össiö underprickat
 1688 haller hs
 1689 Och underprickat
 1690 då underprickat
 1691 ahr hs
 1692 heller över raden
 1693 Nor underprickat
 1694 ting underprickat 
 1695 man underprickat
 1696 sampt underprickat
 1697 Och Jahane i spiutz över raden
 1698 til över raden 
 1699 til upprepas
 1700 ährlige underprickat
 1701 g underprickat
 1702 des över raden
 1703 suarade Oh säyd underprickat
 1704 då över raden
 1705 at upprepas,
 1706 at igien at, igien at över raden
 1707 inte över raden
 1708 skif hs
 1709 med över raden
 1710 som der paserade över raden
 1711 Ryttan hs
 1712 Eed över raden
 1713 –natens hs
 1714 mun över raden
 1715 slut-.n skrivet på ett t
 1716 Och underprickat, än över raden
 1717 begie underprickat
 1718 på över raden
 1719 begier över raden
 1720 3ne över raden
 1721 åge i bollestå (sic) - suensdotter (otydligt) 

tillfogat mellan raderna
 1722 Och underprickat
 1723 d skrivet på ett s (eller tvärtom)
 1724 hun med våglinje under
 1725 heller över raden 
 1726 inte över raden
 1727 –lofz hs
 1728 sa hs
 1729 fra underprickat
 1730 andel hs
 1731 domaren underprickat
 1732 huru möket upprepas, sista gången under-

prickat
 1733 Jnan eller över raden, J osäkert
 1734 igien underprickat
 1735 Anderson underprickat, Nilss Nilsson göng 

över raden
 1736 de över raden
 1737 der ut af understreckat
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 1738 –ratning hs
 1739 ähr understreckat
 1740 Partier över raden
 1741 När över raden
 1742 står underprickat, ähr över raden
 1743 öde underprickat
 1744 någet underprickat
 1745 af omprickat, om över raden
 1746 at underprickat
 1747 redan över raden
 1748 Kiäll – Ting med annan hand
 1749 Otte Stokemän underprickat
 1750 Pär Ollsson i Bollesta Bewiste med Kaldzmän 

underprickat
 1751 beratter hs
 1752 wagner hs
 1753 nådige över raden
 1754 ähr underprickat, var över raden
 1755 Vägner över raden med annan hand
 1756 la underprickat
 1757 hustru över raden
 1758 alldelles underprickat, hafuer slet över raden
 1759 hans över raden
 1760 för underprickat
 1761 öfuer sig om han ha underprickat
 1762 upa hs
 1763 harat hs
 1764 Befalningzman på sista raden
 1765 bröstfäldighet underprickat
 1766 mälder som fölger omprickat
 1767 Een tuerfoot underprickat
 1768 Dat – 681 med annan hand
 1769 wed understreckat
 1770 harat hs
 1771 suor understreckat
 1772 ostre hs
 1773 Jacob Olsson underprickat
 1774 fordring underprickat
 1775 teat hs
 1776 –malte hs
 1777 Emot underprickat, upa över raden
 1778 ostre hs
 1779 Par hs
 1780 meder (klottrigt) hs
 1781 oerede (?) underprickat
 1782 wall- hs
 1783 tilkomer upprepas, det sista underprickat
 1784 Paninge hs
 1785 1681: struket, 671 över raden
 1786 med mera huar före han hafuer i Pant Mårten 

suensson har i pant sat underprickat
 1787 Paninge hs
 1788 Aug understreckat
 1789 dher af underprickat

 1790 torstensson understreckat, adzersson över 
raden

 1791 bröde månsson över raden
 1792 Rattig- hs
 1793 hems i över raden
 1794 Rattens hs
 1795 Prickar under ndr 
 1796 –foras hs
 1797 –rattade hs
 1798 lyder underprickat
 1799 Nemb: 14 styke: NB: över raden
 1800 Een över raden
 1801 Det har stått skal och a har tillfogats
 1802 16 struket
 1803 s skrivet på ett o
 1804 Klotter; sedan står 5 alnar understreckat
 1805 mad hs
 1806 til över raden
 1807 at underprickat
 1808 r skrivet på ett d
 1809 Varet understreckat
 1810 eij över raden
 1811 Och ähre bägge understreckat
 1812 n skrivet på ett t
 1813 klarlgen hs
 1814 de öfrige understreckat 
 1815 bel: över raden
 1816 han underprickat
 1817 Liqui:on över raden
 1818 huad sig äckerne an underprickat
 1819 Och understreckat
 1820 –förs hs
 1821 bonderne hs
 1822 halst hs
 1823 Jnföraras hs
 1824 den över raden
 1825 at över raden
 1826 då understreckat
 1827 Eller frå över raden
 1828 Jäns omprickat; sedan följer Jepss med ss 

struket; därefter följer Jensson över raden
 1829 –rod hs
 1830 han klottrigt; möjligen något annat
 1831 hälst understreckat
 1832 Skrivaren har skrivit frirdie och tillfogat 3 

ovanför raden
 1833 Lasse underprickat
 1834 och til medh upprepas
 1835 Varge- hs
 1836 –fädig- hs
 1837 som och – NB över raden
 1838 Nilss underprickat
 1839 på upprepas
 1840 mäldel hs
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 1841 skal över raden
 1842 gård underprickat, sochen över raden
 1843 –wal- hs
 1844 förmälles underprickat
 1845 stambt hs
 1846 såkan hs
 1847 Lan underprickat
 1848 Papperet bortrivet i kanten
 1849 Och underprickat
 1850 menighet över raden
 1851 Papperet bortrivet i kanten
 1852 det över raden
 1853 bad underprickat, sagde över raden
 1854 sielf underprickat
 1855 Leutantz hs
 1856 håns hs
 1857 Papperet borta i kanten
 1858 bisit (?) dhe hs
 1859 Ratten hs
 1860 et underprickat
 1861 –sprak hs
 1862 an hs
 1863 –dant hs
 1864 äfuer hs
 1865 Papperet trasigt i kanten
 1866 Corpolen hs
 1867 förlagde hs
 1868 dem över raden
 1869 –skrene hs
 1870 och underprickat
 1871 e utelämnat i kanten
 1872 han underprickat, de över raden
 1873 de över raden

 1874 begerte över raden
 1875 Bollestå hs
 1876 En bokstav utplånad i kanten
 1877 til underprickat
 1878 Per torsson – upsättelse tillfogat mellan ra-

derna
 1879 lgl över raden
 1880 manss hs
 1881 beroparj hs
 1882 I papperskanten
 1883 hugne understreckat, fälde över raden 
 1884 Papperskanten bortriven
 1885 af tillfogat i efterhand, inklämt
 1886 Papperet söndrigt i kanten
 1887 mötte underprickat
 1888 ssmed annat bläck; Vegner över raden med 

annat bläck
 1889 Slut-s i medfölgeres och ordet wägnar un-

derprickat med annat bläck, har över raden 
med annat bläck

 1890 Eller sine medfölgare, understreckat
 1891 dömmer underprickat, tilfinder över raden 

med annat bläck
 1892 förmer underprickat, sig tillhåller över raden 

med annat bläck
 1893 Effter har linje med annat bläck under, or-

dinansen underprickat
 1894 Effter god – giort hafuer tillfogat med annat 

bläck 
 1895 Papperet bortrivet i kanten
 1896 –hom hs
 1897 alt underprickat 
 1898 Walb: hs  
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Fullmakt för besiktning av Bolestad gård. 7r
Per Olsson i Örkelljunga ansökte om skattelindring 

för sin nedbrunna gård. 7v

Onsdagen den 14 januari 1680 8r
Upplästa resolutioner från Generalguvernören om 

mantalsskrivning av veckodagsbönder, dona-
tionsgods, snapphanehö, allmogens skyldighet att 
leverera timmer och skottkärror till Landskrona 
samt förbud mot utskeppning av stalloxar. 8r

Fullmakt för gästgiveriet och postförandet för Ble-
kemosssa gård. 8r

Besiktningskommitté för broar och vägar. 8v
Löjtnant Timans änka efterlyste kreatur som för-

svunnit under krigstiden. 8v
Kronobrev som försvunnit under krigstiden i Rya. 

9v
Stöld hos snapphanekvinnan Sissa Månsdotter i 

Bälinge. 10r
Värdering av Grels Tuvessons del i Ebbarps skat-

tegård. 10r
Syn på Jöns Nilssons gård i Bläsinge. 10v
Sven Nilsson i Svenstorp hade stämt Nils Svensson 

för att skulden var större än i domstolsutslaget. 
11r

Sven Nilsson i Svenstorp hade stämt snapphane-
änkan Kristina Larsdotter på Hansatorpet för 
ett par stutar som hennes man hade lånat. 11r

Sven Nilsson i Svenstorp hade stämt Bodel Håkans-
son i Smedhult för 5 års ränta. 11r

Sven Nilsson i Svenstorp hade stämt Bengt Pers-
son i Långalt och Per Månsson i Attarp för 3 
års ränta. 11r

Fången Sjunne Månsson i Kärr anklagades för att 
frivilligt ha följt med snapphanarna. 11r

Olof Mårtensson i Smedhult ville bevisa att hans 
gård aldrig legat öde. 11v

Skiftesbrevet efter snapphanekaptenen Tuve Måns-
son i Håkantorp uppvisades för rätten. 12r

Pantsatt gårdspart i Örahult. 12v
Bengt Pålsson svor sig fri från mordet på Mattias 

Kjellsson som skett på Oderljunga kyrkogård. 12v
Vådeld i Häljalt efter plundring av snapphanar-

na. 13r
Utredning om behovet av kläder och föda till pojken 

Per Larsson i Östra Ljungby. 13r
Före detta skeppsskrivare Karl Broddesson hade till-

delats underhåll från Vadstena krigsmanshus. 13v
Efterlysning av tingsböcker som försvunnit under 

kriget. 14v

Onsdagen den 28 januari 1680 14v
Uppbud av pant i Gånarp. 14v
Snapphanekaptenen Tuve Månsson m.fl. hade 

stämts för grovt våld och röveri hos tingsskri-
varen i Stakarp. 14v

Uppbud av gård i Gånarp. 15r
Borgen för inköp av en häst i Öja. 15r
Ynnert Pålsson i Ugglarp och hans styvdotter Elsa 

Tuvesdotter stämdes för lägersmål. 15r
Generalguvernörens order om mantalsskrivning 

och koppskattpengar och om att postbönderna 
skulle befrias från ryttarinkvartering. 15r

Fortsatta vittnesförhör i målet där snapphanarna 
hade letat efter gömda brev i Rya. 15r

Per Pålsson och änkan Elna i Östra Ljungby stämdes 
för lägersmål. 16r

Karin Jönsdotter i Örkelljunga stämdes för lägers-
mål med en svensk artillerikusk. 16r

Tören Gudmunsdotter i Bjärebygget var instämd 
för lägersmål med änkemannen Tuve Ingelsson 
i Västra Ringarp. 16r

Per Sjunnesson i Torrabygget stämdes för lägers-
mål med den nu avlidna Kerstin Henriksdotter 
i Örkelljunga. 16r

Tillsättning av granskningmän för syn på Fager-
hults kyrka. 16r

Tillsättning av granskningmän för syn på Örkel-
ljunga kyrka. 16v

Sjunne Månsson i Kärr, Gånarp, slapp arrest tills 
hans mål var avgjort. 16v

Syn på befallningsman Vättermans gård i Bolestad. 16v
Uppbud på den del av Ulfsbygget som Kjell Tykes-

son bott på. 17v
Uppbud och pant för Per Tuvessons bygge i Bä-

linge. 17v
Löjtnantsänkan Timans andra ting om försvunnen 

och ej betald boskap. 17v
Tyke Olssons gård i Skingröd hade brunnit ner 

under ofredstiden. 19r
Anders Perssons gård i Drakabygget hade eldhär-

jats. 19r
Lagbjudning av Årröds gård. 19r
Nils Svensson i Svenstorp krävde flera personer på 

betalning av skulder. 19r
Anders Bondesson stämde Ola Nilsson, båda i Pe-

narp, för betalning av en skuld. 19v
Gåva från Lars Pålsson i Sånestorp till hans trolova-

de fästmö Sissa Nilsdotter i Storakärr, Tåssjö. 19v
Per Pålsson i Stidsvig stämdes för resterande skat-

ter. 19v

Index över häradsrättens mål
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Donation av gårdarna Porkenahult i Fagerhult och 
Frösboholm i Vittsjö till kapten Bengt Nilsson. 
20r

Syn på Porkenahults gård i Skånes Fagerhult. 20v

Onsdagen den 11 februari 1680 20v
Per Svensson stämde Jöns Broddesson, båda i Vars-

hult, för lån av en häst och stöld av ett får. 21r
Ola Broddesson stämde Jöns Broddesson, båda i 

Varshult, för barnagods. 21r
Anders Bondesson stämde Ola Nilsson, båda i Pe-

narp, för hemgift och arvegods. 21r
Angående erläggande av utskrivningspengar. 21r
Sockenprästen Salomon Bunthen stämde sin präst-

bonde Bo Jönsson i Källna för obetalt landgille 
och tionde. 21r

Generalguvernörens order om gällande mynt, om 
förbud att föra ut oxar och hästar ur landet och 
om obetalda kyrkotionden. 22v

Major Ludvig Träl instämde vittnen i målet om en 
häst som stulits i Bläsinge av snapphanarna. 23r

Angående arv i del av gård i Lillarp, Håkantorp, 
Västra Torup. 23v

Bönder i Håkantorp, Västra Torup, stämdes för 
betalning av skulder. 23v

Andra tinget om stölden från Vättermans änka av 
mat och kläder som förvarades i Källna kyrka. 23v

Major Träl stämde Jöns Nilsson i Gånarp för att 
denne hade flytt från sin gård under kriget. 24v

Jöns Bengtsson och hans hustru i Mölletofta stäm-
des för ett stulet filtskört. 25r

Angående en pantsatt jord i Häljalt. 26r
Ola Månsson i Bälinge var skyldig kyrkosäd till 

Oderljunga kyrka. 26v
Nya förhör i målet om kronobreven som stals av 

snapphanarna i Rya. 26v
Angående en lön i Östra Ljungby. 27v
Per Tuvesson i Gånarp begärde tingsvittne för några 

gamla och uppslitna pantbrev. 27v
Syn på Örkelljunga kyrka. 28r
Syn på Rya kyrka. 28r
Tillsättning av granskningsmän för kronoskogarna 

i häradet. 28v
Måns Kjellsson i Perstorp begärde hjälp i sin fat-

tigdom. 28v
Nils Persson i Toarp begärde tingsvittne för ett 

gammalt kvitto gällande ett arv. 29r
Sjunne Månsson i Gånarp friades för att ha haft 

samröre med snapphanarna men fälldes för ett 
slagsmål med Per Tuvesson i Gånarp. 29v

Onsdagen den 3 mars 1680 30r
Per Månsson i Starby stämde Tuve Bengtsson i 

Västrarp för lån av en häst. 30r

Syn på och värdering av Grels Tuvessons gård i 
Ebbarp. 30v

Fortsatta förhör om stölden av änkan Vättermans 
gods i Källna kyrka. 31r

Pål Kjellsson krävde betalning för pantsatt jord i 
Örahult, Ulfsbygget och Per Turesbygget. 31r

Nils Jeppsson i Östra Ljungby begärde vittnesförhör 
kring den icke utbetalda tjänstelönen. 32r

Onsdagen den 24 mars 1680 32r
Krigskommissariens order om att allmogen skulle 

infinna sig på sina utskrivna hemman. 32r
Trane Per i Tranetorp, Fagerhult, stämdes för ett 

par stutar som han tagit från Gudmund Nilsson 
i Boalt. 32v

Änkan Katarina Vätterman ville ha tillbaka en 
blårandig dunbädd som snapphanarna hade 
stulit. 32v

Angående Rya kyrkas bristfälligheter. 32v
Svenborg Jönsdotter instämde sina barn till uppbud 

i hennes gård i Hägnaden. 32v
Samtliga Gråmanstorps sockenmän var instämda 

för obetald månadsskatt. 33r
Tredje tinget om änkan Katarina Vättermans ägo-

delar som varit inlåsta i Källna kyrka men som 
försvann under ofredstiden. 33r

Nils Bengtsson i Starby stämde Sjunne Persson i 
Gånarp angående barnagods. 33v

Bengt Pålsson i Hagstad stämde flera bönder i 
Hagstad, Varshult och Örahult för betalning av 
skulder. 33v

Några bönder i Hagstad stämde flera andra bönder 
i Oderljunga för betalning av det hö de lagt ut för 
hela socknen vid en durchmarsch. 34r

Sven Svensson i Tofta, Östra Ljungby, hade stämt 
Sven Hansson i Ebbarp för att denne skulle visa 
de brev och dokument han hade som gällde Sven 
Svenssons gård. 34r

Sven Svensson i Tofta, Östra Ljungby, krävde på sin 
hustrus vägnar att Per Andersson skulle betala 
för något gods som inte tagits med i ett skiftes-
brev. 34v

Angående bristfälligheter på Porkenahult. 35r
Gästgivare Per Nilsson i Eket stämdes för en märr 

som försvunnit under snapphanetiden. 35r
Per Månsson i Starby stämde för andra gången Tuve 

Bengtsson i Västrarp för en obetald häst. 35v
Anders Bondesson stämde Ola Nilsson, båda i Pe-

narp, för ett skiftesbrev. 35v
Angående arv efter avlidne snapphanen Tuve Måns-

son i Månstorp, Färingtofta. 36r
Per Tuvesson i Gånarp erbjöd sig att sätta en del 

av sin gård som pant för sina skulder till Nils 
Mårtensson. 36v
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Nils Jeppsson i Östra Ljungby krävde att Jöns 
Bengtsson i Mölletofta skulle återlämna ett pant-
satt skört. 37r

Syn på Rya kyrka. 37v
Granskning av kronoskogarna i Skånes Fagerhults, 

Örkelljunga, Rya, Össjö, Tåstarp och Tåssjö sock-
nar. 37v

Onsdagen den 21 april 1680 39r
Lagbjudning av Hans Anderssons gård i Smatta-

bygget, Källstorpsbygge. 39v
Snapphanen Tuve Bengtssons änka Kristina Lars-

dotter på Hansatorpet krävdes för barnagods 
och en pantsatt ko. 39v

Syn på Porkenahults gård. 40r
Jöns Persson i Kärragården hade stämt Mikael 

Pålsson i Brandsvik för betalning av utsäde. 40v
En ansökan på hela häradets vägnar om att slippa 

flytta till ödelagda gårdar avslogs. 41r
Olof Persson i Ebbarp begärde betalt för en pant 

hos avlidne Per Nilsson i Häljalts gård. 41r
Sockenprästen Nils Jakobsson i Gråmanstorp an-

klagades för att ha behållit avlidna jungfru Lena 
Gyllenstjärnas egendom. 41v

Målet mellan Gudmund Nilsson i Boalt och Per 
i Tranetorp om ett par stutar återupptogs. 42r

Sven Jönsson som hade köpt Jeppa Elertssons gård 
i Bolestad begärde syn på gården. 42v

Några bönder i Hagstad krävde 100 lass hö från 
andra bönder i Oderljunga. 43r

Per Månsson ville ha ytterligare tid på sig att in-
kalla vittnen i målet mot Tuve Bengtsson i Väs-
trarp. 43v

Eskil Pålsson i Hagstad krävde åter Per Svensson i 
Varshult för resterande rotepengar för den knekt 
som gick ut i kriget vid sista utskrivningen. 43v

Arvskiftet efter Nils Nilsson i Penarp skulle göras 
om eftersom det inte gått rätt till. 44r

Mårten Svenssons änka Johanna i Östra Ljungby 
ville använda mer av dottersonen Bengt Bossons 
arv för att kunna försörja honom. 44v

Krigskommissarien hade utkvitterat boskap från 
Sven Persson i Skogen som nu denne ville ha 
ersättning för från övriga sockenbor. 44v

Anders Jönsson sålde sin del av arvet i föräldrarnas 
gård i Åryd till brodern Per. 45v

Förlikning mellan Per Svensson och Jöns Brod-
desson i Varshult om en häst. 45v

Ola Knutsson i Ljungaskog ville ha tingsvittne på 
att ryttare Håkan Gunnarsson i Sjunkamossa 
hade avlidit i Köpenhamn eftersom han avsåg 
att trolova sig med änkan. 46r

Sven Svensson i Östra Ljungby stämde Sven Hans-
son i Ebbarp och Per Andersson i Silvåkra för att 

han inte fått den jord och egendom som tilldelats 
honom genom arv. 46r

Onsdagen den 12 maj 1680 47r
Redovisning av en skogsgranskning i Perstorp och 

Oderljunga. 47r
Angående gods och pengar som prästen Nils Ja-

kobsson i Gråmanstorp bemäktigat sig från Lena 
Gyllenstjärnas kvarlåtenskap. 47r

Tingsskrivaren i Södra Åsbo härad, Hans Jönsson i 
Stakarp, krävde ersättning av snapphanekaptenen 
Tuve Månssons arvingar för att denne plundrat 
hans gård och fördärvat tingsrättens böcker och 
brev. 47v

Bjärsgårds utsocknes bönder stämdes för att de 
inte fullgjort det arbete som deras fästebrev vi-
sade. 48r

Lagbjudning av Jeppa Elertssons gård i Bolestad. 
48v

Sven Svensson i Östra Ljungby krävde återigen att 
Per Andersson i Silvåkra skulle uppvisa skiftes-
brevet. 48v

De knektar och rotar som var skrivna på ödegår-
dar uppmanades att, om de ville undvika straff, 
omedelbart reparera gärdsgårdarna. 48v

Änkan Katarina Vätterman stämde flera personer 
för att vittna kring omständigheterna med det 
försvunna godset som förvarats i Källna kyrka. 49r

Per Nilsson i Eket vittnade om händelserna då 
200 vagnar med proviant skulle transporteras 
till lägret. 49r

Knut Jönsson Ström ville ha en ny skiftesförrättning 
av den gård i Hagstad som han delade med Per 
Månsson. 49v

Tvisten mellan Per Jonsson i Tranetorp och Gud-
mund Nilsson i Boalt om två stutar. 50v

Per Jönsson i Åryd stämde Sven Månsson i Höns-
holma för barnagods som tillfallit hans hustru. 
50v

Ola Jönsson i Åryd hade krävt betalning av gästgi-
varen Bengt Andersson i Åby för tre kalvar som 
han fött upp, men parterna förliktes. 50v

Elsa Nilsdotter krävde att få ut sin hemgift från 
Penarps gård. 51r

Onsdagen den 26 maj 1680 51v
Syn på gård i Åby by som tillhörde Bjärsgårds gods. 

51v
Anders Bondesson och Ola Nilsson i Penarps skat-

tegård enades om resterande hemgift. 51v
Nils Torstensson i Troedsberga ville ha betalt av 

timmerman Lars Nilson i Åby för en häst som 
denne hade tagit ur stallarna i Åby. 52r

Ridefogden i Bjärsgård krävde att prästen Nils Ja-
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kobsson i Gråmanstorp omedelbart skulle be-
tala det barnagods som tidigare behandlats vid 
tingsrätten. 52r

Målet mellan Gudmund Nilsson i Boalt och Per 
Jönsson i Tranetorp om de båda stutarna togs 
upp för fjärde gången. 52v

Troed Olsson i Flinka krävde att få de 100 Daler 
Smt som han tidigare tilldömts från snapphanen 
Per Jönsson i Åkarp. 53v

Per Jönsson i Årröd krävde att Sven Månsson i 
Hönsholma skulle betala sin hustrus arv. 54r

Ola Jönsson i Årröd krävde att Pål Andersson i Åby 
skulle betala sin del för boskapen han förlorat. 54r

Angående betalning för hästar som använts för 
transport i en konvoj. 54r

Gästgivare Per Nilsson i Eket stämde Pål Olsson 
i Åkarp. 55r

Gästgivare Per Nilsson i Eket stämde Pål Olsson 
i Åkarp och Olof Olssons änka Karina i Åkarp 
för skulder. 55r, 55v

Tingsskrivaren Hans Jönsson i Stakarp krävde dom-
stolens utslag i målet mot snapphanekaptenen 
Tuve Månsson i Håkantorp. 55v

Onsdagen den 23 juni 1680 56r
Bror Jönsson i Blaholma hade fullmakt att företräda 

arvingarna till Dalshults skattegård. 56r
Kvittens på att avlidna änkan Svenborg Svensdot-

ters arvingar i Dalshults kronogård hade fått full 
betalning. 56r

Pigan Elna Larsdotter, som nu tjänade i Lund, ville 
få sin trolovning med snapphanen Nils Mikaels-
son i Vedby upphävd. 57r

Jöns Jeppson i Skingred överlät sin gård till hustrun 
Pernilla Månsdotter. 57v

Begäran om värdering av den gård i Örahult som 
Ola Ungesson övertagit efter Tuve Persson. 57v

I det återupptagna målet mellan ridefogde Jakob 
Olsson och pastor Nils Jakobsson Sandby i Grå-
manstorp om jungfru Lena Gyllenstjärnas kvar-
låtenskap inlämnade pastorn en lång redogörelse 
för sina krav. 58r

Syn på den gård i Åby som mäster Jochum och Pål 
Nilsson brukade. 62v

Krigskammarrådets order om uppsättandet av Sön-
narslövs bro och om resterande halmleveranser 
till Tommarp. Generalguvernörens order om 
förbud mot olagligt skogshygge och befallnings-
mannens order om förbud för knektarna att i 
fortsättningen lämna sina gårdar. 63r

Kurt Persson i Rögnaröd uppvisade sin fullmakt 
som länsman i Oderljunga, Perstorp och Vedby 
socknar samt i Håkantorp och Attarp. 63r

Klas och Ola Olsson i Hålshult samt Nils Esbjörns-

son i Esbjörnabygget var instämda för olaga 
skogshygge. 63v

Helge Abrahamsson stämdes för slagsmål och hem-
gång i Smedhults bygge. 63v

Några bönder i Rya socken hade försummat sina 
körslor då prinsessan färdades till Köpenhamn 
och då infanteriet marscherade från Landskro-
na. 63v

Änkefru Margareta Hillebrandsdotter Tessmar 
begärde intyg över hur hennes gods och gröda 
hade förstörts under krigstiden. 64v

Fjärde lagbjudningen av Jeppa Elertssons försälj-
ning av hans gård i Bolestad till Sven Jönsson i 
Silvåkra. 64v

Tuve Bengtsson i Västrarp friades från att betala för 
den häst han hade beordrats ta från Per Månsson 
i Starby. 65r

Tuve Ingelsson i Västra Ringarp krävde flera sock-
enmän i Örkelljunga och Fagerhult på obetalda 
skulder. 65v

Per Jönsson i Årröd begärde vid sitt tredje ting 
dom i målet mellan honom och Sven Månsson 
i Hönsholma. 66v

Hans Anderssons i Källstorpsbygge fjärde lagbjud-
ning där han sålde sin gård till Nils Nilsson. 66v

Per Jonsson i Tranetorp dömdes att återlämna de 
omtvistade oxarna till Gudmund Nilsson i Bo-
alt. 66v

Begäran om syn på Bjärsgårds utsocknes och in-
socknes frälsegods. 67r

Ridefogden stämde Nils i Killebäck och Ingeman 
Larsson i Ingeborrarp för olaga skogshygge. 67r

Hans Anderssons öppna brev där han sålde sin gård 
i Källstorpsbygge till Nils Nilsson från Björstorp 
och hans fästmö Bengta Hansdotter. 67r

Utredning om hur mycket Mårten Svenssons änka 
skulle få till uppehälle för sin åttaårige dotterson 
Bengt Bosson i Bolestad. 67v

Onsdagen den 7 juli 1680 68r
Ernst Laxman von Raden till Snälleröd fridlyste 

sina ägor mot krypskyttar. 68r
Ernst Laxman von Raden hade löst ut övriga ar-

vingar efter avlidna Lena Gyllenstjärna i Bjärs-
gård. 68r

Kungl Majt:s resolutioner angående uppbyggande 
av ödegårdar. 69v

Krigskammarrådets order att allmogen skulle skaffa 
ved till Helsingborg och Landskrona samt föra 
fältsten till Landskrona. 71r

Krigskammarrådets brev angående salpetersjude-
riet. 71r

Häradsskrivaren uppmanade häradsmännen att 
inleda arbetet på Sönnarslövs bro. 71v
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Hejderidare Hummer begärde ny granskning av 
kronans skogar. 71v

Utnämningar av sockenlänsmän och skogvakta-
re. 71v

Vittnesförhör kring slagsmålet mellan Helge Ab-
rahamssson i Fedingshult och Per Bengtssons 
hustru i Östra Spångs bygge. 72r

Länsman Brodde Månsson stämde åter flera bönder, 
i synnerhet de på Skattegården i Ljungaskog, för 
obetalda skatter. 72r

Arvet efter jungfru Lena Gyllenstjärna på Bergs-
gård. 72v

Den avlidne befallningsmannen Vättermans bar-
nagods, som hade förvarats i en kista som hade 
stulits av krigsfolket. 75r

Margareta Vätterman stämde sin förmyndare, gäst-
givaren Per Nilsson i Eket, för ett par stutar som 
hon fått i arv av sin moder. 75v

Jeppa Olsson från Svarvareboden i Riseberga socken 
dömdes för att ha varit snapphane. 76r

Befallningsman Anders Persson Vättermans änka 
stämdes för resterande sventjänarlön. 76v

Helge Ungesson i Ekesgården stämdes för försum-
mad månadskontribution. 77r

Begäran av syn på ödegårdar i Tåstarp. 77r
Syn på den gård i Bolestad som Sven Jönsson köpt 

av Jeppa Elertsson. 77r
Elna Larsdotters andra ting för att bli befriad från 

sin trolovning med Nils Mikaelsson som un-
der ofredstiden blivit snapphane och rymt till 
Själland. 77v

Onsdagen den 21 juli 1680 78r
Ryttare Petter Mörk i Oderljunga stämde kronoläns-

man Pil för att ha skördat och lagt beslag på 
säd från hans åker samt ha stulit och gömt en 
brännvinspanna. 78r

[Stympad text] 89r

Onsdagen den 18 augusti 1680 89r
Tingsskrivare Karl Broddesson överlät frivilligt sin 

tjänst till Jakob Olsson Drake. 89r
Verner Bengtsson i Attarp anklagades för att ha stu-

lit en häst från snickare Lars Krog i Våxtorp. 89v
Pål Nilsson i Tockarp, Örkelljunga, anklagades för 

att under kriget ha lämnat sin gård som tillhörde 
Våxtorps birketing. 90r

Kvartermästare Tyring stämde arvingarna till Norr-
gården i Östra Ljungby för att de skulle betala 
ränta till ryttaren. 90v

Bror Jönsson i Blaholma klagade på att ryttaren i 
Ebbarp krävde för höga avgifter. 91r

Länsman Tuve Pil hade gömt ryttare Peter Mörks 
brännvinspanna i Bosarps sjö. 91r

Bönderna som var tillagda Bjärsgård i Rya stämdes 
för att de inte betalt sitt landgille. 91v

Förlikning mellan Nils Jakobsson i Gråmanstorp 
och Elna Gyllenstjärnas arvingar. 92r

Nils Andersson i Brödåkra stämdes för ett obetalt 
arrende. 92v

Sven Sjunnesson i Fastarpshus kunde ej längre bo 
kvar på sin gård som plundrats under kriget. 93r

Ridefogdens fjärde ting mot Nils Nilsson i Killebäck 
för olaga skogshygge. 93v

Begäran om syn på Ingeborrarps skog på grund av 
olaga skogsavverkning. 94v

Begäran om tingsvittne i målet mellan Elna Lars-
dotter och Nils Mikaelsson i Gyllsjö. 94v

Förre tingsskrivaren Karl Broddesson begärde en 
attest om sitt uppförande under sin tjänstetid. 94v

Taxering av gårdarna under Bjärsgårds gods. 95r
Syn på Örahult. 95r
Tuve Pil besvarade ryttare Mörks anklagelse om 

den stulna säden och den försvunna brännvin-
spannan. 95v

Onsdagen den 1 september 1680 96v
Granskning av skogar i Tåstarp och Tåssjö sock-

nar. 97r
Gästgivare Tuve Assarsson i Blekemossa stämdes 

för en resterande skuld för franskt brännvin och 
malt. 97r

Målet mellan snickare Lars Krog från Våxtorp och 
Verner Bengtsson i Attarp om den försvunna 
hästen återupptogs. 97v

Fortsättning av målet mot Pål Nilsson i Tockarp 
som anklagades för att ha lämnat sin gård i Våx-
torp. 98v

Kvartermästare Turing i hans andra ting angåen-
de räntan för skattegården Norregård i Östra 
Ljungby. 98v

Flera sockenmän i Oderljunga stämdes för en at-
test om snapphanekvinnan Sissa Månsdotter i 
Bälinge. 99v

Målet mellan ryttare Peter Mörk och Tuve Pil fort-
satte. 100r

Krav på Perstorps sockenmän för betalning till 
Sönnarslövs bro. 101r

Stämningar i Oderljunga och Perstorp för förmyn-
darskap samt obetalda lån och skatter. 102r

Ridefogde Jakob Olsson krävde Nils Andersson i 
Brödåkra på en arrendeavgift. 102r

Per Gudmundsson ville sälja sin del av en gård i 
Boarp som han inte längre kunde betala skatten 
för. 103r

Angående jord och egendom i Lärka som tillhörde 
kyrkan men som legat öde. 103r

Ödegårdar i Örkelljunga socken. 103r
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Ödegårdar i Rya socken. 103v
Sockenmännen i Perstorp inlämnade en attest om 

hur socknen hade härjats under kriget. 104r
Kjell Månsson i Troedsberga bygge begärde tings-

vittne för sin fattigdom och sjuklighet. 104r
Förlikningar med frun på Bjärsgård om olaga skogs-

hygge. 104v

Onsdagen den 22 september 1680 104v
Syn på kronans skogar i Perstorp och Oderljunga. 104v
Rapport över vad som avverkats i Fagerhults, Ör-

kelljunga och Rya skogar sedan förra besikt-
ningen. 105r

Pål Svensson i Spjutseröd ville på grund av sjukdom 
och bräcklighet söka befrielse hos generalguver-
nören för roteavgiften. 105v

Syn på Ingeborrarps skog. 106r
Begäran om syn på hur många svin som kunde 

födas i Bjärsgårds skog. 106v
Målet mellan ryttare Mörk och Tuve Pil om den 

försvunna brännvinspannan återupptogs. 106v
Fortsatt förhandling om Verner Bengtssons häst 

i Attarp. 107r
Pål i Tockarp kunde inte närvara vid tinget för sin 

svaghets skull. 107v
Gudmund Nilsson i Boalt och Per Jönsson i Trane-

torp hade förlikts i målet om ett par oxar. 107v
Ryttare Erik Olsson i Bosjöholm stämde Åke Nils-

son i Järnbläst för stöld av några verktyg. 107v
Erik Olsson stämde Pelle Olsson och hans moder 

i Spång för att de skulle ha stulit 10 getter under 
krigstiden. 108r

Jochum Pollack stämde änkan Marna i Tockarp 
för att hennes dräng och några snapphanar hade 
stulit en ko. 108v

Ryttaren Jochum Pollack stämde Nils Persson i Lilla 
Bjälkabygget för att han stulit två kalvar. 109r

Ryttare Karl Linnarsson stämde änkan Sissa Pers-
dotter i Dalshults bygge för att hon inte betalt 
räntan. 109r

Kvartermästare Turing efterlyste för tredje gången 
någon som ville svara för skattegården Östra 
Ljungby. 109v

Kvartermästare Turing krävde att arvingar eller 
förmyndare skulle betala skatten för avlidne Vät-
termans gård i Bolestad. 110r

Fråga om någon ville betala skatten för 1/4 skatte-
gård Södra Össjö, Skånes Fagerhult, och en 3/4 
skattegård i Boarp, Össjö socken. 110r

Frågor om delning av gårdar i Dalshult och Bälinge 
bygge uppsköts till nästa ting. 110r

Ryttare Per Vipa stämde Nils Svensson i Ishults 
bygge för att denne lockat sin son från sin tjänst 
i Linneröd. 110r

Hans Pålsson i Storakärr, Tåssjö, stämde Jöns i 
Bjärabygget för en skuld. 110v

Per Eskilsson i Bälinge stämde Måns Bengtsson i 
Ulfsbygget angående skatter och inkvartering 
av en ryttare. 110v

Ryttare Per Hall i Bälinge efterfrågade någon som 
vill betala skatten till den gård som Måns Eskils-
son bott på. 110v

Gästgivare Per Eskilsson i Bälinge ville inte längre 
vara förmyndare för den avlidne Måns Eskilssons 
barn i Bälinge. 110v

Intyg om att Jeppa Nilsson i Hönsholma var sjuk 
111v

Gästgivare Per Eskilsson begärde syn på sin egen-
dom. 112r

Gästgivare Per Eskilsson krävde betalning av skul-
der av Olof Månsson i Bälinge och Olof Månsson 
i Per Turesbygget. 112v

Länsman Krog efterlyste intresserade som ville 
överta ödegårdarna Håkantorp, Västra Torup 
och 1/4 Hagstad, Oderljunga. 112v

Ändringar i fråga om arrendatorer i Bengt Svenssons 
gård i Åby. 113r

Anders Månsson i Turabygget begärde att några 
personer skulle bevittna att hans gård var öde-
lagd. 113v

Bönderna i Riseberga begärde att man skulle skifta 
alla broar i häradet. 113v

Onsdagen den 6 oktober 1680 114r
Order om leveranser av krono- och kyrkotionde 

och om ollonskogarna. 114r
Tillsättning av grupper för syn på ollonskogarna 

i häradet. 114v
Arvingarna till en ödegård i Lillarp och Håkantorp, 

Västra Torup, avsade sig arrenderätten. 115r
Måns Persson i Attarp övertog änkan Karna Måns-

dotters del i 1/8 Hagstad gård. 115r
Målet mellan Verner Bengtsson i Attarp, Örkel-

ljunga, och snickaren Lars Krog om den stulna 
hästen avslutades med förlikning. 115r

Pål Nilsson i Tockarp anklagades för att ha lämnat 
sin gård öde i Sjöalt, Våxtorps socken. 117v

Angående barnagods för salig Vättermans dotter 
Magdalena. 119v

Gästgivare Bengt Andersson i Åby om stöld av 
bräder, en kalv och ett fönster. 119v

Hans Nilsson i Storakärr krävde Jöns Olsson i Bjä-
rabygget på betalning för 3 lispund järn. 119v

Måns Sjunnesson i Toarp krävde Olof Mattiasson 
i Tåstarp på betalning för utsäde. 120r

Begäran om skifte av Dalhults gård. 120v
Kvartermästare Turing begärde att Vättermans ar-

vingar skulle betala sina räntor. 120v
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Jöns Nilsson i Övremölla nekade till att ha brukat 
en skattegård i Östra Ljungby. 120v

Ryttare Per Hall i Bälinge efterlyste någon som 
ville svara för den del av rusthållet som Måns 
Eskilsson tidigare innehaft. 121v

Syn hos Per Eskilsson i Bälinge för att bedöma 
om han kunde åta sig fler förmyndarskap. 121v

Kvartermästaren begärde syn på Kollerhuset. 122r
Färingtofta sockenmän stämdes för resterande 

broavgifter till Sönnarslövs bro. 122r
Gästgivare Per Eskilsson i Bälinge begärde pengar 

som Olof Månsson i Bälinge var skyldig honom 
sedan före kriget. 123r

Olof Månsson i Bälinge stämde gästgivare Per Es-
kilsson i Bälinge för skjutsningar han genomfört 
före den stora ofreden. 123r

Olof Månsson i Per Turesbygget hade stämt Per 
Eskilsson i Bälinge för en gryta, två hästar och 
en töm och Bengt Knutsson i Lärka för en skuld. 
123v

Per Eskilsson i Bälinge stämde Måns Bengtsson i 
Lärka för skatt enligt den nya jordeboken. 124r

Per Eskilsson i Bälinge tog för tredje gången upp 
målet där han inte ville vara förmyndare för Måns 
Eskilssons barn i Bälinge. 124v

Kyrkvärden Anders Persson i Kåshässle ville ha 
tingsvittne på vilka gårdar i Oderljunga som 
hade ödelagts under kriget. 125r

Befallningsmannen på Engeltofta begärde redogö-
relse för hur många ollonsvin som kunde födas 
i Boarps och Långhults skogar. 125v

Målet angående Peter Mörks brännvinspanna som 
varit insatt i Perstorps kyrka återupptogs. 126r

Sven Jeppsson i Römölla begärde förnyelse av en 
dom från 20 augusti 1673. 126v

Onsdagen den 20 oktober 1680 126v
Ryttare Per Hall i Bälinge om räntan för den avlidne 

Måns Eskilssons del i gården. 127r
Oenighet om förmyndarskapet för avlidne Måns 

Eskilssons barn i Bälinge. 127r
Förteckning över hur många ollonsvin som kunde 

födas på skogarna i Fagerhult och Örkelljunga. 
128r

Gästgivare Bengt Andersson krävde Bengt skräd-
dare i Grannahus på betalning av en kalv och 
14 brädor. 128v

Gästgivare Bengt Andersson krävde Anders Ön-
nesson i Åby för 7 skäppor havre. 128v

Gästgivare Bengt Andersson stämde änkan Ap-
pelonia i Åby för att ha stulit ett fönster. 129r

Kyrkvärdarna i Källna visade en skriftlig redogö-
relse för vad bönderna kunnat skörda under 
krigsåren. 129r

Ryttaren Bengt Olsson i Bosjöholm krävde Åke 
Nilsson i Järnbläst på betalning av järnvaror som 
denne tagit ur ryttarens vagn. 129v

Ryttare Erik Olsson krävde betalning av Per Olsson 
i Spång för ett par getter. 130r

Arrendator Sven Pil i Tommarp fordrade betalning 
för Sönnarslövs bro. 130r

Pål Nilsson i Tockarp beordrades att flytta tillba-
ka till sin ödegård i Sjöalt och bygga upp den 
igen. 130v

Sven Månsson i Sönnarp stämde Olof Nilsson i 
Åsljunga för en skuld. 131r

Hans Nilson i Stora Kärr, Tåssjö stämde Jöns Ols-
son i Bjärabygget för betalning av några årder-
järn. 131r

Måns Sjunnesson i Toarp och Oluf Mattiasson för-
liktes i målet om betalning för utsäde och ett 
lass ris. 131r

Olof Broddesson i Varshult hade stämt Olof Ty-
kesson i Skingröd för en bössa som denne hade 
lånat under ofredstiden. 131v

Jöns och Olof Broddesson i Varshult stämde Olof 
Torkelsson i Varshult för två hästar, en vagn och 
selar som denne lånat för en äcka. 132r

Kyrkvärdarna i Oderljunga stämde samtliga sock-
en-, hus- och gårdsmän för resterande avgifter 
till kyrkan. 132r

Gästgivare Per Eskilsson i Bälinge krävde Olof Mån-
son i Bälinge på betalning av en skuld. Olof ville 
å sin sida ha betalt för flera skjutsningar. 132v

Olof Månsson i Bälinge krävde Per Eskilsson på 
betalning av en gryta. 133r

Gästgivare Per Eskilssons i Bälinge fjärde ting mot 
Måns Bengtsson i Ulfsbygget för obetalda rän-
tor. 133r

Generalguvernör Rutger von Aschebergs och lands-
domare Wulf Bondes fullmakter för Jakob Nils-
son Drake att överta Karl Broddessons tjänst 
som tingsskrivare. 133v

Landsdomaren läste upp Jakob Nilsson Drakes 
fullmakt för tjänsten som tingsskrivare i Norra 
Åsbo härad. 134r

Utredning om gårdar och grödor som förstörts 
under krigstiden i Östra Ljungby socken. 134v

Nils Jönsson i Kånna, Sunnerbo härad, stämde Pål 
Månsson i Sjunkamåssa för en stulen häst. 135v

Ryttare Per Hall begärde att få överta den del av 
en gård i Bälinge som tillhörde Måns Eskilssons 
barn. 135v

Onsdagen den 3 november 1680 136r
Oenighet om leveransen av 27 nötkreatur till över-

krigskommissarien från Oderljunga socken. 136r
Syn på ollonskogar i Oderljunga, Perstorp och 
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Vedby. 136v
Syn på ollonskogar i Tåstarp, Össjö och Östra 

Ljungby. 137r
Gästgivare Per Nilsson i Eket ville lämna 8 daler 

som han var skyldig järnverksbönderna. 137v
Tåstarps sockenmän var stämda för obetalda bro-

pengar till Sönnarslövs bro. 137v
Gästgivare Bengt Anderssons i Åby tredje ting mot 

Appelonia i Åby för ett fönster hon hade tagit 
från hans gård. 138r

Gästgivare Bengt Anderssons andra ting mot Bengt 
skräddare för brädor och en kalv som denne 
stulit. 138r

Ridefogden stämde några män i Haglekulla för 
resterande landgille. 138v

Fördelning av arbetet mellan socknarna för byggan-
det av den nya landsvägen mellan Kristianstads 
län och Halland. 139r

Syn på gårdar i Bolestad och på Kullerhuset. 139r
Länsman Brodde Pålsson i Ringarp stämde länsman 

Nils Krog i Hyllstofta för ersättning av det han 
lagt ut till infanteriet då det passerade på väg från 
Landskrona till Kristianstad. 139v

Måns Månsson i Ringarp stämde Per Svensson i 
Varshult för en pantsatt jord. 139v

Carsten Hansson framförde fjärde lagbud på del 
han hade i Ljungaskogs skattegård. 140r

Knut Bengtsson i Ljungaskogs bygge lagbjöd sin 
del i Storahagsbygget. 140v

Pål Olsson i Rya begärde ett intyg om sin dotters 
sjukdom. 140v

Olof Broddesson i Varshult stämde Olof Torkelsson 
för hästar och vagnar som försvunnit vid en äcka 
under krigstiden. 140v

Olof Månssons i Bälinge tredje ting mot gästgivare 
Per Eskilsson för ej betalda skjutsningar. 141r

Olof Månssons på Per Turesbygget tredje ting mot 
Per Eskilsson i Bälinge för en gryta och två hästar 
som försvunnit. 141v

Olof Nilsson i Åsljunga ålades att betala sin skuld 
till Sven Månsson i Sonnarp. 142r

Begäran om syn på Måns Bengtssons gård i Bä-
linge. 142r

Pål Nilsson i Sjöalt hade blivit tvungen att flytta 
från sin gård som låg vid landsvägen eftersom 
den blivit plundrad. 142r

Onsdagen den 17 november 1680 142v
Olof Månsson i Bälinge uppvisade en skrift som 

visade att han hade betalt sin skuld till gästgivare 
Per Eskilsson. 142v

Arrendator Sven Pil stämde Torsten Kjellsson i 
Spjutseröd och Tuve Perssons arvingar i Örahult 
för obetalda skulder. 143r

Eskil Bengtsson i Dalshult stämdes för betalning 
av en skuld. 143v

Per Svensson i Bälinge stämde Måns Bengtsson, 
Ulfsbygget, för en försvunnen ko. 144r

Gästgivare Bengt Andersson i Åby stämde Bengt 
Nilsson (Broddesson?) i Järnbäck för att den-
ne sålt gods som stulits från gästgivaren under 
kriget. 144r

Per Svensson i Harbäckshult stämde Anders Måns-
son i Turabygget för en svart häst. 144r

Tuve Svensson i Åkarp stämde Nils Jönsson i Ljung-
askog för en svart häst. 144v

Henrik Åkesson i Dalshult stämde Tuve Nilsson i 
Bassabygget och Olof Nilsson i Häljalt, Röke, för 
att de själva skulle ansvara för sitt arvegods. 144v

Kyrkoherde Salomonon Caspersson Bunteen stäm-
de kyrkvärdarna Bengt Persson i Hallakulla och 
Torsten Knutsson i Östra Ljungby för skulder 
till kyrkan. 144v

Lagbjudning av den avlidne Torsten Perssons gård 
i Troedsberga. 145r

Carsten Hanssons i Ljungaskog och Knut Bengts-
sons andra lagbjudning av Ljungaskogsbygge. 
145v

Per Nilsson i Åsljunga stämde Bengt Mattiasson i 
Slimminge för en skuld. 145v

Per Andersson i Silvåkra stämde Sven Svensson i 
Östra Ljungby för betalning av den del av gården 
som denne bodde på. 146r

Länsman Brodde Månsson krävde redogörelse för 
en vådeld i Västra Ringarp då tre gårdar brann 
ner. 146r

Måns Nilsson i Västra Ringarp stämde Per Gunnars-
son och hans moder Toa Persdotter i Egeholm 
för en skuld. 146v

Ändringar i betalningen av landgillet för Hallakullas 
bönder. 147r

Gråmanstorps sockenmän stämdes för resterande 
bropenningar till Sönnarslövs bro. 147v

Snapphanehustrun Kerstin Olsdotter i Sonnarp, 
Örkelljunga, ville ha tingsvittne för att kunna 
gå till nattvarden. 147v

Per Svensson i Varshult krävde resterande betalning 
från flera bönder i Oderljunga socken för boskap 
han förlorat under kriget. 148r

Bengt Svensson i Grannahus ville ha betalt för up-
pehället för en pojke som varit hos honom under 
fyra år. 148v

Anders Svensson i Ramnakärrs bygge, Rya, ville ha 
värdering av sin egendom för att slippa ansvara 
för mer barnagods. 149r

Sockenmännen i Fagerhult redovisade de förluster 
de åsamkats under kriget för vilka de nu ville ha 
nedsättning av kyrkoskatten. 149r
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Inget fick huggas på allmänningen i Östra Ljungby 
skog utan hejderidarens tillstånd. 150r

Onsdagen den 8 december 1680 150r
Jeppa Nilsson i Hönsholma stämde några bönder 

i Bälinge, Toarp och Lärka angående skatter för 
jord de erhållit enligt ett skiftesbrev. 150r

Syn på en gammal gårdsplats i Dalshult. 150v
Ryttmästare Per Olsson stämde flera bönder i Bo-

lestad och Öja för att de köpt en häst utan rytt-
mästarens vetskap. 150v

Angående svin och varor som stulits från hejde-
ridaren då han och hustrun tvingats resa från 
gården undan fienden. 151v

Sten Holck hade publicerat en skrift att de som 
ville överta ödegårdar på hans gods skulle få 
skattebefrielse samt timmer och utsäde. 151v

Ridefogde Per Nilsson i Lärka hade stämt ett flertal 
bönder för obetalda skulder till herrskapet. 152r

Per Nilsson i Åsljunga ville, på den döve Bengt 
Mattiassons vägnar, ha ett nytt tingsvittne i stället 
för det som lämnades vid föregående ting. 152r

Sockenmännen i Perstorp begärde nedsättning av 
skatterna och visade en redogörelse för hur de 
svenska och danska arméerna skövlat i sock-
nen. 152v

Nils Jönsson i Övarp stämde Per Pålsson i Stidsvig 
för en gammal skuld och Per Bengtsson i Kädarp 
för ett par skor och lån av en häst. 153r

Per Svensson i Harbäckshult ville ha tillbaka den 
häst som han ansåg att Anders i Turabygget stu-
lit. 153v

Måns Bengtsson i Ulfsbygget begärde att målet mot 
honom skulle läggas ner. 153v

Lagbjudningar för Carsten Hansson i Ljungaskog 
och Knut Bengtsson på Ljungaskogs bygge. 153v

Lagbjudning av Per Torstensson i Broby och Kristen 
Nilsson i Svalle på den gård i Troedsberga som 
avlidne Torsten Persson innehaft. 153v

Angående Kungl. Majt:s öppna brev om att ingen 
fick klaga direkt hos Kungl Majt. utan att först 
ha besvärat sig hos domstolen eller hos ortens 
befallningsman. 154r

Angående den pågående riksdagens beslut om re-
duktioner och försäljning av gods som tillhörde 
danska undersåtar. 154r

Angående hejderidaränkan Maria Johansdotters 
gröda som blev bortrövad från hennes gård av 
fienden. 154r

Onsdagen den 22 december 1680 154v
Stadsskrivare Petter Röring och skomakare Jon 

Jönsson i Helsingborg var oeniga om ett lass 
med läkter som Knut Sjunnesson i Florshult 

hade levererat. 154v
Kronans befallningsman Lars Larsson referera-

de till Generalmajorens order att de som hade 
några fordringar skulle lämna in dessa inom två 
månader 156r

Befallningsmannen meddelade att rotarna skul-
le köra timmer till sina ödegårdar och att alla 
knektar skulle inställa sig på sina tilldelade går-
dar. 156r

Kvartermästaren ville ha ersättning enligt skånsk 
lag av de fem bönder från Öja som hade köpt en 
häst av en ryttare. 156v

Hejderidaränkan Maria Johansdotter anklagade 
Sven i Röö mölla för att ha sålt fläsk från hennes 
stulna svin. 156v

Hejderidaränkans andra ting mot Nils Ebbesson 
om grödan. 157v

Befallningsman Per Nilsson i Lärka hade stämt 
sin bror Brodde Nilsson i Västra Ringarp för 
en skuld. 157v

Angående arvskiftet efter Per Olsson i Västra Spång. 
158r

Jöns Bengtsson i Troedsberga stämde Nils Torstens-
son i Troedsberga för ett lån. 158r

Bönderna under Lärkesholm instämdes för reste-
rande avgifter. 158v

Angående ett skiftesbrev och skulder efter Nils 
Olssons i Höjaholm avlidna hustru. 159v

Bengt Månssons hustru hade utlovats 12 daler av 
Sven Kjellsson i Vemmentorp. 160v

Tuve Svensson i Grytåsa hade stämt Tuve Jönsson 
i Vedby för barnagods. 160v

Per Svenssons i Harbäckshult tredje ting mot An-
ders Månsson i Turabygget om en svart häst. 161r

Jeppa Bengtsson i Åsljunga krävde arv efter avlidne 
Pål Tuvesson. 161r

Nils Mårtensson i Tåstarp begärde redogörelse för 
de skador på grödan som skett under kriget i 
Tåstarps socken. 161r

Carsten Hanssons fjärde lagbjudning av Ljunga-
skogs skattegård. 161v

Knut Bengtsson i Ljungaskogs bygge sålde sin del 
av gården till Kirstin Bengtsson. 162v

Tredje lagbjudningen på den gård i Troedsberga 
som Torsten Persson bott på. 163r

Tillsättning av besiktningsgrupper för syn av kro-
nans gårdar i häradet. 163r

Brodde Nilsson ville ha tingsvittne för de gårdar 
som brunnit ner i Västra Ringarp. 163v

Onsdagen den 12 januari 1681 164r
Truls Persson i Södra Össjö stämdes för skulder. 

164r
Anders Tuvesson i Ljungaskog erbjöd sig att betala 
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en skuld utan dom. 164v
Henrik och Nils Åkesson i Dalshult begärde att få 

slippa förmyndarskap. 164v
Jöns Bengtsson i Troedsberga och Nils Torstensson 

hade förlikts om ett lån. 165r
Häradsman Ingelsson i Västra Ringarp hade stämt 

dem som resterade med bropengar i Örkelljunga 
socken. 165r

Vittnesmål om den häst som stulits från Anders 
Månsson i Turabygget. 165v

Per Persson i Össjö och Nils Olsson i Höjaholm 
tvistade om bortrövat hö. 165v

Lagbjudning av avlidne Torsten Perssons egendom 
i Troedsberga. 166r

Onsdagen den 26 januari 1681 166r
Arrendator Sven Pils fullmäktige Hans Brockman 

stämde i flera mål följande bönder för obetalda 
skulder: Nils Åkesson i Dalshult, Jöns Persson på 
Ryet, Olof Nilsson i Åsljunga, Gudmund Bengts-
son i Spjutseröd, Jöns Olsson i Bjärabygget samt 
flera bönder för resterande äckor och för obetalda 
pengar till byggandet av Sönnarslövs bro som nu 
var färdig. 166r

Gunnar Knutsson i Åby hade stämt Sven Bengtsson 
i Åby och Per Knutsson i Pickahus för råg och 
två järnstänger. 168r

Bönder i Gånarp, Tåstarp och Brandsvik krävdes 
på resterande bropengar. 168r

Kyrkoherden Nils Jakobsson i Gråmanstorp stämde 
kyrkvärdarna för obetalda avgifter. 168v

Kyrkoherden Nils Jakobsson i Gråmanstorp stämde 
bönder i Vedby för att de inte betalt tiondesmör. 
168v

Jöns Bengtsson i Ebbarp stämde Pål Eskilsson i 
Hagstad för ett arv. 169r

Tuve Tuvesson stämde Sven Pålsson, båda i Spjut-
seröd, för att den sistnämnde lånat en häst som 
han inte återlämnat och för att han låtit sina 
kreatur beta på Tuves äng. 169v

Arvsjord efter avlidne Måns Eskilsson i Bälinge. 
170r

Angående snapphanarnas stöld av en häst från 
Anders Månsson i Turabygget. 171r

Sven Månsson i Smörmyr krävde Knut Stensson i 
Harbäckshult för obetalt fläsk. 171v

Borgmästare Pilcrona hade stämt Ture Persson i 
Rya för en skuld. 171v

Nils Andersson hade stämt Pål Jonsson, båda i 
Persköp, för en obetald skuld. 171v

Kvartermästare Turings fjärde ting med krav på 
Öjas män om den olagligt köpta hästen. 172r

Kristen Nilssons hustru Maria i Norra Svalöv, 
Rönnebergs härad, sålde sin del i Troedsberga 

skattegård. 173r
Syn på gårdar i Gråmanstorp, Källna, Tåssjö, 

Tåstarp, Össjö och Östra Ljungby socknar. 173v
Syn på gårdar i Oderljunga, Perstorp och Vedby 

socknar. 175r

Onsdagen den 9 februari 1681 177r
Ridefogden i Bjärsgård stämde ett antal bönder, 

men målet uppsköts eftersom han rest för att ta 
emot landshövdingen. 177r

Ryttare Anders Andersson i Boarp stämde Gunne 
Gudmundsson i Porkenahult för obetald spann-
mål. 177r

Bengt Persson i Hallakulla stämde Brodde Nilsson 
i Öja angående ett arv. 178r

Per Knutsson i Pikahuset ålades att betala sin skuld 
till Gunnar Knutsson i Åby. 178v

Ridefogden Per Nilsson presenterade en avräk-
ningslista över de bönder i Fagerhult och Örkel-
ljunga som hade obetalda skulder. 178v

Frälsebönderna under Lärkesholm krävdes på res-
terande landgille. 179r

Arrendator Sven Pil krävde på nytt betalning för 
resterande pengar för Sönnarslövs bro. 179r

Ridefogden i Bjärsgård stämde ett antal bönder, 
men eftersom ridefogden inte kunde närvara 
uppsköts målet till nästa ting. 179v

Helge Ungesson stämde avlidne Per Gudmunds-
sons änka i Boarp för sin hustrus hemgift och 
tjänstelön. 179v

Återupptaget mål mellan Anders Månsson i 
Turabygget och Per Svensson i Harbäckshult 
om den stulna hästen. 181v

Nils Andersson stämde Pål Jonsson, båda i Persköp, 
för betalning av en skuld. 182v

Per Olsson i Össjö hade stämt Nils Olsson i Höja-
holm men kom inte till tinget. 183r

Kvartermästare Turings mål mot rotebönderna i 
Öja om den köpta hästen. 183r

Tvist angående skatt på pantsatt jord mellan Per 
Eskilsson i Bälinge och Måns Bengtsson i Ulfs-
bygget. 183r

Syn på kronogårdar i Fagerhults, Rya och Örkel-
ljunga socknar. 183v

Onsdagen den 23 februari 1681 184r
Befallningsman Lars Larsson lät publicera ett antal 

resolutioner om bl.a. koppskattskrivning, för-
bud mot jakt, tillsättning av grupp för att syna 
Herrevadsklosters gärdsgårdar i häradet. 184v

Holzfursten hade stämt mäster Petter på Järnhyttan 
för olovlig jakt. 185r

Arrendator Pil krävde betalning för Sönnarslövs bro 
som nu varit färdig sedan före jul. 185v
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Tillsättning av en grupp för syn av Sönnarslövs 
bro. 185v

Vittnesmål om att Össjö, Tåssjö och Munkaljungby 
under äldre tider hade varit med om att bygga 
upp Sönnarslövs bro. 186r

Helge Ungessons i Ekesgården andra ting mot Per 
Gudmundssons änka om arvskiftet efter Mårten 
Svensson. 186v

Kyrkvärdarna i Gråmanstorp stämde Sven Persson 
i Smålarp för en skuld till kyrkan. 187r

Troed Olsson i Flinka lagbjöd sin del i Åkarps 
gård. 187r

Kirsten Bengtsson i Ljungaskogsbygge stämde Tuve 
Nilsson i Ljungaskog för en pant. 187v

Tvist om en kista som tillhört avlidne Jöns Svens-
son i Öja. 188r

Rättighet för herrskapet på Bjärsgård att få be-
hålla panteböndernas städsmål, landgille och 
böter. 188r

Angående städsmål för halva Västrarps gård. 188v
Lars Ingemansson i Ingeborrarp ålades att betala 

landgille. 188v
Lars Månsson i Rya krävdes på ollongäld. 188v
Sven Larsson i Rya hade åtagit sig att ta emot en 

ödegård under Bjärsgårds gods men hade inte 
fullföljt detta. 189r

Anders Andersson i Rya krävdes på resterande 
städsmål. 189r

Ridefogden stämde flera bönder i Ljungaskog, Väs-
trarp och Haglakulla för att de inte fullgjort sina 
timmeräckor. 189r

Angående resterande landgille till frun på Bjärs-
gård. 189v

Olof Persson i Gråmanstorp hade övertagit en halv 
gård under Bjärsgård men hade överlåtit en fjär-
dedel till Hans Nilsson. 189v

Ridefogden ville att skräddaren Bengt Persson i 
Gråmanstorp skulle flytta tillbaka till en gård 
på Bjärsgårds gods. 189v

Ridefogden ville att Mattias Skatt i Gråmanstorp 
skulle ta emot ett gårdsbruk på Bjärsgårds gods. 
190r

Per Torstensson i Rösa och Nils Persson i Ugglarp 
som hade flyttat ifrån Bjärsgårds gods uppma-
nades att flytta tillbaka. 190r

Ridefogden krävde att Torsten Nilsson och Sven 
Sjunnessson i Fastarps hus och drängen Sven 
Knutsson skulle flytta tillbaka till Bjärsgårds 
gods. 190r

Mårten Bengtsson i Slimminge hade vid senaste 
roteringen lovat att ta emot en bostad på Bjärs-
gårds gods men ännu inte flyttat dit. 190v

Bengt Mattson åtalades för att inte ha betalt ol-
longäld till husbonden på Bjärsgård. 190v

Nils Månssons änka Anna i Östra Ljungby krävdes 
på avgift för svin hon haft i främmande skog. 191r

Anders Månsson i Turabygget frikändes för stöld 
av en häst från Per Svensson i Harbäckshult. 191r

Onsdagen den 9 mars 1681 191r
Pastor Per Nilsson Fix i Röke hade inlämnat flera 

brev och dokument som underlag för sina krav 
mot Jöns Mårtensson i Hörja och avlidne Truls 
Svenssons arvingar i Håkantorp, snapphanen 
Lars Jönsson i Röke och snapphanekaptenen Tuve 
Månssons son Måns i Håkantorp. 191r

Pastor Fix hade också stämt Sven Jönsson i Håkan-
torp eller Lillarp och Sassar Troedsson i Håkan-
torps mölla för obetalda skulder. 192r

Bengt Olsson i Gantofta, Kvistofta socken, hade 
stämt Nils Andersson i Brödåkra för en häst som 
Nils nu hade men som försvunnit från Bengt 
under krigstiden. 193r

Länsman Nils Krog uppvisade en skrift där Hyll-
stofta skattegård skulle uppbjudas. 193r

Flera bönder i Månstorp, Häljalt och Källstorp 
krävdes på resterande avgifter för husbondehåll 
och städsmål. 193r

Kjell Persson i Östra Ringarp, Johan Nilsson och 
Åke Svensson i Boarp krävdes på obetalda städs-
mål och husbondehåll. 193v

Några av Tåstarps sockenmän hade kallats till tinget 
men uteblivit varför de blev bötfällda. 194

Befallningsmannen föreslog att de som brukade 
kronogårdar och inte betalt städsmål och hus-
bondehåll skulle betala dessa inom 14 dagar. 194r

Vittnesmål om skiftet efter avlidne Jöns Svensson i 
Öja där det framkom att den omtvistade kistan 
var änkans egen. 194r

Bengt Persson i Haglekulla stämde Jöns Svenssons 
änka i Öja för obetalda skulder enligt skiftes-
brevet. 194v

Kjell Nilsson i Öja och Brodde Nilsson i Väster- och 
Norregård hade stämt samtliga byamän i Boarp 
och Gangvad för att de inte fick hugga ”värfälla” 
i Boarps skog. 194v

Jöns Jeppsson i Skingred hade stämt Per Persson på 
Pukabygget för obetalda skulder. 195r

Jöns Jeppsson i Skingred hade stämt flera bönder i 
Bälinge för att de skulle bidraga till betalningen 
för det kosthåll han haft för krigsfolket. 195r

Korpral Pål Lövenberg hade stämt Anders Persson 
för några otidiga ord som denne yttrat vid ett 
barndop. 195v

Angående förmyndare för avlidne Olof Bengtssons 
barn i Tockarp, Örkelljunga. 195v

Källna sockenmän stämde Nils Pålsson i Bolestad 
och Gunnar Assarsson i Öja mölla för betalning 
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av krono- och kyrkotionde. 196r
Verner Bengtsson i Attarp, Örkelljunga, stämde 

tre bönder i Lönnsjöholm för betalning av en 
ko som rotebönerna köpt. 196r

Sven Knutsson i Järnbläst krävdes på betalning av 
skuld till Bengt Ungessons arvingar i Tockarp. 
196v

Åke Nilsson i Järnbläst stämde några bönder i 
Järnbläst för råg som deras kreatur hade ätit upp 
och för lån av en släde och en oxe. 196v

Per Svensson i Järnbläst stämde Åke Nilsson för att 
han slagit ihjäl två getter och för att han sagt upp 
en piga utan att betala henne någon lön. 196v

Per Svensson stämde Ingel Nilsson, båda i Järnbläst, 
för att denne hade använt hans gård. 197r

Pastor Nils i Gråmanstorp krävde notariepengar 
av kyrkvärdarna. 197r

Pål Jönsson i Persköp krävdes på betalning av en 
skuld till avlidne Anders Nilsson och hans hustru 
i Persköp. 197r

Gunnar Assarsson i Öja krävde Källna socken och 
Östra Ljungby för obetalda räkningar till Sön-
narslövs bro. 197v

Andra lagbjudningen på del av Åkarps skattegård. 
197v

Helge Ungesson i Ekesgården krävde arv efter Per 
Olssons och Per Gudmundssons änkor i Boarp. 
197v

Sven Jönsson i Stidsvig begärde syn på den gård 
i Östra Ljungby där Anders Nilsson bott. 198r

Sven Jönsson i Silvåkra begärde syn på den gårdsdel 
i Bolestad där Bo Andersson bott. 198v

Syn på de gärdsgårdar som låg intill Herrevads-
kloster (från Örkelljunga till Riseberga). 198v

Onsdagen den 23 mars 1681 199r
Ridefogden Per Nilsson på Lärkesholm hade stämt 

Erik Månssons arvingar i Bälinge för skulder 
samt Olof Persson i Häljalt och Sven Persson i 
Östra Ringarp för arvet efter deras avlidne fader 
i Västra Spång. 199r

Arrendator Sven Pil krävde åter häradsmännen 
på resterande skulder till Sönnarslövs bro, men 
tingsrätten bordlade målet enligt landshövding-
ens order. 200r

Lagbjudning av avlidne Anders Nilssons del i Östra 
Ljungbys norra skattegård. 200r

Kjell Olsson i Stidsvig krävde Lars Persson i Grå-
manstorp på betalning av en skuld som var upp-
tagen i skiftesbrevet efter Olof Pålsson i Stidsvig. 
200v

Flera bönder i Stidsvig, Mölletofta, Lundsmöllan och 
Övarp hade stämts för skulder till kyrkan. 201r

Per Persson i Össjö hade stämt Per Persson på Pu-

kabygget, Nils Jönsson i Södra Össjö och Åke 
Kjellsson på torpet för skulder. 201v

Länsman Nils Krog efterlyste åter om någon av 
arvingarna eller panthavarna ville ansvara för 
skatten på Hyllstofta skattegård. 201v

Per Svensson i Järnbläst anklagade Ingel Nilsson för 
att under krigstiden ha brukat Pers del av gården 
utan att ha betalt någon skatt. 201v

Olof Persson åtog sig att ta emot den fjärdedels 
gård i Gråmanstorp där han tidigare bott. 202r

Olof Persson i Gråmanstorp krävdes på resterande 
landgille. 202v

Ridefogden krävde för tredje gången Lars Skatt för 
resterande landgille för flera år. 202v

Ridefogden krävde åter att skräddare Bengt Persson 
i Gråmanstorp skulle åtaga sig ett litet gårds-
bruk. 203r

Ridefogden krävde för tredje gången att Per Tor-
stensson i Rösa skulle flytta tillbaka till den gård 
på Bjärsgård som han tidigare innehaft. 203r

Ridefogden krävde återigen att Nils Persson i Ugg-
larp skulle flytta tillbaka till den gård som han 
olagligen hade lämnat. 203v

Bengt Mattiasson i Slimminge krävdes tredje gång-
en för resterande landgille. 204r

Bengt Mattssons son Mårten stämdes för att han 
inte uppfyllt sitt löfte vid roteringen att ta emot 
ett gårdsbruk på Bjärsgårds gods. 204r

Ridefogden krävde att gästgivardrängen Sven Lars-
son i Eket skulle flytta till Bjärsgård för att ta emot 
ett gårdsbruk där. 204v

Ridefogden krävde att Sven Sjunnesson i Fastarps 
hus och Torsten Nilsson i Stidsvigs hus skulle 
infinna sig på Bjärsgårds gods. 204v

Krögare Per Torsson i Östra Ljungby beordrades att 
inställa sig hos frun på Bjärsgård. 204v

Per Nilsson i Boarp lovade att flytta tillbaka till 
den gård i Västrarp där han tidigare bott. 205r

Korpral Pål Lövenbergs andra ting mot Anders 
Persson i Gånarp. 205r

Pastor Per Fix i Röke begärde utslag i målet mot 
Sassar Troedsson i Håkantorps mölla. 205v

Syn på Bo Anderssons gård i Bolestad. 205v
Syn på en gård. (Sannolikt den gård i Östra Ljungby 

som Anders Nilsson senast bodde på. Se 198r.) 
206r

Syn på Sönnarslövs bro. 206v

Onsdagen den 13 april 1681 206v
Per Svensson i Järnbläst krävde i sitt tredje ting att 

Ingel Nilsson skulle lämna det undantag han 
under 26 år haft på gården och att han skulle 
betala skatt för denna tid. 206v

Tillsättning av en grupp för syn på den gårdsdel i 
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Silvåkra som Sven Jönsson bott på. 207v
Tillsättning av grupp för att skifta salig Vettermans 

gård. 208r
Korpral Pål Lövenberg uppvisade en vittnesskrift 

kring de okvädinsord som Anders Persson Koll-
berg i Gånarp yttrat vid ett barnsöl. 208r

Ridefogden på Lärkesholm hade stämt alla åborna i 
Västra Spång för deras vårdslöshet med eld. 209r

Ridefogdens andra ting emot avlidne Erik Måns-
sons arvingar. 209r

Olof Persson i Häljalt som tidigare hade bott på 
sin avlidne faders gård i Västra Spång hade vid 
skiftet åtagit sig att svara för gården men hade 
rymt därifrån. 209r

Ridefogden erbjöd flera arvingar att överta Per 
Nilssons pantsatta jord i Västra Spång men ingen 
ville inlösa den. 209v

Lagbjudning av avlidne Bo Anderssons gård i Bo-
lestad i vilken Bo Jönsson i Källna hade ett krav 
på 190 Daler Smt. 210r

Bo Jönsson i Källna, som begärt syn på avlidne Bo 
Anderssons gård i Bolestad, ansåg att den skulle 
taxeras lägre än tidigare. En värderingsgrupp 
tillsattes. 210r

Mäster Peter Kristoffersson i Kopparmöllan hade 
stämt Nils Persson i Ugglarp för ett lån och för 
obetald råg. 211r

Länsman Brodde Nilsson i Ringarp och Kjell An-
dersson i Ekholm stämde flera bönder i Örkel-
ljunga för betalning av boskap som överkrigs-
kommissarien tagit i beslag under kriget. 211r

Troed Olssons i Flinka fjärde lagbjudning på hans 
del av Åkarps skattegård. 211r

Per Svensson i Varshult begärde syn på hur mycket 
som den vanföra och sinnessvaga Bengta Nils-
dotter behövde av sitt arvegods för sitt uppe-
hälle. 211v

Kyrkvärdarna dömdes att betala resterande visi-
tations- och notariepengar till kyrkan i Grå-
manstorp. 211v

Onsdagen den 27 april 1681 212r
Per Olsson i Åkarp och Nils Andersson i Rya för-

liktes om skatten för en del av Åkarps skatte-
gård. 212r

Per Olssons syskon sålde sina delar av Åkarps skat-
tegård till honom. 212r

Länsman Nils Krog erbjöd för färde gången arving-
ar och panthavare att tillträda den skattegård i 
Hyllstofta som Anders Bengtsson bott på. 212v

En grupp tillsattes för att syna gärdena som grän-
sade till fäladsmarken i Össjö, Boarp, Gångvad, 
Per Andersmölla, Haglekulla, Bläsinge och Bo-
lestad. 213r

Tuve Bengtsson i Västrarp, som avsåg att gifta sig 
med en piga han var släkt med, ville ha tingsvittne 
på hur nära de var besläktade. 213r

Nils Persson i Ugglarp kom inte till tinget och 
ådömdes därför att betala sin skuld till mäster 
Petter på Järnhyttan. 213v

Korpral Pål Lövenberg hade förfall, varför målet 
mot Anders Kolberg uppsköts till nästa ting. 213v

Syn och skifte på avlidne Vettermans gård. 213v

Onsdagen den 18 maj 1681 214r
Ridefogde Per Nilsson uppbjöd avlidne Per Olssons 

gårdsdel i Västra Spång till någon av arvingarna 
som ville inlösa den. 214r

Ridefogde Per Nilsson fridlyste Västra Spångs skog 
så att ingen fick hugga fler träd än till sina gärds-
gårdar. 215r

Begäran om syn på gårdar och jord i Västra Spång. 
215r

Tuve Bengtsson i Västrarp fick det begärda vitt-
nesmålet om hur nära släkt han var med pigan 
Kerstin Olsson. 215v

Klockare Nils Persson i Örkelljunga stämde flera 
bönder för obetald helgonskyld. 215v

Sven Jönsson i Östra Ljungby köpte Norra Skat-
tegården i Östra Ljungby av Anders Nilssons 
arvingar. 215v

Ryttaren Leonard Lennartsson hade stämt Jöns 
Jeppsson, båda i Skingröd, för en ny gärdsgård 
som Jöns Jeppsson hade huggit ner. 216v

Kvartermästare Turing begärde syn på den gård i 
Ugglarp som Anders Nilsson tidigare bott på. 216v

Befallningsmannen läste upp en rad resolutioner 
från generalguvernören om bl.a. böndernas be-
svär, barnhustionde, salpetersjuderiet, rotebön-
dernas penningavgifter, adelsböndernas termin-
sskatter, skjutsningar, inlösen av pantgods, ny 
myntordning och barnamord. 217r

Syn på den gård i Silvåkra som Sven Jönsson Ågård 
senast bott på. 218r

Syn på den gårdspart i Bolestad som avlidne Bo 
Andersson senast bott på. 218v

Syn på gärdsgårdarna mellan Össjö ängar och Öja 
kohage, m.fl. platser. 218v

Onsdagen den 8 juni 1681 220r
Bo Jönsson i Källna krävde betalning i lösöregods 

för att täcka sin pant i avlidne Bo Anderssons 
gård i Bolestad. 220r

Tulle Andersson i Kåshässle, Oderljunga, begärde 
vittnesmål om att hans gård hade lagts öde un-
der kriget. 221r

Nils Persson i Tosteboholm stämde Olof Månsson 
i Per Turesbygget för betalning av en skuld. 221v
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Begäran om syn på avlidne Måns Eskilssons gård 
i Ulfsbygget. 221v

Onsdagen den 15 juni 1681 222v
Pastor Per Nilsson Fix begärde värdering av två 

gårdsparter i Håkantorps gård, Västra Torup. 
222v

Kronobönderna i Össjö och Tåssjö stämdes åter 
för att de inte erlagt avgifterna till Sönnarslövs 
bro. 223r

Ridefogden Per Nilsson i Lärkesholm tilldömdes 
den gårdspart i Västra Spång i vilken han haft 
en underpant. 223r

Källna sockenmän hade stämt länsman Åke Ing-
elsson i Bolestad för att denne skulle redogöra 
för de pengar han fått av dem för en resa till 
Malmö. 223v

Angående leverans av kyrkotionde från Öja till 
kyrkoinspektör Creuger i Malmö. 224r

Ryttare Karl Lennartsson i Dalshult stämde Boel 
Bengtsdotter i Hjortaröd och hennes förmyndare 
för osant vittnesmål. 224v

Ryttare Karl Lennartsson i Dalshult stämde Kris-
tina Esbjörnsdotter för att hon skulle redogöra 
för en sängdyna som Boel Bengtsdotters bror, 
snapphanen Esbjörn Bengtsson, hade stulit. 225r

Bo Jönsson i Källna tillerkändes resterande betal-
ning av Bo Anderssons efterlämnade gods vilket 
han som barnens förmyndare innehade. 225v

Onsdagen den 29 juni 1681 226r
Åke Persson, som tjänade hos Herr Salomon i 

Östra Ljungby, och kvinnfolket Johanna i Skvatte 
stämdes för lägersmål. 226r

Angående Boel Bengtsdotters osannfärdiga vittnes-
mål mot ryttare Karl Lennartsson. 226v

Lars Pålsson i Sånestorp instämdes för att överta 
förmyndarskapet för sin bror. 227r

Per Nilsson i Västrarp stämde ryttare Olof Hå-
kansson i Boarp för stöld av kreatur, mat- och 
trävaror, en kista med brev och att han tagit en 
del av bondens åkrar. 227r

Fältskären Håkan Grafft krävde drängen Nils Es-
kilsson i Fedingshult på betalning av den skada 
i huvudet som fältskären kurerat. 228v

Fältskären Håkan Grafft instämde Nils Eskilsson i 
Fedingshult för att denne skulle vittna i ett mål 
angående Per Nilssons i Krångelbygget köp av 
en ko. 229r

Bo Jönsson i Källna sålde den avlidne Bo Anders-
sons gårdspart i Bolestad till Sven Jönsson i Bo-
lestad. 229v

Några bönder i Östra Ljungby och Skvatte begärde 
vittnesmål om hur krigsfolket hade tagit deras 

kreatur då armén 1678 marscherade mot sitt 
vinterkvarter. 229v

Häradsmännen i Össjö och Tåssjö socknar begärde 
åter att kronans bönder och andra herrskaps-
bönder skulle betala resterande bropenningar 
för Sönnarslövs bro. 230v

Några bönder i Hålshult, Tåssjö socken, fick tings-
vittne på att de var helt utfattiga eftersom deras 
gårdar hade ödelagts under kriget. 231v

Onsdagen den 6 juli 1681 232v
Domen avkunnades i lägersmålet mellan drängen 

Åke Persson i Ljungby och Johanna. 233r
Vittnesförhör i målet mellan löjtnant Per Persson 

Larf i Kärragård och korpral Pål Lövenberg där 
korpralen hade stämts för att han kallat löjtnan-
tens hustru för snapphanehora. 233r

Nils Olsson i Fedingshult dömdes att betala sin 
skuld till fältskären Håkan Grafft. 237r

Ryttare Sven Flink stämde Hans Andersson, båda 
i Lundsgården, för att den sistnämnde jagat iväg 
ryttarens tjudrade häst så att den skadat sig och 
senare dött. 237v

Sven Pil krävde för fjärde gången betalt av bönderna 
i Össjö, Tåssjö och Tåstarp för uppbyggandet av 
Sönnarslövs bro, men dessa hade frikänts i en 
dom vid Skillinge birketing. 239r

Per Nilssons i Västrarp andra ting mot ryttare Olof 
Håkansson i Boarp som lovat att Per kunde häm-
ta sina saker i Boarp. Ryttaren begärde syn och 
värdering på det arbete han hade lagt ner på att 
reparera gärdsgårdarna. 240v

Ryttaren Per Olsson i Bolestad begärde syn på vad 
det skulle kosta om han själv reparerade husen. 
241v

Ryttaren Sven Flink begärde skifte på hur mycket 
som tillkom honom på hans fjärdepart i Hans 
Anderssons gård i Lundsgården. 241v

Olof Persson i Gråmanstorp begärde skifte av en äng 
på den ödegård som han nyligen övertagit. 242r

Åke Pålsson i Gångvad ville ha vittnesmål på hur 
hans gård blev fullständigt ödelagd av både 
svenska och danska trupper under kriget. 242r

Lars Pålsson i Sånestorp begärde syn och värdering 
av jord och lösöregods för bedömning av hans 
förmåga att ta emot mer barnagods. 242v

Onsdagen den 15 juli 1681 243r
Presentation av generalguvernörens tryckta kungö-

relse om fasttagning av snapphanar. 243v
Löjtnanten Per Persson Larfs andra ting mot korpral 

Pål Lövenberg. 243v
Befallningsmannen föreslog förbud för lösgående 

hundar för att hindra spridning av smittsamma 
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sjukdomar bland boskapen. 243v
Jöns Jeppson i Skingred tvistade med flera bönder 

i Skingred och Amnabygget om tillgången till 
en äng. 244r

Karl Lennartssons fjärde ting mot Boel Bengtsdotter 
angående de stulna sängdynorna. 245r

Nils Persson i Hagstad ville ha tingsvittne på sin 
fattigdom. 245v

Ryttare Sven Flink anklagade Hans Andersson i 
Lundsgård för mened i målet med den döda 
ryttarhästen. 245v

Kronobefallningsman Lars Larsson läste upp ett 
antal förordningar över inkvarteringar, ödehem-
man, ollonsvin m.m., varefter tingsallmogen 
tillfrågades om de hade något att tillägga. 246r

Förmannen Pål Håkansson i Ugglarp och Jöns 
Bengtsson i Mölletofta presenterade granskning-
en av den gård i Ugglarp som Anders Nilsson 
tidigare bott på. 247r

Sven Jönsson i Bolestad presenterade besiktningen 
av Jöran Jöranssons gårdsdel i Bolestad. 247v

Hans Andersson i Lundsgården och ryttaren Sven 
Flink hade kommit överens om hur gården skulle 
repareras och disponeras. 247v

Onsdagen den 3 augusti 1681 248r
Albert Tomasson i Helsingborg stämde sockenpräs-

ten Salomon Casparsson Bunteen för obetalda 
varuinköp. 248r

Albert Tomasson i Helsingborg stämde krögare Per 
Torsson i Östra Ljungby för tobak som denne 
inte betalt. 249v

Nils Assarsson i Tostarp, Perstorp, hade stämt Sven 
Månsson i Källstorp för att få ut pigan Boel Tuves-
dotters barnagods, vilket också rätten beslöt. 250v

Förmyndare, arvingar och panthavare som hade 
krav eller rättigheter i Lemmeshults skattegård 
uppmanades att anmäla sig till nästa ting. 251v

Handelsman Sven Pil i Helsingborg uppvisade kvit-
ton på sina utgifter för byggandet av Sönnarslövs 
bro och begärde att målet efter en lång process 
nu skulle avgöras. 252r

I målet mellan ryttare Sven Flink och Hans Anders-
son i Lundsgård inlämnades en skriftlig attest 
från mönsterskrivaren Kämpe. 254v

Jöns Jeppssons i Skingröd andra ting kring den 
inhägnad grannarna hade gjort i hans hage. Jöns 
uppvisade tingsvittnen, pantbrev och en dom 
från 1650 för att styrka sina krav. 255r

Ryttare Karl Lennartsson begärde utslag i sin pro-
cess vid nästa ting, vilket också rätten beslöt. 256v

Kjell Nilsson i Öja begärde åter att Lars Pålsson 
i Sånestorp skulle överta förmyndarskapet för 
sin bror Per. 257r

Kyrkvärdarna i Källna och Öja begärde att kyrkorna 
i Östra Ljungby och Källna skulle besiktigas. 257v

Syn på Måns Eskilssons gårdspart i Bälinge med 
tillhörande Sjöbygget och Fåglabygget samt en 
del i Ulfsbygget. 257v

Syn på Per Nilssons del i Boarps gård. 258v
Besiktning och värdering av Håkantorps gård. 258v

Onsdagen den 17 augusti 1681 259v
Ryttare Erik Börjessons dräng Nils Olsson stämde 

hejderidare Henrik Hummer för att denne inte 
betalt den fältskärslön som han lovat. 259v

Kjell Nilssons fjärde ting mot Lars Pålsson i Sånes-
torp uppsköts ytterligare. 260r

Kornetten Starkhuvud hade på överstens vägnar in-
stämt bönder i Perstorps, Oderljunga, Färingtof-
ta, Örkelljunga och Rya socknar som inte hade 
lagat de gärdsgårdar som gränsade till Herrevads-
klosters ägor. 260r

Korpral Clas Hilk hade stämt Nils Pålsson i Bolestad 
som trots sitt löfte inte hade lagat en gärdsgård. 
261r

Löjtnant Per Persson Larf hade i sitt fjärde ting 
kring beskyllningarna mot hustrun instämt nya 
vittnen. 261v

I målet mellan Hans Andersson och ryttaren Sven 
Flink, båda i Lundsgården, om den döda hästen 
hade nya vittnen kallats. 263v

Jakob Olsson kallade på Albert Tomassons vägnar 
herr Salomon och Per Torsson till nästa ting. Per 
Torsson lovade att till dess ha betalt sin skuld. 
264v

Länsman Per Nilsson hade på kronans vägnar stämt 
Måns Andersson i Ekholm för att denne skällt på 
Per Gunnarsson och hans hustru. 264v

Byamännen i Åsljunga begärde vittnesmål på att en 
del gårdar brunnit ner och att de också blivit från-
tagna boskap och varor under krigstiden. 265r

Syn på Lars Pålssons gård i Sånestorp och värdering 
av hans lösöre. 265v

Onsdagen den 31 Augusti 1681 266r
Hejderidare Henrik Hummer begärde granskning 

av antalet huggna stubbar i Åsljunga och Jälla 
skogar. 266r

Pastor Per Nilsson Fix i Röke ansåg att gården vär-
derats alltför högt i den taxering som gjorts i 
Håkantorp. 266v

Löjtnant Per Persson Larf begärde slut på pro-
cessen med korpral Lövenberg som lade fram 
nya skriftliga vittnesmål som skulle styrka hans 
oskuld. 267v
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Arv, gåvor, tvister om kvarlåtenskap 
och förmyndarskapsärenden

Kvarlåtenskapsärenden/arvsutredningar 23v, 44r
Arvskifte/arvstvist 12r, 21r, 33v, 34r, 34v, 35v, 41v, 

46r, 47r, 48v, 50v, 51r, 51v, 52r, 54r, 68r, 72v, 
75v, 92r, 119v, 120v, 157v, 158r, 160v, 161r, 169r, 
170r, 178r, 179v, 186v, 188r, 194r, 194v, 197v, 
199r, 209r, 250v

Förmyndarskapsärenden 44v, 67v, 102r, 110v, 121v, 
124v, 127r, 144v, 148v, 149r, 164v, 195v, 211v, 
227r, 242v, 257r

Gåvor 19v

Familje- och äktenskapsärenden
Utredning av släkt och börd 213r, 215v
Befrielse från trolovning 57r, 77v
Intyg om dödsfall 46r

Häradets angelägenheter, skatter, 
ordningsfrågor i rätten, utnämning 

av tjänstemän m.m.
Myndigheternas order och resolutioner 8r, 22v, 32r, 

63r, 71r, 156r, 217r
Skatter och avgifter 7v, 15r, 19v, 21r, 33r, 72r, 102r, 

110r, 114r, 124r, 138v, 147r, 152r, 152v, 178v, 179r, 
183r, 184v, 188v, 189v, 190v, 193r, 196r, 201v

Utnämning av tjänstemän 63r, 71v, 94v, 133v, 134r
Ordningsfrågor i rätten 11r, 16v, 43v, 66v, 107v, 

126v, 153v, 154r, 183r, 194r, 245v, 246r, 256v
Intyg 27v, 29r, 94v, 104r, 111v, 125r, 140v, 147v, 

152r, 163v, 213r, 221r, 229v, 231v, 242r, 245v
Skjutsskyldigheter, gästgiverier och postgång 8r, 

15r, 30r, 54r, 63v, 65r, 123r, 132v, 141r
Ryttarinkvarteringar och rusthåll 32r, 43v, 91r, 105v, 

110v, 150v, 156r, 156v, 172r, 183r

Kyrkans angelägenheter, 
skatter, besiktningar

Skatter och avgifter 21r, 26v, 110v, 114r, 132r, 144v, 
149r, 168v, 187r, 196r, 197r, 201r, 211v, 215v, 224r

Besiktningar av kyrkor 16r, 16v, 28r, 28r, 32v, 37v, 
257v

Ekonomiska mål, tvister, betalnings-
förelägganden, panter, försäljningar, 

värderingar och utredningar
Tvister 27v, 32r, 37r, 42r, 43r, 50v, 52v, 91r, 131v, 

132r, 136r, 141v, 144r, 144v, 154v, 157v, 161r, 
165v, 169v, 183r, 191r, 194v, 196v, 197r, 216v, 

223v, 229r, 237v, 240v, 244r, 245v, 254v, 255r, 
263v

Skulder och räntor 11r, 15r, 19r, 19v, 23v, 31r, 33v, 
35v, 39v, 40v, 41r, 53v, 54r, 55r, 55v, 65v, 92v, 97r, 
102r, 109r, 110v, 112v, 119v, 120r, 120v, 123r, 
123v, 127r, 128v, 130r, 131r, 132v, 133r, 143r, 
143v, 144r, 145v, 146r, 146v, 153r, 157v, 158r, 
160v, 164r, 166r, 168r, 171v, 171v, 177r, 182v, 
187v, 192r, 195r, 196r, 196v, 197r, 200v, 201v, 
211r, 220r, 221v, 228v, 248r, 249v, 259v, 264v

Förlikning i ekonomiska tvister 45v, 50v, 51v, 104v, 
107v, 115r, 131r, 137v, 142v, 164v, 165r, 212r, 247v

Betalningsförelägganden 66v, 76v, 77r, 98v, 142r, 
178v, 194r, 195r, 197r, 202v, 205v, 211r, 211v, 
213v, 237r

Försäljning, värdering, lagfart och pantsättning 
av fast egendom 12v, 14v, 15r, 17v, 19r, 20r, 23v, 
26r, 31r, 32v, 36v, 39v, 42v, 45v, 48v, 56r, 57v, 
64v, 66v, 67r, 103r, 110r, 113r, 115r, 120v, 139v, 
140r, 140v, 145r, 145v, 153v, 154r, 161v, 162v, 
163r, 166r, 173r, 187r, 189v, 193r, 197v, 200r, 
202r, 209v, 210r, 211r, 212r, 214r, 215v, 222v, 
223r, 229v, 247v

Frågor om ödegårdar 11v, 24v, 41r, 48v, 69v, 90r, 
98v, 103r, 103v, 109v, 110v, 112v, 113v, 115r, 
117v, 121v, 130v, 134v, 135v, 151v, 156r, 189r, 
189v, 190r, 190v, 203r, 203v, 204r, 204v, 205r, 
209r, 212v, 221r, 242r, 246r

Frågor om betalning av avgifter för gårdar 90v, 91v, 
98v, 102r, 110r, 110v, 120v, 150r, 158v, 188r, 188v, 
189r, 193r, 193v, 201v, 202v, 203r, 204r, 206v, 
209v, 212r, 251v

Besiktningar av gårdar 7r, 10r, 10v, 16v, 20v, 30v, 
35r, 40r, 42v, 49v, 51v, 57v, 62v, 67r, 77r, 95r, 
103r, 103v, 104r, 112r, 122r, 139r, 142r, 150v, 
163r, 173v, 175r, 183v, 198r, 198v, 205v, 206r, 
207v, 208r, 213v, 215r, 216v, 218r, 218v, 221v, 
241v, 242r, 242v, 247r, 257v, 258v, 258v, 265v, 
266v

Besiktningar av gärdsgårdar, skogar och ollonsvin 
28v, 37v, 47r, 71v, 94v, 97r, 104v, 105r, 106r, 106v, 
114r, 114v, 125v, 128r, 136v, 137r, 184v, 191v, 
194v, 198v, 213r, 218v, 240v, 246r, 260r, 261r, 266r

Besiktningar av vägar och broar 8v, 113v, 139r
Angående Sönnarslövs bro 71v, 101r, 122r, 130r, 

137v, 147v, 165r, 166r, 168r, 179r, 185v, 186r, 
197v, 200r, 206v, 223r, 230v, 239r, 252r

Bränder 7v, 19r, 146r, 163v

Kategorier av mål
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Våld, osämja, slagsmål, stölder 
och andra ordningsbrott

Mord, dråp 12v
Osämja, överfall och slagsmål 14v, 29v, 63v, 72r
Falsk tillvitelse, ärekränkning 195v, 205r, 208r, 213v, 

224v, 226v, 233r, 243v, 261v, 264v, 267v
Stöld, inbrott 10r, 21r, 23v, 25r, 26v, 31r, 32v, 33r, 

49r, 52r, 75r, 78r, 89v, 91r, 95v, 97v, 100r, 106v, 
107r, 107v, 108r, 108v, 109r, 119v, 126r, 129r, 
129v, 135v, 138r, 138r, 144r, 151v, 153v, 156v, 
165v, 181v, 191r, 193r, 225r, 226v, 227r, 245r

Olaga skogsavverkning 63v, 67r, 93v, 104v, 150r, 
215r

Sedlighetsbrott
Lägersmål 15r, 16r, 226r, 233r

Kriget och Snapphanarna
Stulen och fördärvad gröda 64v, 93r, 129r, 134v, 

149r, 152v, 154r, 161r
Stulna hästar och kreatur 8v, 17v, 23r, 30r, 35r, 148r, 

171r, 229v, 265r
Nedbrända och ödelagda gårdar 13r, 19r, 24v, 125r, 

142r, 149r, 221r, 231v, 242r, 265r
Försvunna brev och dokument 9v, 14v, 15r, 26v, 47v
Annat 23v, 31r, 33r, 34r, 44v, 49r, 75r, 91r, 95v, 106v, 

126r, 139v, 140v, 144r, 151v, 195r, 211r

Snapphanarna 10r, 11r, 12r, 13r, 14v, 15r, 23r, 26v, 
29v, 32v, 35r, 36r, 39v, 47v, 53v, 55v, 57r, 76r, 
77v, 99v, 108v, 115r, 147v, 171r, 191r, 225r, 243v

Övriga mål
Före detta skeppsskrivare Karl Broddesson hade till-

delats underhåll från Vadstena krigsmanshus. 13v
Bjärsgårds utsocknes bönder stämdes för att de 

inte fullgjort det arbete som deras fästebrev vi-
sade. 48r

Ernst Laxman von Raden till Snälleröd fridlyste 
sina ägor mot krypskyttar. 68r

Ryttare Per Vipa stämde Nils Svensson i Ishults 
bygge för att denne lockat sin son från sin tjänst 
i Linneröd. 110r

Holzfursten hade stämt mäster Petter på Järnhyttan 
för olovlig jakt. 185r

Ridefogden stämde flera bönder i Ljungaskog, Väs-
trarp och Haglakulla för att de inte fullgjort sina 
timmeräckor. 189r

Ridefogden på Lärkesholm hade stämt alla åborna i 
Västra Spång för deras vårdslöshet med eld. 209r

Befallningsmannen föreslog förbud för lösgående 
hundar för att hindra spridning av smittsamma 
sjukdomar bland boskapen. 243v
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(Frekvent förekommande ord utan sidreferens. 
Dessa ord anges med fet stil.)

aabo: åbo 267r
Abull: apel 198v
Accord: överenskommelse, avtal 37v
achtar: ämnar 7v, 58r
Acignerade: kontrakterade (ryttare) 110v
Acistens: hjälp, understöd 146v, 164r
acktass: bry sig om 133r
acom(m)odera: jämka, avpassa 234r, 234v
acta probata: (efter) rättslig prövning 49r, 102v, 141v
Action, axtion: åtal 104v, 133r, 172v, 183r, 211v, 

243r, 249v, 262v
actoren: åklagare 66v
ad mandatum: enligt uppdrag, på befallning 244r, 

244v
adiungera: ta till biträde 20r
adkombst: åtkomst el. ägande 52v, 58v, 90r
Administrerat: förvaltat 134r
af sige: framföra (= redovisa) 7v, 35r, 198v
afföde: avföda, avel 151r
afhänder: lämnar ifrån sig 23r, 35r, 45v, 64v, 65r, 

66v, 67v, 169v, 173r, 216v, 229v
afkall: godkännande av försämring 29r, 68r, 69v, 75r
Afmeya: hugga (säd) 152v
Afne: agnar 61r
afrächning: ekonomisk redovisning
afwel: arbete 48r
afwärga: avvisa 52v
albogen: armbåge 140v
allen, aller: aln 198v, 206v
altzintet: inte alls 13r
anborne Secret: sigill, sköldemärke 134v
Andenstädes: annorstädes 60r
angifning: anmälan 37v
anka: klaga 59v, 60v
anlangr: beträffande 60v, 191r, 153v
annammade: godtagen 58v
anat: anna/anda, skörda o. inbärga säd, skörda 152v
anpart: andel 36r, 230v
ansees: tagas hänsyn till 185v
Anstalt: förberedelse 69v
Antessorer: företrädare 89v
arbetz Penge: lön 158v
arbitralt straff: straff enligt dömande myndighets 

eget gottfinnande 29v, 48v
arffallen: ärvd 34v
arfweligen: genom arv 51r
arildz tijdh: Arilds tid = urgammal tid

Ascistens: understöd, hjälp 146r, 164r
Assignation: skriftlig anvisning på en person att 

till sedelhavaren utlämna penningar eller varor 
14r, 14v, 90v, 93r, 113r, 120v, 121v, 253r, 254r

Atest: bevis, intyg 93v
axtion: se action 172v
bagarogn: bakugn 10v, 40r
baghus: brygg-, bak- och tvätthus 52r, 175v, 205v, 

206r
bagkast: bakslag 59v
bakars: se til baka 18r
Banna: svära 24r
barne godz: det gods som tillfaller barn vid arv
barnehusstionden: kyrkotionde som anslogs åt stora 

barnhuset i Stockholm vid dess upprättande år 
1637 217r

Barnssöhll: barndop 268v
Barttollemäy: Bartholomeus (24 augusti) 35v, 116v
Baskärarelöhn: sjukvårdskostnad 30r
bastionerade: pryglade 15v
Bastugun: badstuga, lintork 17r
beette: låta (boskap o.d.) söka sin föda 159v
Befalningzmand: befallningsmännen, som ersatte 

de danska ridefogdarna, hade till uppgift att 
omhänderta uppbörden av kronans lagstad-
gade skatter från allmogen

befrielse: försvar, rättfärdigande 16v, 33v, 36r, 42r, 
46v, 53v, 102r, 147v, 152v, 159v, 178r, 179r, 195r, 
197v, 202v, 204r, 223r

befruchtade sigh: fruktade 23r
bekläde: inneha, sköta (ett ämbete) 13v, 89r, 100v, 

153r
bekommit: erhållit, fått 11v, 59r
belangande: angående 52v
beleygligste platz: mest lämpade platsen 150v
belåfwar: lovar, utfäster 52r
bemächtiga: taga 58v, 96r, 151v
benächta, benägta: bestrida 9r, 19v, 68r, 74r, 116v, 

129v
benäkar: förnekar 158v
beqwäma: förmå 41v
beroo sigh: uppskjuta 62v
beropa: anmoda eller befalla någon att infinna sig
beropar sigh på: åberopar
beross med: låta (målet) vila 200r
beråd: övervägande 89r
besegla: förse med sigill 56r, 58v
besiddet: bott 121r
beskikelse (Sädel): beskicka  =  (medelst bud) stäm-

ma inför rätta 127r

Ordförklaringar
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beskänkt: onykter 208v
beskärmelse: beskydd 19v
besnilla: försnilla, lura 21v, 188v
besParde: sparade 152v
bestå sin sandheet: bekräfta, vidhålla, avlägga ed
beswärligheet: besvär 59v
betagett: fråntagit 60r
betiänte: tjänsteman 69v
bewilning: bevillning, skatt 184v
Biekt: naturnamnet Birket (björkdunge, björkskog) 

56v
billig: skälig
birk: från den allmänna häradsindelningen avsönd-

rat område inom vilket konungen förbehållit sig 
eller åt dess ägare förlänat rättighet att tillämpa 
birkerätt 90v, 97v, 230v, 231r

birke tinget: domstol där birkerätten utövades 114r, 
117v, 260v

birke-/börkerätt: rätten att utöva domsrätt, tillsätta 
domare och upptaga böter inom birken 99r, 263r

bistån: understöd 231v
blaket: blackig, vit med gråa hår 180r
blodsoot: rödsot 231v
bodh: bud, kallelse 178r
bog (hollandz Papier): 25 ark 248v
bohuset: boningshuset 27r
bol-/bolle-/bullehus: hus byggt av rundtimmer eller 

grova plankor 25r, 40r, 146v, 174v, 183v, 259r
boleker: ställe, gård, hushåll 13r, 46v
bolgalt: hemmasvin, i motsats till ollonsvin 190v, 

202v, 204r
bolig: gård, bostad 190v, 203r, 204r
bona Curi pastoralis: mensalhemman 22r
booldauid: boldalu, boldavid, oblekt lärft 248v
bopäl: bostad, hem 14v, 53v, 143v
bort-trampat: nedtrampa 135r
bortmisten: borttagande 149r
bortsköder: stadfästa överlåtelse av egendom 65r, 

212v
bregardi: brigad, större truppavdelning 66r
brenna: förse med brännmärke 126r
bro löder: brokostnad 113v
brokar: brokista, stenfylld timrad kista som utgör 

underlag till stöd för en bro 206v
broplankerne: broplanka 206v
Brote: i oordning liggande samling av fällda eller 

kullblåsta träd 39r
brun skömledt: vit (häst) med inblandad brun färg 

98r
brutte: bryta sig in 152v
Bryggelset: brygghus 17r
bröstfall/bröstfäldigheet: brist
byta lijkt: byta jämnt 34v
bytegiort: lagat, förbättrat 248r

Båsepäler: stolpe i ett bås 51v
bärga: föra (säd eller hö) under tak 70r
börfftig: trol. behövlig 152r
börnegodz: minderårigs medel
bööge Palsate: bokpålar 38v
C 4/Christianj Terti Reces: Christian IV:s förord-

ning 16r, 29v, 233r, 250v, 263r
Cambere: kammare 75r
Cannefass: kanefas/kanvas, ett slags grovt och starkt 

(tvåskaftat) tyg, urspr. av hampa, senare även av 
linne och bomull 248v

Capitels Academien: universitetet 8r
Carolin: slags mynt 217v
Cathagoriske swar: ovillkorliga svar 47v
Caution: muntligt eller skriftligt löfte om säker-

het 71r
Cavera: gå i borgen 16v, 154v
Christianj 3 Res: Christian III:s förordning 263r
Citation, citera: kallelse/kalla till domstol
Civil betiänternes: civil tjänsteman 77r
Clarera: likvidera en skuld 130v, 147v, 193v, 250r
Closters birk: Herrestads klosters birk 231r
Comparera: infinna sig (i rätten) 90r, 107v, 245r
Condition: överenskommelse 89v
condolentz: medlidande 231v
Confoj: eskort 54v, 65v
consentera/consentz: samtycka/samtycke 56r, 66v, 

73v, 146r, 249v, 254v
Conservere: bevara 60v, 68r
Consideration: det att komma i åtanke (vid tillsät-

tande av en befattning) 134r
Considirera: överväga 13v, 61v, 116r, 155v
Consillera: rådgöra 90v
Consistorio: domkapitel 217r
Consorter: anhängare 47v
Contentera: gottgöra 54r, 92r, 93r, 239v
Contribution: skatt, pålaga
Corellet: kerell, gräl 268v
Cultiverande: uppodling 69v
Curera: bota 229r
daller slette/slätta daler: danskt mynt
dambfaat: dammkista, med sten o.d. fylld låda eller 

stomme som tjänar till grund för en damm 17r
dambs bordh: dammlucka 256r
dannemändh: rättskaffens män
Decortera: göra avdrag på ett belopp som skall 

utbetalas 37r, 44v, 253v
Defention: försvar 118r, 236r
degnen: klockare 106r
Delation: anstånd 118r, 140r
dellens: dele = rättegång 130v
dess Währ: dessvärre 104v
dessein: dessäng, ritning, plan, förslag, uträkning, 

avsikt 70r
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dhy: därför 133v, 167r
Dictterar: föreskriver 31v, 41v, 165r, 223v
dilation: anstånd 77r, 256v
Disposition: skötsel 100v
Disposition: planläggning 69v
disputen: meningsskiljaktighet 170v
disputeras: ifrågasättas 249v
dommaresäde (träda i): inta den ordinarie doma-

rens plats då denne var inblandad i ett mål 19v
drette dug: drättaduk, bonader som vid högtider 

prydde stugans väggar och tak 196v
drifua op: odla upp 152v
drikespenningarna: drickspengar 54v
Ducater: slags mynt 47v, 54v, 58v, 59r
durcmarsen: durchmarsch, genomtågande trup-

per 34r
dyel nogh: möjl. dyväl = dessbättre, likväl 53v
dyrka/dörka: odla 22r, 48r, 189v, 203r
dässlijgeste, dässlikest: vidare, också, dessutom 

22r, 59r
döcktige oh godhe waror: prisvärda varor 194v
dörejern/-hängsler: dörrgångjärn 11r, 20v, 51v, 

77r, 175r, 176v
Ecke, Eeke: äcka, körsla som utförs av dagsverks-

skyldig
Eckepeningar: skjutspengar 21v, 22v
Eeke palisader: ekpålar 38v
Eenemärke: enskilt ägd och brukad, inhägnad 

jordlott 68r
effterdy: eftersom
Effterhösten: senhösten 43v, 113v, 128v
ehn Jhring: invändning 92r
Ellödh/Ellelötz Rätt: arvsrätt 23v, 266v
Endelig dom: slutlig dom
Epenser: expenser, utgifter 101r
Erander: invändning 173v
Erlangar: erhåller, får 74r
Erwachtes: avvakta 48r, 58v, 93v, 198v
Esker: fordrar
Estimera: värdera 197v, 239r
Etste: trol. avses förkortningen etc. (selar m.fl. till-

behör) 8v
execution: verkställande
expens: kostnad 101r, 156v, 217v, 254r, 263r
extract: utdrag
Extractwiss: i utdrag
Extraderat: utlämning av offentlig handling 7r
Extraordinari: extra (skatter etc.) 14r, 19v, 20r
Eygre: öde 131v
fadebuer: fatabur, förrådsrum för kläder 60r
fafn, fagn: famn 25r, 198v, 199r, 206r, 218r
falade: köpte 74r
faldzmåhl: böter vid uteblivande, vite 7v, 20v, 28v, 

58r, 163v, 175v, 198v, 215r, 242r

fangz man: person som bedriver fångst av ville-
bråd 191r

felled, fälad: betesmark som är en bys gemensamma 
egendom 35r, 219r

fiela, fiäla, fiöle: bräda 28r, 37v, 63r, 63v, 74v, 138v, 
176v

filtaskyrt: kjol av filt (sammanpressade djurhår) 
25r, 25v

fiär: fjäder 23v
fiärdepart, fiärding: fjärdedel 24v, 36v, 37r, 64r, 70r
fiärdingzheman: fjärdedelshemman 11v
flaskefor: flaskfodral, låda av trä med varierande 

antal rum för förvaring av spritförråd vid resor 
23v, 24r, 31r

fly: ge, överräcka 24r, 37r
fly: sätta i stånd 16r
flygande fahna: se under flygande fahna
flåk och följe: för att beteckna uppträdande i ge-

menskap (med någon) vid något visst tillfälle 
11r, 29v, 76v

foderadz, foderagg(ie): furage, foder till hästar, 
särskilt militärhästar 119r, 232r, 244r, 265v

folle: följa, ungsto eller fåle, unghäst 98r, 181v
font: grund 24v
forderligste, fordersambste: snarast möjligt 20v, 71r
fordomtidh: länge sedan 139r
forlön: betalning för forsling 50v, 53v
formalier: ordalydelse 106v
forne: murkna (stubbar), se tätta 94r, 94v, 106r
fornt och Rådet: gammalt och ruttet 94r
fornöye: göra tillfreds genom att betala vad ngn 

har att fordra 52r
fotträ: stockar som lades på fotstenarna och som 

tillsammans med tvärfötterna bildade en håll-
bar och stadig (oftast rektangulär) ram på vil-
ken huset byggdes

fougde Penge: fogdens extraordinarie intäkter 158v
framfarne: förflutna 113v, 129r, 134v, 147r
framtee: uppvisa 42r, 47r, 52v, 58r, 100v, 254v
framäskades: uppropades 18v
Fre: 2: Gårdz Rät: Fredrik II:s gårdsrätt 263r
frijheet/frjhetzÅhr: skattefrihet
frj birch: birk 121r
från täpt: avstänga 255r
frögt: fruktan 151r
fulfärdig: helt färdig 167v, 185v, 186r, 240v, 241v
fulkommen köp: avslutat köp 74v
fulwittig: normal, vid sina sinnens fulla bruk 211v
fundamänt: grund, skäl 48r, 185v
fyllest(e): fullt, tillfyllest 65r, 68v, 170v, 210r, 220v, 

221r, 225v
fyren: eldstad 17r, 139r
fyrk: kopparmynt (oftast 1/4 öre) 10r, 103r, 158v, 

258r
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fägangh: betesrätt på allmänning
fällas: fela, fattas 153v
fältsten: mindre, icke tillhuggen sten för stenlägg-

ning av gator 71r
fänadt: boskap
fängsel: band och bojor 209v
färat: satt i stånd 174r
fäsiuckan: boskapssjuka 153r
fäst: städja tjänare 189r, 204v
fästa: genom legoavtal upplåta nyttjanderätt till 

jordegendom 142r, 147r, 190v, 201v, 202r, 203r, 
204v, 205r, 207v

fästebref: lagfartsbevis 48r, 159
fäyde tyd: ofredstid 230r
för armade: utfattig 13r
Föra afwug Skiöldh: ovänligt sinnad 76v
förblottat: utblottad 221r
fördristar: vågar 48v, 68r, 150r, 215r
fördult: gömt 128r
fördy: därför 20r, 53v, 161v, 204r
förfarit: medfaret 63r
förfärd(ig)a: göra i ordning, reparera
förhugia: avverka skog 184v
förhåll: kvarstad 53v, 98v, 116r, 227v
förkynt/förkyndet: förkunnat 66r, 132v, 137v, 147v, 

168r, 248r
förlindring: 13r, 48r, 113v, 230r, 232v, 265v
förlåf: tillstånd 90r
förmehnar: menar 53r, 53v
förmue, förmåge: förmögenhet, tillgångar 47v, 48r, 

56r, 64v, 232r, 257r, 265v
förmäldingh: meddelande, tillkännagivande
förnödenheet: behov 174r
förpachterska: arrendatorska 25r
förpantare: pantgivare 251v
förplichtat: ålagd 73v
förplicktelses skrefft: urkund genom vilken någon 

ålägges eller åtager sig en förpliktelse 202r
förrige: förra
förrättning: uppdrag
försedt: brista i uppmärksamhet 57r
förseglade: förse med sigill
förskonssel: mildhet 153r, 265v
förskulla: ersätta, gottgöra 90r
förskäl: skillnad 43r
försteman, förman: förman, ledare
föruanter: förbundna el. anförvanter 100v
föttet: fyrfotadjur 211r
fötträ: se fotträ 176r
gabeluchte: stänga öppningar i en gärdsgård 40r
gaeden: gata 53r
gafler, gauller: gavel
geistligh Man: en kyrkans man 41v
geråda: råka 93v, 164r

gestligheetens: kyrkans 21v
gewalt: våld 262v
giell, giäll, gäld: skuld
giengiär: gengärd, skatt till konungens och hov-

folkets underhåll på deras resor genom landet 
21r, 61v

giort fyllest: gjort rätt för sig 207r
gitta: kunna 126v, 132v, 141v, 183r
giöre fredh: freda (åkrar), hålla ute kreaturen 219v
god liud: uppmärksamt lyssnande 231v
gode Män: välaktade män
godtz: större gård 8r, 68r, 68v, 122v
godtz: egendom el. varor
godwillig: frivillig
grand till: försiktig med, noga med 60v
granneligaste: grundligaste, fullständigaste 38v
grauera, gravera: belasta med 123r, 159r, 246r, 246v
greb: grep 63v
grofweligen: på det grövsta 57r
gräbbe: flicka 10r
Grödhe wexten: gröda 169r
gröne stubber: friska stubbar 97r, 106r
grönt trä: växande träd 94r
gå dom: avkunna dom
gå Wal: valla kreatur 108v
går och giälder: värderas (efter markegångstax-

an) 41r
gårde Tallet: mantal 113v, 186r, 199r, 230v
gårde-/gårdzpart: del av en gård
gåuller: gavlar
gärde, giärdesgård: stängsel, gärdsgård
göre fyldes: göra rätt för sig 164v
göre förhåll: vägra att lämna ifrån sig 53v
hafft under händer: haft i sin ägo, vård eller för-

var 145r
hafraJord: avsides liggande jord som icke gödslades 

och bara besåddes med havre
hafuen: hage 198v
hafwe at weeta: skyldig att känna till 8v
hafwen: trädgård 60v
hagerum: trädgård 215r
hakelse: hackelse 52r
halfanden: en och en halv 111v
halffempte: gård taxerad till fyra och ett halvt hem-

man 124v
halffemsens tiufwe och too: 92 25r
halffierde hundrede: 350 37v, 106v
hallanske wagten: (bokstammar som använts för) 

halländska vakten, dvs. vägspärrar eller förskans-
ningar 97r

hammare: stampverk 38v
handel: leverne 60v
handthäfdes, handsloges: handslog 71r, 74v, 212r
hanskrifft: skriftlig förbindelse, skuldsedel 102r, 



– 422 –

112v, 161r, 169r
heijderijdare: skogvaktare 156v
hemblade efter Lagen: hemula, försvara sin eller 

annans äganderätt
hemfalla: återgå till (Kronan) 110r
hemgång: hemfridsbrott 63v
hemmar: härbärgerar 156v
hemmel, hemul: tillförsäkrad äganderätt 90r, 94r
hemwijst: återförvisa (ett ärende till en myndig-

het) 35r
Heratzman: manlig innevånare i ett härad 8v, 101v, 

122v, 168r, 230v
herbergz huus: rum i gård avsett för gäster eller för 

förvaring av husgeråd o.dyl. 24v, 25r, 214r, 227r
herredagzpenge: arvode som utgick till herredags-

man för att närvara vid riksdagen 65v
hiemul, himmel: hemul, bevis på ägandeskap 35v, 

197r
hillat: påfästat en hilla, rep eller järnlänk, bundit 

ihop framfötterna på en häst 237v
hissade: hetsade 21r
hiulRok: spinnrock 129v
hiulVed: virke för hjultillverkning 105r
hiörne: hörn 56v
hl: 3 K:s dage: Heliga tre konungars dag, tretton-

dagen 168r
hofuedbog: räkenskapsbok 97r
hofuetstol: utlånat kapital 92r, 143v
hofweri: dagsvärke som det ålåg fästebonde att 

fullgöra 24v
holtzförsten: titel för viss tjänsteman inom jägerista-

ten med underjägmästares tjänsteställning 185r
hoppa, hoppe: gammal, mager häst
horsebodh: stall 61r
huad fannen: vad fan 208v
hugh: förnuft 64v
hula, hulle, höla: ihålig 38v, 39r, 97r
hulstyrttet: hålstörtat, med hål efter nerfallna ste-

nar 206v
humble: humle
humblekulor: gropar där ”humlerötterna” nedläggs 

vid plantering av nya humleplantor 51v
husar: hyser 156v
huseleye: hushyra 170v
husförnödenheet: husbehov 39r
hussbondeholl: husbondehåll, avgift som vid vissa 

tillfällen skulle erläggas till herreman 193r, 193v, 
194r, 207r, 246v

huuswarelsse: husrum, bostad 52r, 92v
huyt mönt: vitt mynt, silvermynt 126r
hwiss (som): vad (som) 21v
hyne, hyynde: kudde 224v, 225v
hålla handh öfwer: övervaka 63r
hårdnakenhet: halsstarrighet 139r

håug: förstånd, förnuft 89r
Håuseröttsa: husröta, försämring av fastighet som 

åbo eller arrendator förorsakat genom bristande 
vård 117v

hälfwedes Efwiga pijne: helvetets eviga pina 59r
hälla sit luet till: möjl. luta sitt huvud mot, dvs. ha 

någonstans att sova 164r
hälliamesa, hälnamässe: allhelgonadagen, 1 no-

vember 116r, 227v
hälne skylld: helgonskyld, skatt till präst och klock-

are som utgick vid allhelgonatiden 215v
hältte: hälta 198r
hängsle: gångjärn 40r, 63r
härlighet: jordegendom, förmån 207v, 217v, 220v, 

222v, 259r, 267r
högare tilsträckia: räcka till mer än 112r
högre ställen: högre ort 147v
hösta: skörda (hö)
i medler tijdh: under tiden 54r
i Rättalagde: uppvisa(d) för domstolen
ickun: endast 21v, 58v, 62v
in foro Competentj: i behörig instans 77r, 198r
In Seqvenstro slagh: avser möjl. ”alltså svarar jag 

som ombud för det deponerade stoet, tills målet 
är avgjort” 117r

In summa at sige: sammantaget 61v
inbyggare: invånare 47v
inCitere: instämma (till tinget)
infrij: inlösa
insinuere: framföra 58v, 89v, 91r, 91v, 97v, 100v, 

118r, 124v, 147r, 156r
insitera: instämma inför domstol
Instantierne: instanser 217v
instrux: instruktion 47v
interesse, inträsze: ränta 31v, 54r, 140r, 179r, 192v, 

205v, 214v
intäppede: inhägnade
Jager: jaka 98r
Jern Päge: järnstänger 168r
Jgildh och twegildh: enkel och dubbel betalning 48r
Jhring: (ehn Jhring) invändning 92r
JiernVeggar: järnviggar, huggmejslar av järn 178v
Jis Päller: ispålar, pålar som sattes uppströms broka-

ren för att hindra slitage av is, drivved etc. 206v
Jlde körendes: ovarsamt körande 206v
Jldebrandh: ved 38r
Jldz lougen: eldslåga 146v
Jlla dhet: knappast 122r
Jn:quart: inkvartering 159r
Jnage: inåka, köra in (säden) 96r
Jnbyggare: invånare 52r, 76v
Jnfamia: (straffas som) ärelös 217v
Jnhöstet: skörda (hö)
Jnnehafuande: innevarande (gods) 146v
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Jnportans: importans, värde 249r
Jnsegel: sigill 14v, 173v
Jnsinuera: framföra 58v, 89v, 91r, 91v, 97v, 100v, 

118r, 124v, 147r, 156r
Jnuentioner: infall, påhitt 138v
Jura patronatus: jus patronatus, pastoratsrätt, en-

skild persons rätt att utse präst till en försam-
ling 217v

Jurament: edsformulär 119r, 133v
Jutske Laugz: jylländsk lag 30r
Järnspolerne: järnpinnar 28r
Jönkaren: junker 74v
kaldzman: stämningsman
kaldzsedel: skriftlig stämning
kall: stämning
kammerset: kammare, rum 58v
karemärke: bomärke 56r, 130r, 206r, 208v, 219v, 

225v, 232r, 253v
kareuare: ? 152v
kij: kid 9r, 9v, 18r, 18v
kiändelse: (ey Vtj ringaste måde hafwer ladit sija den 

ringaste) kiändelse, ungefär inte alls diskuterat 
detta med mig eller underrättat mig om detta 21v

kiöptes: köpslogs, underhandlades 53r
kiör: kor 8v, 9r, 18r, 18v, 45r, 61r, 61v, 74v
klarerat: likviderat 147v
klinkefal: klinkhake 198r
klinker: (dörr)klinka 198r
klippor: stora kärvar 34v
klosters birk: Herrevadsklosters birk 97v
klöf sal: packsadel som användes såsom underlag 

för klövjebörda 196v
knubber, knublar: korta och tjocka stockar 194v, 

206v
kober: koppar 61r
komme till Eens: komma överens 40v
Kongl. tynge: pålaga, avgift 142r
KroneRästen: vid ordinarie uppbördstid icke er-

lagda kronoutskylder 217v
kröpling: krympling 181r
ky: se kij
Kyrkiowergen: kyrkvärd 28r
kålgård, -hage, -jord: kålträdgård 11r, 25r, 52r, 56v, 

197r
källne, kölna: ugn för att torka malt 139r, 206r
könns Ed: ed som avläggs av den instämdes släkt 

209v
könrög: kimrök (för bestrykning av husets sten-

sockel eller stallets innerväggar) 248v
körke Eygan: kyrkans jordegendom, prästgården 

129v
körkebollet: kyrkoboställe 174v
Körkefästa: jordegendom tillhörande kyrkan, men-

salhemman 161v

Körkelycke: kyrkäng 105v, 183v
Ladebenk: sittbänk med lådor under sätet 58v
Lag för mår: lagen stadgar
Lagbiuda: hembjuda fastighet åt släktingar före 

försäljning
Laghgildh: lagligen godkänd 20v
lagl medfart: laga medfart, åtgärd 254v
Lagret: läger 9r
lagstånnet: utbjudet till inlösen 173v
lan(d)gille: landgille, årlig arrende- eller ränte-

avgift som innehavare av jord hade att erlägga 
till jordägaren

Landz gewaldiger: till landsstaten hörande geval-
diger (med uppgift att vaka över ordningens 
upprätthållande), även rättsbetjänt

Langhalm: halm som bl.a. användes för taktäck-
ning 63r

lanss lou och Ret: landets lag och rätt 93v
Laugligh Kall och Wardzel: stämning 41v, 74r
Leet: led, grind 56v
Lefnetz forhål: levnadsförhållanden 148r
lefuandes Röst: muntligt vittnesmål 198r
Leygder: lejd, översta timret i yttre väggen på ett 

hus 63r
Leyie går: arrendegård 111v, 125r
leylighet: (jord)egendom 198r
Libell: smädeskrift 62v, 100v
liggia uthe: vara oanvänd e.d. 153r
lijda Namb: utmätning, exekution
lijge Skatt: lika mycket skatt 49v
Lijgh: lik 58v
likna: jämföra 101v
Linhuset: linbasta 37v
liquidera: träffa uppgörelse 51v, 52r
liufwe: ljuga 49r
liusa för: kungöra 133r, 163r
Loci Diaconus: prästgården 28v
lofligt: lagligt 
Logement: logi, husrum 62v, 74v
loggerade: bo 146v
lougWärge: edgärdsman, medsvärjande, person 

som skulle bekräfta riktigheten av partens av-
lagda ed

Lutter utflugter: rena undanflykten 185v
Ly(c)ka: lycka, inhägnad åker eller äng 135r, 219r, 

237v, 238v, 261r, 264r
lyffte: löfte 65v
lysa: offentligt tillkännage 75r
lysa förbandelse: bannlysa 245v
låfftet: loft, vind 17r
låflig med färt: laga medfart, åtgärd 32v, 93r
låt(h): lott, del
Lächter: läkter 34v
lädskifft: delning (genom lottdragning) 199r
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Läen: lada 61r
lägg: laegd, ett antal helgårdar, vanligen ca 10, som 

gemensamt ansvarade för soldatutskrivning, skat-
ter etc. 202r

lägger å lönn: lägger på hemlig plats, döljer 218r
Läija: arrende 120v
lär: läder 248v
läretz lagen: lärftslakan, slätt tyg vävt av lingarn 224v
löbande mynt: gångbart mynt 47v, 73r
löchte: lykta, stänga 227r
löfftingzmäen: löftesman, borgenär 202v
machteslös: ogiltig 21v, 58v
Magtar: mäktar 91r
maintinerat: kvarblivet, behållet 156v
man löst: obebott 103r
Mandes: manes, kreatursstall 61v
mangel: brist 186r, 217r
manhus: manbyggnad 43r, 183v, 247r
manlöse: obebodd 149v
manu propria: egenhändigt underskriven, med 

egen hand 101r, 112v
mark: mark (mynt)
Mark(e)gång: gällande pris 18v, 40v, 41r, 43v
Markaskäl: gränsskillnad mellan två eller flera byars 

marker 39v, 57v
Marquet:r: marketenterier 152v
Martini tijdh: S:t Mårtens dag, 11 november 19r, 

116v
Meciue: skrivelse, missiv 113r, 211v
med forderligste: med det snaraste 10v
medhfölge: medföljare, anhängare 47v
MedVerge: medförmyndare 99v, 110v, 200v, 257r
meel: mjöl 198v
memorial: förteckning, skrivelse 47r, 47v, 58v, 59r, 

59v, 214r
merke: markering
Midaftenstijd: merafton, mitten av den del av dyg-

net som i äldre tid kallades afton (kl 17–18) 9r, 
26v, 235v

Mikaeli, mikelsmesse: se Sante mikelsdag 40r
mo(r)gen tiliga: tidigt i morgon, i morgon bittida 

24v
mogsan: ev. nogsam = tillräckligt, giltigt 21v
Molest: ofredande 59v, 61v, 62r, 73r, 91r, 249v
Monteringen: (ryttar)mundering 172v
Mordwärgen: mordvapen 30r
mylle/mylla: kvarn 20v, 23v, 33v, 35r, 57v, 65r, 67r, 

162r, 212v
Mylledammar: kvarndamm 67r
myllefall: vattenfall som driver en kvarn 20v, 40r, 

57v, 65r, 162r
må i Rätte läggas: uppvisas för domstolen
måla: mäta 43r
månglar: fattas 175v

Mårtenssmesse: S:t Mårtens dag, 11 november 19r, 
116v

mälder: lyder (som följer)
märke: markering
mästedeelen/-parten: större delen
Möafftons: se midaftenstijd 9r
Naboe, Naboo: granne
Nafra: navare, borr 108r
napt: knappast 206v
nedsättelse: begravning 59r
Nepeste: knappast 96v
nepl:: knappast 152v
Neruerelse: närvaro 94r
niude: få, ha, åtnjuta 73v, 256v
nock, nåck: ytterligare
Nordiste: längst i norr 56v
NotariPeninge: den hälft av notarietunnan som 

uppbars i pengar av kyrkoherdarna. Notarietun-
nan var ursprungligen ersättning, i form av en 
tunna spannmål till kyrkoherdarna i deras egen-
skap av kyrkans räkenskapsförare 145r, 197r, 211v

nächta/näkta: neka
näck: nek, kärve 152v
näst bosidendes: granne 222r
Nöth: nötboskap 9r, 18r, 18v, 45r, 51r, 153r
nöyachtig: tillräcklig
obeskutne: ej använd för skjutning 185r
obeslächtigat: obesläktad 18v
obligationer: skuldförbindelser
obligera: förbinda sig 24v, 31v, 36v, 214r, 225v, 

253v, 259v
obseruera: observera 210v
ofwerflöd: möjl. förgäves 36r
oförtrutenheet: flit 20r
oh skänder: oskadad 174v
ohiemelt: orättmätigt 201v
oldenswijn: ollonsvin 21v
olydelse: olydnad 72r
olzmisze: S:t Olof, 29 juli 116r
om - stöbe: stöpa om 37v
om behof göres: vid behov 34v
om tujstede: omtvistad 25v
om wundit: omvittnat 30v, 74v
omförmäll(d)er: omtalad
omhyggeligheet: omsorg 60v
omkring sPedat: sprida omkring 243v
omolesterat: obesvärad 240r, 244r
onde (dän/dhen): djävulen 24r, 254v
onyttig Jon: träl 156v
op forstring: uppfostran 148v
op och ut före: uppför och nedför 104r
opartitske: opartisk 20v, 23v, 24r, 51r, 51v
opbiudelse, opbydelse: uppbud, tillkännagiv-

ande vid tinget innan gård som var arvegods 
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fick säljas
opdrefuen: uppodlad 131v
opföda: föda upp 54r
opförre: uppåt (landet) 43v
ophål: uppskov 55r, 185v, 200r, 239v
ophöydher: upptaxerad 124v
opkräfwelse: uppdrag 44r
opladt: öppnat 58v
oplagdt Råd: uppgjord plan 47v
oppehåldh: uppskov 52v
oppehåldh/-hälle: uppehälle 44v, 67v
oppestå: uppskjuta 130r
opRuste: plöja/riva upp 152v
opråden: upprutten 96r
Oprägne: räkna upp 60r
oprörisk: upprorisk 47v
opsatz: förteckning 43v, 167r, 179, 210r, 252v
opsigelse: uppsägning 15r, 189r
opskrefft: skrivelse
opslaget: uppsatt 168r
opspörges: efterfrågas 48r
opstå: uppskjuta 31v, 33v, 36r, 45r
optegnat: antecknat 61v, 62r
ordinantzen: påbud (utfärdat av offentlig myn-

dighet) 41v
ornamenter: föremål som tillhör en kyrkas inre 

prydnad eller erfordras för gudstjänstens hög-
tidliga firande, särskilt med tanke på en kyrkas 
textilier 152v

otidige: oförskämd 100v
otijdige or: oförskämdheter 29v, 195v
otting: åttondel 113r
owijsom: oförståndig 263r
owillige: oväldig, opartisk 7r, 10v, 16r, 20v, 28r, 42v, 

48v, 56v, 77r, 185v
owägerligen: utan vägran 69v
pagaz Careter: bagage-/packvagn 64r
palisader: pålar 38v
Pantebönderne: bönder med hemman inom område 

som av kronan pantsatts till privatperson 188r
parera: lyda 64r
parti: truppavdelning 23v, 35v, 61v, 116v, 118v, 

119r, 148r, 235r, 242v
Partisipanterne: deltagare 194v
Pass: tillstånd 49r, 65v
patientera: vänta 200r
Perificerandhe: skall möjl. vara periodiserande, upp-

delande av betalningar på perioder 243r
petzel, pertzel: vara 14r, 22r, 23v, 43v, 194v, 211r
Pingste fäst: pingsthögtid 52r
Pinsserdag, Pintze dag: pingstdag 103r, 169v, 214v
placat: tryckt kungörelse 93v, 116r, 217v, 218r, 243v
platteskott: plotterskott, med oregelbundna mel-

lanrum avlossade (gevärs)skott 76r

plichta: pålägga straff
plichtig: förpliktad 21v, 57r, 69v, 78r
Plååt: plåtmynt 153r, 153v
Plägsedh: sedvänja, tradition 134r, 267v
portion: del 68v
Potaskeofne: ugn för tillverkning av pottaska 94v
poter: lergryta, även som måttbestämning 248v
practicabelt: bruklig 249r
præiudicerat: prejudicerat, (i förväg) tillerkänt nå-

gon rättighet 41v
prætendera, pretendera: göra anspråk på
prætext: förevändning 125v
pressär: tryck, påfrestning 261v
principal: arbetsgivare 75r, 130v, 249v
process: sammanfattningen av de olika handling-

ar (omfattande såväl domstolens som parter-
nas verksamhet) varigenom rätt skipas inför 
domstol, rättegång

procidera, prosidera: processa 72v, 78v, 121r, 142v, 
234r

procuratens: rättegångsombud, advokat 249r, 249v
producera: uppvisa
prolongation: uppskov 52v, 115v, 200r, 239v
Prophiit: fördel 220v
proponerar: framför, föreslår
proposition: yrkande 40v, 56r, 142v, 249v
protucolleradt: protokollfört 69r, 90r, 104v, 134v
provintien: län 90r
Prästebonde: arrendator av prästboställe 21v
PrästeRättighet: slags löneförmån 192r
publique: allmänt känd, ökänd (tjuv) 217v
PudeWåhr: kuddvar 224v, 245v
Pundbyttor: Möjl. laggkärl avsett för transport av 

mjölk, smör o.d. (rymmande ett skålpund eller 
lispund) 21r

purgera: rentvå 13r, 126v
på for: på bete 59v
På seyass: pålägga 137r
påanke: klaga på 60v, 61r
påhör: närvaro 89r, 94r, 112v, 162r
pålegger: pålagor 123r
påsige: yttra 13r, 40v, 43v, 44v, 51r, 67r, 67v, 222r
Quarteer: kvarter, längdmått motsvarande fjärde-

delen av en aln 206v
quarter: kvarter, militär förläggning 52v, 133r, 135r
quitera, qwitera: överge
quits, quittantz: kvitto, skriftligt bevis
quota: andel 36r
qweg: kreatur
Raufuel, raull: revlar, vilka lades på tvären över 

takets sparrar och på vilka takhalmen bands 
206r, 247v

rebet: utmätt med rep (vid utskiftning av jord) 
209r, 215r
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recessen: förordning
Recoluerade: rekoljerade, påminde, erinrade om
reda peningar, rede Peningr: kontanta pengar
Reductionen: indragning av jord till kronan 154r
refundera: återbetala 101r
refusion: ersättning 60v, 66r
regulation: bestämmelse 71r
Rehnemärke: ägarmärke 51r
rekenskap/räkenskap: redovisning 136v, 141v, 142v, 

145r, 149v, 211v, 249r, 250v
relation: redogörelse 13v, 15v, 54v, 107r
Resaverarade: reserverade sig, avgav avvikande 

mening 97v
Resolution: beslut, utslag
resolvera: besluta 13r, 37r, 41r, 43v, 44r, 65v, 66r, 74r
Rest/restans: resterande (skuld, betalning etc.)
restituera: återbetala, ersätta 43r, 45r, 58v, 207v
Reuision: prövning av lägre domstols (ännu icke 

lagakraftvunna) beslut i högre instans 217v
revocere: reducera 60v, 91v
Rider sielf 3: rider själv som tredje man 262r
Rigtighet: klarläggande, besked 196r
rijdefougde: godsförvaltare el. ämbetsman i hära-

det med polisiärt och uppbördstekniskt ansvar
Ringare Än: mindre än 61v
Riss-/rijsgärdhe: stängsel av ris
Ritmestr/rijtmästar: ryttmästare 89r, 118v
Rodegiärder: trol. rotegärde, gärdsgård som en rote 

hade ansvaret för 219v
Roligheet: stillhet 60v, 116v
Rom tid: katolsk tid 168r
Roteringen: indelning i rotar för utskrivning till 

krigsmakten 53r, 189r, 190v, 204r
Rotta: rotera, indela i rotar 91r
Rottan: (träd)rot 94r
Rum tidh: länge 126r, 168r
Rymbningzmand: rymmare 12r
Rysebärga Birke ting: Riseberga birketing 260v
Ryttarehåldh: rusthåll 48r, 210v
Räckwärk: räcke 168r
Rän åsa: rännås, (sannolikt) takränna av två i vinkel 

sammanfogade brädor 34v
Räster: restera 96r
Rättalagde: uppvisa(d) för domstolen
Röbleset: med röd fläck i pannan 193r
Rödeslöös: röteslös, fri från röte (kvickrot) 56v
Rödheligt: användbar, beboelig 160r
Rödlige: uppröjd 50r
Römme: ge plats för, röja 56v
Rörligt och vrörligt: ” löst och fast ” 68r
S:stefne: sockenstämma 112v
S:te Walborig dhag: S:ta Valborgs dag, 1 maj 115r, 

119v, 169v
S.te Hans/Johane dag: midsommardagen, 24 juni 

36v
saggifue/sakgifwe: sakgiva, anklaga el. åtala nå-

gon
Saluteras: hälsa, framföra sin vördnad 21v
samdrechteligen: samstämmigt 119r
samman Rödet: samling av personer i syfte att göra 

uppror, myteri eller motstånd mot någon eller 
något 47v

sammenlagde händer: handslag 52r
sandz: förstånd 211v
sandzer någet suar: (ge) något förnuftigt svar 112r
Sante/S:te mikelss dag: S:t Mikaels dag, 29 septem-

ber 40r, 50v, 51r, 143r, 157r, 186v, 188v, 189r
Sarterar: sorterar (under) 93r
satisfaction: gottgörelse el. upprättelse 60r, 62r
schylde: skull (för – skull) 68r
Secret: sigill 89r, 134v
Secret: sekreterare 71r, 71v
Secundera: hjälpa, bistå 234r
Sedel, sädel: kvitto, skrivelse
seller: selar 132r
sem, säm(b): en, utan iakttagande av de i skifteslag-

stiftningen bestämda formerna, enligt deltagar-
nas överenskommelse verkställd delning av jord 
99r, 109v, 110r, 110v, 121r

sensur: censur, bedömning, granskning, övervä-
gande 58v, 74r, 93v, 250v

Senterit: sentere = avkunna dom 40v
Seqvenstro: se In Seqvenstro slagh
setter: sätta, utsäde 131v
seyelsse: värdering (av välaktade män) 133v, 141v
sidzt afuigte: senast passerade (midsommardag) 

102r
sigelse: värdering
signet: sigill
sija: se kiändelse
sinader: (vara) sinnad, avse, tänka 94v, 118v, 154
siorta: skjorta, trol. arbetsplagg av grövre tyg 147r
sitter för: ersätter
siufna (m.fl. former): hålla syn, besiktiga 10v, 38v, 

40r, 42v, 77v
Siussandhe: skjutsande 217v
Siätting: betyder här en av de enheter  som häradet 

indelades i, vardera omfattande en eller flera 
socknar och som hade egen länsman 28v, 37v, 
38r, 47r, 78v, 177r

siö osen: os, ställe där en å eller bäck rinner ut ur en 
sjö eller där en sjö övergår i ett vattendrag 256r

siökär: sjökärr, vattensjuk vasstäkt eller sankt bete 
i sjökant 256r

siööbyttor: sjöbytta, mindre laggkärl för förvaring 
av fr.a. livsmedel 21r

Skabet, skåbet: skåp 58v
skadeslijdelse: lidande skada 48r
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skaf: skåp 58v
skandera: skymfa, smäda 235v
skelmsstycke: bovstreck 108r
skelt: beskylla med kränkande ord 267v
skieppe lan: skäppeland, 6 tunnland åker 122r
skifte skrifuare: skrivare med uppgift att föra pro-

tokoll o.d. vid arvskiften 134r
skikat: uppfört 57r
skilles ord: skällsord 233v
skiul: (gå i) skiul, dölja el. gömma sig 64v, 138v
skiula sigh: skyla sig 64v
skius: (öcken som han har hafft i) skius, kreaturen 

som använts för körslor 141v
skiuta sin skåte: skjuta sin skotte, skjuta för sin 

skjutregel, dvs. låsa om sig och sin egendom 262r
Skiutz Rätteren: befattningshavare med huvudsak-

lig uppgift att såsom länsmans biträde handha 
skjutsväsendet 16v, 27r, 64r

skiälm: skälm, bedragare 100v, 208v
skiöde, sköde, sköte: kontraktbunden försäljning, 

även beteckning på kontraktet
Skiört: ett från midjan nedhängande klädesplagg 

37r
skod-/skudz-/skutzmåhl: intyg eller vitsord om en 

persons vandel eller uppförande, sätt att sköta 
sina åligganden 94v, 148r, 237r, 261v, 262r

skondzell, skonssmåhl: lindring el. befrielse (i fråga 
om skatt) 7v, 230r

skorsten sPie: skorstenspjäll 198r
Skortet: skört 32r
skoughleedess: i skogen 118r
skoughuge: skogshygge 67r, 93v, 94v
skrufue snorer: tvinnat snöre 248v
skrymtrij: hyckleri, strävan att vara till lags 63r
skröbell, skröbelig, skröpelig: skröplig 67v, 104v, 

140v, 190v, 203r, 204r
Skuf-/skutkiärror: skottkärra 8r, 38r
skuret af: skurit (säd) 152v
skylde: beskylla 148r
skylde, skylla: betala utskylder eller skatt 110v, 113r, 

122r, 202r
skymfferat: skymfat 268r
Skyrt: kjol 25r
skyssa: skjutsa 169v
skåte: se skiuta sin skåte 262r
Skått: skott, kantställda grova plank el. brädor in-

skjutna i de resta och med uthuggna spår försed-
da stolparna i ett skiftesverkshus 152v

skåttwäggar: skottvägg, vägg i skiftesverk 259r
skällande, skällerij: framförande av kränkande be-

skyllningar 262r, 264r
skällinge birk: Skällinge birk 230v
skälms Godz: tjuvgods 262v
skänder: se oh skänder 174v

sköttelse: skötsel 259r
slemme: elak 116r
slet intet: ingenting alls 103v, 121r, 125r, 161v, 

208v, 245v
slet, slät: helt
slätta daler: danskt mynt
smite: smitta 243v
smålandz gierdhe: trägärdsgård av i marken ned-

slagna pålar med dess hopbundna snedställda 
störar 199r

Snaphanehöö: hö som insamlats av snapphanar-
na 8r

snaphanne skifftet: skifte efter en snapphane 192r
Snedkare: snickare 115r
sneget: (tagit dokumenten) i smyg 209v
Snillerij: försnillning 21v
Sochnebuden: sockenombud 48v
Sochnestäfn: sockenstämma 37v, 65v, 104r, 223r, 

251v, 264v
sogne laug: skyldigheter mot sockenkyrka, sock-

enpräst etc. 202r
somerstuga: sommarbostad 174r, 188r
sotteseng: sotsäng, dödsbädd 192v
sPene: spänne, utrymmet mellan ett par taksparrar, 

bl.a. som rymdmått för hö 147r
SPenne: spänne, se väggarum 206r
spolerit: förstört, plundrat 47v, 259r
sPollar: spjälor 108r
sporga: veta 18v
Spånspijk: spik för att fästa takspån 28r
stabel och sten: gränsmärke av jordfast eller upprest 

sten 56v, 258r
stacke gierde: stängsel av käppar 95v
stadd: städslad, anställd (som dräng) 204v
stafn: bostad, husgrund 204r
staketer: stackig, kort 247v
Stalbrödre: kumpan 78r
Stalloxar, -stutar: oxe som hålles och utfodras på 

stall för att gödas 8r, 18r
stalmästare: person med uppgift att förestå ett stör-

re stall 89r
Stampefall: vattenfall för en stampkvarn 215r
steendicke: stengärdsgård 237v
stega-/stekagiärde: stickgärde,  staver-, stavragärde, 

gärdsgård av störar 25r, 50r
stegerhuset, stegerset: kök el. brygghus 139r, 139v, 

206r, 218r
sti tag: spåntak 176r, 177r
stifwe: hård, omedgörlig 21v
stockemän: aktade personer från olika delar av 

häradet som under dansk tid utsågs att när-
vara vid tinget. De hade inte som de svenska 
nämndemännen någon dömande funktion

Stodet: sto 35v
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stripe: flänga, springa 90v
sträck: bovstreck 100v
strädet: gata 219r
Stude: stut
studere till: förbereda (predikan) 60v
studza: fallera 212r
stufue Och benke bref: olagliga el. hemmaskrivna 

dokument 155v
stufweTimber: stugtimmer 64r
stugeboller: bearbetad stock el. grov planka använd 

vid bygge av bålhus 174v
stutzigheet: trots, uppstudsighet 21v
styckewijs: var för sig
styde leyer koleye: kolega, ta emot stutar och kor 

på arrende 209r
styffwer: styver, (snedställd) sträva, stötta, tvärbjälke 

(här i broräcket) 206v
Styfler: stövlar 24r, 31r
stå wedh macht: vara giltig 53v, 57r
Stån och dref: (hålla) i stånd och i drift 122v
stång eller stake: (dher fines huarken) stång eller 

stake, det finns inte något kvar 146v
Städzmål: avgift som erlades vid städjeavtals in-

gående och vid tillträde till fästegård
stägerhuuss: kök el. brygghus 122r
stärboot: sterbhus 216r
stätt: anordning för att kliva över hägnad 199r
suart grimet: med svarta och vita ränder 180r
suarthielmat: svart med vit fläck i pannan 180r
subcistens: uppehälle 121v
suckerCandj/-kandie: kandisocker 248v
sucumberat: förlorat, gett upp 217v
suen-/swäntiänare: sventjänare, man anställd för 

att göra rusttjänst åt rusthållare 76v, 77r, 172v
suik: förvanskning 134v
suplick, suplication, Supliqve: supplik, inlaga
surskoug: småskog av obetydligt gagnvärde 105r
Swartsnoppat: med svart fläck på nosen 52r
Swede: sveda 30r
Syll: sovel, mat som äts tillsammans med bröd eller 

potatis 157r
Synder: södra 42v, 60r
Syndeste: längst i söder 56v
sågskära: skära eller forma med såg 253r
Sädel, sedel: kvitto, skrivelse
sädes kårn: utsäde 40v, 152r
säduane: sedvana 147r
Söm: spik 28r, 37v
Sör: suggor 21v
ta op på friheet: taga upp ödegård mot skattefrihet 

131r, 246v
tag: tak
taga låt: ha andel i något som skall skiftas 43r
taga till tacka: hålla till godo 58v

taksigelse: tacksamhet 58v, 59r
talde: räkna 22v
talless: sägas 94r
Tambstuta: stutar som skulle tämjas 26v
taxt: värdering
tegen: trol. (jär)tecken 59v
telie Öxse: timmermansyxa 108r
tellie: räkna 96r
temere Litigantes: grundlöst, obetänksamt proces-

sande el. tvistande parter 217v
Testerar: intygar, bevittnar 93v, 94r, 232r
teye: slags skatt 147r, 202v
tiendhe smöör: tionde smör 169r
Tijondeboog: bok där räkenskaper angående tionde 

infördes 21v, 22r
til baka(rs): (bli) tillbaka, bli kvar, återstå 18r, 108r
til fören: tidigare 97r
Til halna: till hälften 121r, 121v, 128v
til(l)stå: vidgå
tilfin(d)es: ådömas 41r, 167r
tilkraf: yrkande
tilltacke: hålla till godo 60r
tilsides Legga: lägga åt sidan, vara utan betydelse 

155v
tilslagne: tilldelade 69v
tilspörg: fråga 35v
tilstan: tillstånd 231v
tilsträka: räcka till
timerEckker: timmerkörslor 189r
tinflaske: tennflaska 58v
Tingfo(u)gde: ordförande i häradsrätt 20r, 217r, 

256r
tingz winde: person som hade till uppgift att 

närvara vid tinget
Tiug: tjog 25v
tofften: intill gård närbelägen åker eller ängsmark; 

även om (köks)trädgård, gårdstomt 241r, 258v
togh, tough: vittnesbörd 37v, 40r, 52r, 266r
tolboden: tullhus 154v
Topforne: förtorkad i toppen 39r
Tormånadt: januari i Sverige, mars i Danmark 13r
Tractamenter: traktering 234r
tractere: undfägna 60r, 62r
tracterit: behandlat (illa) 33r
Traffuer: trave 96r
treding: tredjedel 110v, 124r, 153v, 215r
tribulere: plåga, trycka 110r, 121r
Trodzelig: trotsigt 98v
tropligtighedz tienst: trogen tjänst 89v
Trossligheet: trotsande 115v
trygeli: säkert 134r, 242r
trång: nöd 22v, 157v
Tråtzpåike: trosspojke 76r
Trängen: trängsel 53r
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tränger: behöver 40v
trätte, trätta: träta 33v, 51r, 92v, 106v, 126r, 228v, 

262v
trättedryghet: trätgirighet 217v
tröckte/trögt placat: tryckt kungörelse 217v, 243v
Tuärfoott, twärföder: de stockar som låg på husgav-

larnas fotstenar och som tillsammans med lång-
sidornas fotträn utgjorde den ram på vilken huset 
byggdes 16v, 63r, 206r, 247v

twegildh: dubbel betalning 48r
twistarne: förstukvist, svale 17r
tydzlan: Tyskland 255v
Tyfstullen: stulen 135v
Tynge: börda, pålaga 110v, 133r, 142r, 222r
tåhl: tal 46r
Täche: tak 130v
tälga: räkna 47v, 59r
tämbia: tämja 26v
Täppe: hägn 216v
täpt: (in)hägnat
tärning: (till rätt tid och) tärning, inom rätt tid och 

åtnjutande 147r
Tätta Stubba: täta = friska, av röta oangripna, till 

skillnad från forna (murkna) i fråga om tjär-
vedsstubbar 106r

Tönde: tunn = gles, klen 219v
tör: lär 100v, 108r, 190v, 208v
tör: våga 100v
tösta munden: hålla tyst 262r
Töy: kläder 245r
töya: ohägn? 208v
u-læderet: lädera = skada, störa, kränka 59v
uder wallen: trol. felskrivet för under Vallen. Vallen 

var ett herresäte i Våxtorps socken 130v
udörkat: obrukat 130v
ulo(u)flig: olaglig
umag: omak, besvär 131v
unanskne Pärsooner: trol. förkortning för under-

skrivna, undertecknade 251r
under flygande fahna: trupp som befinner sig i 

aktiv tjänst 217v
underfundeligen: svekfullt 190v
underfundighet: svek 191r
unskylt: ursäktad 130v
uskylt: oskyld, obesläktad 182v
utgiffte: bortgifta 212v
utheluka: utesluta 20v
uthfordrar: utkräver 75r
uthitza: sönderfräta 229r
uthlägg, vthlägg m.fl.: betala el. lägga ut pengar 14r, 

16r, 17v, 22r, 22v, 33r, 44v, 68v, 102v, 133r, 153r, 
207r, 214v, 223v, 258r

uthlägg, vthlägg m.fl.: utskiftning av jordlott 35r, 
49v, 50r, 241r

uthlägg, vthlägg m.fl.: rättshandling där egendoms-
gods tilldelas arvinge eller fordringsägare 34v, 
41r, 51r, 160v, 214v,

uthpälat: utmärkt (något) genom pålning 56v
uthwijsning: märka träd för avverkning 69v, 71, 

150r
utlager: betalning, avgifter
utmålt: mätt ut 150v
utskrifning: utskrivning av manskap, hästar, fordon 

och förnödenheter 106r, 189r, 204v, 209r
uttan häradz man: person från annat härad 181r
wagten: se hallanske wagten 97r
Walbormesse: valborgsmäss, i maj 115r, 209v, 227r
valldicerat: sagt farväl 268v
wangelaugh: vångalag, intresseförening av folk från 

byar vars inägor gränsar intill varandra 135r
Want: vittnat
Wardzel: varsel
warelse: rum 61v
Vbekänt: obekanta med 52r
Ved licka: bevara något i samma skick eller till-

stånd, 212r
wedergielning: ersättning 145r
vederhefftige: kunna fullgöra sina åligganden (som 

förmyndare) 111v, 196r
wederlagh: ersättning 8r, 41v
Wederpart: motpart 100v, 107r, 133r, 155v, 173v, 

217v
Wekudagzbönderne: veckodagsbönder, lydde under 

en adelsman och bodde i socknen där den adliga 
huvudgården var belägen 8r

wenade: klagade, jämrade sig 238r
verificerit: bevittnat 58r, 149v
werne-/wärneting: rättsligt forum 90v, 97v, 110r, 

136v, 139v
Verneting birken: domstol där birkerätten utö-

vades 97v
wessa/wissa bod/budh: vissa, särskilda ombud
wettenskap: kännedom 90r,116r
Vfeilbarligen: med säkerhet 59r
Vfreden: ofreden 22v
Vfredzåhringer: ofredsår 22v
vgan, wgen: vecka 27v, 61v
whemlade: orättmätigt 93v
Wide bändel: vita lindor för spädbarn 248v
Vidriget fal: i värsta fall 126v, 141v, 143v
wijdlöfftigheet: vidare diskussion, onödig tidsut-

dräkt 51r
wilwarur: vilt 244r
Windskeer: vindskena 17r, 63r
vindue, windyfwer: fönster
witbegrijpne: omfattande 100v
witenskap: kunskap 52r
witterlig gäldh: bevisad skuld 23v



– 430 –

Witterligheet: bevis
Vmtränt: omkring 18r
Vode drätter: vaddrätt, plats där man satte ut vad, 

fisknät med två fångstarmar och en fångstrut, 
t.ex. ålhomma 256r

Woldeligen: med våld 116r
wordere, wurdere: värdera
woxtorpz birke ting: Våxtorps birketing 117v
wråkiera wångher: Vråkärra ängar 119r
wrång berättning: falsk beskrivning 11v, 224v
Vskifft boo: oskiftat bo 41v
vthlägg, uthlägg m.fl.: se uthlägg
Vthlägge: (godh för at) Vthlägge, kunna betala 22v
Vthpäla: märka ut med pålar 43r, 51r
Vthskrifning: utskrivning av manskap, hästar, 

fordon och förnödenheter
wuillige: se owillige 7r
wundit: vittnat
Vwitterligit: ovetandes 39r
wådeJll(denn): vådeld 163v, 265r
Wål: vall(a boskap) 17v
Väder Jl: storm 146r
Wäf handqwarn: vevhandkvarn 34v
Wäfskeer: vävskedar 224v, 245v
Wäggarum: väggarum, även kallat spänne, avstån-

det mellan två resta stolpar i korsvirkeshusets 
vägg 17r, 24v, 61r

wäggerumhuuss: korsvirkeshus med visst antal 
väggarum 247r, 259r

Wälberåddh: välbetänkt 64v
wärdering: värdering (av välaktade män) 101
Wärdzens: världens 64r
wärelse: bostad 73r, 73v

Värfälla: vindfällda träd 194v
wärge: förmyndare
wärgemåhl: förmyndarskap
wärka: virke 8r
Wäsendet: beteende, handlingssätt 116r
wästre Nordeste: längst i nordväst 56v
zensur: bedömning, granskning, övervägande 130v
åf och an: av och an, fram och tillbaka 104r
åhr Jern: järnskoning på träårder el. årder med flera 

metalldelar 131r
ålden, ållån: ollon 106v, 125v
åringer: år 147r, 210v
åstäderne: den plats som det talas om i ett visst 

mål, t.ex. vid besiktingar
åthwardzel, åtwarning: varning, tillrättavisning 

48r, 64r, 76r, 217v
åtwardnar: varnar, tillrättavisar 48v, 71v
Åås: stock 15v, 26v
änge bedning: ängsbete 209r
änten: antingen
ödesmål: övergivet el. ohävdat tillstånd (om jord, 

hemman) 90r, 98v, 117v, 130v
öffuerRijffuer: överriver, överöser med ovett 208v
öfuer hörig, öfwerhörig: överhöra = ej efterkomma, 

bry sig om 21v, 72v, 138r, 189r, 194r, 237v
öfwan på: ovanpå, även övre sidan el. övre delen 

av något 60r
öfwerihla: hastigt dömas eller straffas 22v, 62v, 147v
öfwerlöb: överlopp, tillströmning 59r
ögnamärke: (ta i) ögnamärke, besiktiga 77r
ögonskienligen: uppenbarligen 52v
öhlträ: laggat fat av varierande storlek till öl och 

mjöd och även till tjära 180r
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Sakregister
(i alfabetisk ordning inom respektive kategori)

1 Häradsrätten och den juridiska processen
1.1 Befattningar, titlar och övriga personbeteck-

ningar
adjungerad 20r
administrator 117v
arvskiftessekreterare 89r, 94v
befallningsman 7r, 8r, 8v, 12r, 15v, 16v, 33r, 52v, 53r, 

53v, 55r, 63r, 69v, 71r, 72r, 89v, 97v, 99v, 101v, 
107v, 114r, 115r, 117v, 122v, 125v, 130v, 135v, 
137v, 139v, 157v, 158v, 184v, 185r, 194r, 216v, 
217r, 232v, 243v, 251v

bisittare 90r
delägare 36r, 215r
domare 58v
edsvuren 249v
efterleverska 17v, 64v, 151r, 154r, 194v
fjärdingsman 71v, 141r
fogde 24r, 62r, 190v, 203v, 204v
fullmäktig 8r, 50r, 75r, 104v, 193r
företrädare/antecessor/ 89v, 134v
förmyndare/wärge, lagvärje/ 7r, 11 r, 12v, 13r, 14v, 

15r, 17v, 18r, 24r, 31r, 31v, 32v, 34v, 36v, 39v, 40r, 
44r, 44v, 48v, 57v, 67v, 74r, 90v, 91r, 92v, 98v, 
109v, 110r, 110v, 113r, 119v, 120v, 121r, 124v, 
127r, 140r, 147r, 149r, 152r, 164v, 178v, 191v, 
192r, 195v, 199r, 210r, 212v, 215v, 216v, 221v, 
224v, 227r, 244v, 250v, 251r, 251v, 

godeman 51r, 133v, 141v
häradsdomare 19v, 20r, 33r, 90r, 97v, 115v, 125v, 

126r, 134v, 170r, 173v, 203v, 250r, 252r
häradsman 8v, 71v, 101v, 113v, 123r, 130r, 139r, 

146r, 165r, 167v, 185v, 200r, 221r, 223r, 230v, 239r
häradsskrivare 69v, 71v, 72r, 76r, 76v, 114r, 219r
kallelsemän 8v, 9v, 10v, 17v, 39v, 42v, 48r, 52r, 63v, 

77r
kreditor 44r
kronobefallningsman 63r, 66r, 76r, 113v, 154r, 156r, 

163r, 185v, 193r, 207v, 221r, 239r, 240r, 244v, 246r
kronofogde 188v, 228v
kronolänsman 12r, 78r, 114v, 226r, 233r
landsdomare 133v, 134r
länsman 16r, 16v, 45r, 63r, 64r, 64v, 72r, 76r, 91r, 94r, 

99v, 100r, 101v, 105v, 112v, 113v, 118r, 120r, 136v, 
139v, 143r, 146r, 175r, 193r, 193v, 195v, 201v, 
207r, 207v, 211r, 212v, 216v, 238r, 251v, 264v

löftesman, borgenär 202v
medförmyndare 99v, 110v, 200v, 257r
motpart/contra-, wederpart/ 66v, 100v, 107r, 133r, 

155v, 173v, 217v
panthavare 120v, 121v, 127r, 171r, 193r, 201v, 212v
partiska vittnen 262v

ridefogde 47r, 47v, 48r, 48v, 52r, 58r, 58v, 67r, 74r, 
90r, 91v, 102r, 103r, 107r, 138r, 138v, 147r, 152r, 
164r, 177r, 178v, 179v, 188r, 188v, 189r, 199r, 
202r, 203r, 209r, 211v, 214r

skiftesskrivare 134r
skrivare 134r, 256r
sockenombud 48v
stockemän 89r, 96v, 104r, 104v, 114r, 125v, 126v, 

136r, 142v, 150r, 154v, 164r, 166r, 177r, 184r, 
191r, 199r, 206v, 214r, 222v, 226r, 232v, 259v, 266r

taxeringsmän 267r
tingsfogde 20r, 217r, 256r
tingsskrivare 13v, 14v, 36r, 56r, 89r, 94v, 99v
undertecknare 68r
uppdragsgivare/principal/ 75r, 130v
värderingsman 75v, 214v
åklagare/actor/ 66v
ägare 90r, 126r
ämbete 95r, 133v

1.2 Lagar och förordningar
arvsrätt/Ellelötz Rätt/ 23v, 90v, 266v
Christian III Recess 263r
Christian IV birkerätt 263r
Christian IV recess 16r, 29v, 250v, 263r
förordning 134r
gårdsrätt 263r
jordabalk 130v
jutsk lag 30r
kungörelse/kongens ordre, placat/ 53r, 93v, 116r, 

217v, 218r, 243v
lag och rätt 93v
recess 19r, 19v, 20r, 21v, 31r, 31v, 37r, 39v, 40r, 

45v, 48r, 54r, 65v, 67r, 72v, 75r, 101v, 112v, 123r, 
126v, 129r, 132v, 134r, 138r, 138v, 140r, 141v, 
142r, 143v, 144r, 145r, 148v, 158r, 165r, 166v, 
167r, 178v, 188v, 192r, 203r, 204r, 205r, 207v, 
209r, 211v, 213v, 223v, 226r, 233r, 237v, 249v, 
251v, 252v, 255r

riksdagsbeslut 184v
Skåninge landsting 69r
Skånsk lag 156v
stadsrätt 263r
svensk landslag 130v
tolvmänsdom 95v, 101v, 143v, 186r
tryckt förordning 217v, 243v

1.3 Dokument och skrivelser
anteckning/annotation/ 147r
attest 93v, 94v, 99v, 106r, 111v, 135r, 147v, 161r, 260v
avtal 94r
barnabrev 111v
brev 14r, 15v, 34r, 59r, 59v, 75r, 122r, 141v, 192r, 

209v, 223v, 226v, 227v, 233v, 255r
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dokument 34r, 142r, 155v, 209v, 215r, 255r
fästebrev 48r, 159v
förlikningsskrift 191v, 192r, 260r
handskrivelse 39v, 102r, 161r, 169r
jordabok 66r, 91v, 101v, 113r, 122v, 124r, 162r, 

183r, 218v
jurament 133v
klagoskrift 152v
kontrakt 21v, 65r, 113r, 124v, 130r, 162r, 167v, 202r, 

207v, 239r, 252v
kopia 47v, 62v, 69r, 71r, 224v
kronobrev 9v, 27r
köpebrev 64v, 65r, 66v, 162r, 162v, 163r, 173r, 216r, 

251r
landebok 22r
memorial 47r, 47v, 58v, 59r, 59v, 214r
pantbrev 27v, 210r, 220v, 256r
protokoll 90r, 90v, 104v, 134r
rättens handlingar 47v
sedel (fredlysning) 68r
sedel (kallelse)/kaldzsedel/ 63v, 65v, 72v, 73r, 117v, 

147v
sedel (skriftlig) 52v, 54v
sedel (skrivelse) 19v, 35v, 45r, 66r, 72r, 96r
sedel (städsmål) 254v
skiftesbrev 12r, 34v, 35v, 36r, 44r, 46r, 51r, 54r, 56v, 

75v, 76r, 99r, 125r, 127v, 144v, 147r, 149r, 150v, 
157v, 158r, 160r, 161r, 169v, 178v, 179v, 183r, 
186v, 188r, 194v, 195v, 196v, 200v, 212r, 212v, 
216r, 242v, 265v

skrivelse/missiv/ 58r, 113r, 211v
skuldebrev 55r
smädeskrift/libell/ 62v, 100v
sockenvittne 104r, 104v, 261v, 262r
städjebrev 91v, 188v, 207v, 224r
stämningssedel 194r
supplik, inlaga 105v, 170v, 200r, 224v, 225v, 226v, 

262v
testamente 73r
tingsbok 14v, 134v, 136r, 167v
tingsvittne 42v, 53v, 57v, 64v, 68r, 113r, 118v, 124v, 

133r, 134r, 207v, 250v
uppsägningsbrev 89r, 115r
utdrag/extrakt/ 69v, 71r, 93v, 127r, 130v, 151v
öppet brev 67v, 134r, 154r, 261v

1.4 Rättsinstanser och utrustning i rätten
birk 90v, 97v, 121r
birkerätt 99r, 263r
birketing 36r, 47v, 114r, 117v, 240r, 260v
domarsäte 19v
domstol 154r
Herrevadsklosters birk 231r
häradssigill 67v, 173v

högre instans 147v
instans 147v, 217v
länsmansdistrikt/siätting/ 28v, 71v, 114v, 136v, 139v, 

163r, 173v
sigill/insegel, signet/ 14v, 51v, 56v, 69r, 89r, 92r, 92v, 

134r, 173v, 191v
sockenstämma 101r, 104r, 112v, 125v, 132v, 168r, 

223r, 251v, 261v
stämpel 39r
tingsbordet 131r
tingsplats 115r
underrätt 65v
verneting 90v, 97v, 110r, 136v, 139v

1.5 Arv, köp och byte
arv 34v, 34v, 51r, 54r, 58r, 77r, 91r, 103r, 173r, 195v
arvegods 21r, 169r
arvejord 170r, 187v
arvinge 23r, 34v, 39v, 56r, 57v, 58v, 62v, 64v, 66v, 67v, 

68r, 69r, 73r, 74r, 76v, 90v, 91r, 92r, 110r, 110v, 
112v, 113r, 115r, 120v, 121v, 127r, 140r, 143r, 
145v, 157v, 158r, 162r, 163r, 173r, 186v, 192r, 
196v, 198r, 199r, 201v, 209v, 212v, 214r, 216v, 
220v, 222v, 223v, 229v, 251v, 256v, 266r, 266v

arvslott 29r, 43r
barnagods 21r, 23r, 39v, 50v, 75v, 110v, 111v, 112r, 

119v, 121v, 125r, 127v, 148v, 149r, 160v, 180v, 
196r, 197v, 227r, 242v, 250v, 252r, 257r, 260r, 265v

byte 34v, 116v
delning av jord/säm/ 121r
fästa 147r, 189r
förlänta gods 8r
förmyndarskap 39v, 102r, 110v, 111v, 112r, 119v, 

122r, 124v, 127r, 154r, 169r, 170r, 187v, 227r, 
252r, 257r, 260r, 265v

försäljning(skontrakt)/sköte/ 27v, 37v, 42v, 45v, 
59r, 65r, 66v, 67v, 162r, 173r, 187v, 199r, 212r, 
212v, 216v, 229v

gåva 73v
hemgift 21r, 44r, 51r, 52r, 180r, 212v, 265v
köp 52r, 53r, 59r, 71r, 74v, 101r, 116v, 120r, 152v
köpejord 140r
lagbjudning 37v, 39r, 57r, 64v, 66v, 145r, 145v, 

153v, 162r, 173r, 197v, 200v, 205v, 212v, 215v, 
216v, 220r

medarvinge 58v, 73r, 73v, 91v, 161r, 162v
omyndig 36v, 52v, 58v, 74r, 90v, 121r, 128r, 145r, 

146r, 147r, 154r, 163r, 166r, 180v, 214r, 252r
oskiftat bo 41v, 59r
skifte 36r, 44r, 56v, 113v, 127v, 129v, 146r, 148v, 

157v, 165v, 169r, 178v, 221r, 225v
sterbhus/stärboot/ 160r, 216r
städsmål 21r, 92v, 102r, 158v, 188r, 189r, 192v, 193r, 

193v, 194r, 207r
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systerlott 51r, 251r

1. 6 Juridiska termer och uttryck
acceptera 90r
ackord 37v, 66v, 216r, 252v
acta probata 49r, 102v, 141v
angivande 59r, 65r, 78v
anhängare/consorter/ 47v
anklaga/sakgiva/ 52v, 58v, 59r, 115r, 117v, 129v, 

190v, 197r, 202v, 203v
anklagelse 96v
anstånd/dilation/ 77r, 256v
arilds tid 48r, 49v, 65r, 67v, 162r, 162v, 173v, 212v, 

220r, 229v, 244r, 255r
assignation 14r, 14v, 90v, 93r, 110v, 113r, 120v, 

121v, 253r, 254r
avbetalning 169r, 192r
avkall 29r, 68r, 69v, 75r
bannlysa 245v
(be)fria 13r, 126v
bekännelse 93v, 117r
bemäktiga 58v, 96r, 151v
besiktning 77r
besluta/resolvera/ 13r, 37r, 41r, 43v, 44r, 65v, 66r, 74r
bevara/conservera/ 60v, 68r
bevisad skuld/vitterligt gäll/ 215v
bilägga 98v, 173r, 188r, 208v, 237r
bo/ägodel 55v, 58v, 72v
bruka (använda) 61r, 113r, 168v
bud (kallelse) 178r
censur 58v, 74r, 93v, 130v, 250v
del/anpart/ 36r, 44r, 76r, 230v, 231r
delation 118r, 140r, 189r, 192v, 194r, 201r, 256v
donation 8r, 20v
ed 22v, 54v, 55r, 69v, 74r
efterlämna 195v
efterrättelse 99v, 134v
egendom 27v, 95v, 110r, 124v, 128r, 133r, 146r, 

149r, 153v, 158r, 241r
egenhändig underskrift 101r, 112v
ekonomisk redovisning/afrächning/ 55v, 148v, 178v
examinera 99v, 170v
falsk 11v, 59v
falsk beskrivning 11v, 224v
fast och löst 11r, 19v, 112r, 121v, 149r
fordran 145r, 239v
fridlysning 209r, 214r, 255v
frånskifte 133r
frånträde 118r
fullmakt 7r, 10v, 65r, 74r, 89v, 93v, 133v, 155v, 187r, 

216r, 249r
förbinda sig/obligera/ 24v, 31v, 36v, 214r, 225v, 

253v, 259v
förbud 68r

fördröjning/exens/ 55r
förena 140v
föreskriva/dectera/ 165r
förfall 47r
förhalning 41v, 252v
förhör 103r
förkunna/förkynt/ 66r, 132v, 137v, 147v, 168r, 248r
förlikning 46r, 51r, 52r, 53r, 56v, 72r, 104v, 107v, 

117r, 165r
förmån 134r
förneka 9r, 19v, 68r, 74r, 116v
förpanta 251v
förr i tiden 139r
försegla 52r, 58v
försnilla 21v, 188v
försumma 72v, 139r, 156v
försvar/befrielse/ 16v, 33v, 36r, 42r, 46v, 53v, 102r, 

147v, 152v, 159v, 178r, 179r, 195r, 197v, 202v, 
204r, 223r

försvar/defention/ 118r, 236r
förteckning 154r
förverka 36v
gammal hävd 123r
genmäle 40v, 58v, 65r, 162v, 220r
godkänna/confirmera/ 73v, 89v
gottgöra/contentera/ 54r, 92r, 93r
granskning 97r, 105r, 105v, 117v, 118r, 130v, 253r
graverad 159r
grund och egendom 26r, 97r, 121r, 255r
grundlöst processande/temere Litigantes/ 217v
gäld 110v, 140r, 164r, 216r, 242v
halvdel 57v, 122v, 130v, 136r
handling 115v
handräckning 217r
handslag 52r
hus och hem 61v
härlighet 207v, 217v, 220v, 267r
hävd 163r
In foro competenti 198r
incitera 21v
infinna sig/comparera/ 90r, 107v, 245
inlaga 40v, 58v, 73r
instruktion/instruction, instrux, jnstruction/ 47v, 

70r, 71r, 71v, 150r, 185r
instämma 89v, 90r, 97v, 112v, 117v, 261r
intyg/skudsmål/ 57r, 94v, 148r, 237r, 261v
intyga/testera/ 93v, 94r, 232r
invändning/motsigelse/ 45r, 65r, 66v, 72v, 128v, 

162v, 163
kallelse/citation/ 107v
kapital 192v, 201r, 214v
kassabok/hofuedbog/ 97r
kavera, gå i borgen 16r, 154v
klagan 154r
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klagande 105v
klagomål/besuer/ 244r
klander 36v
klandervärd 116r
konfiskera 217v
kontraktera/ascinera/ 93r
korrespondens 116r
kostnad/expens/ 101r, 156v, 217v, 254r, 263r
kravfri/kravfueslös7 92v
kronan 8r, 90v, 91r, 109v, 110r, 110v, 112v, 113r, 

118v, 120v, 127r, 231r
kvarstad 209r
kvittens 14r, 14v, 20r, 29r, 53v, 56r, 66r, 68v, 72v, 

117v, 118v, 179r, 203r, 204r, 211r, 224r, 227v, 
253r, 254r

kvot(del)/quota/ 36r
laga/laghgildh/ 20v
lagstadd 98v, 117v
likvidera/clarera/ 130v, 147v, 193v, 250r
lista (förteckning) 132v, 193v
lott 57v, 65r, 103r, 157v, 173r
lån 39v, 54r, 55r, 55v, 71r, 102r, 123v, 132r, 141v, 

158r, 182v, 209r, 256r
lämna ifrån sig/afhänder/ 23r, 35r, 45v, 64v, 65r, 

66v, 67v, 169v, 173r, 216v, 229v
löfte 93r, 102v
lösen 126r
lösöre 36v, 44r, 68r, 75v, 76r, 119v, 128r, 164v, 212v, 

220v, 242v, 265v
mantalsskrivning 8r
meningsskiljaktighet/dispyt/ 170v
muntligt vittnesmål/lefuandes Röst/ 198r
nåd 116r
obebott/manlöst/ 103r
obligation 40r, 55r, 55v, 59v, 73r, 92r, 143r, 166v, 

192v
olaga tid 209r
omak 14v, 125r, 241r, 243v
omkostnad 19r, 40r, 51r, 54r, 55v, 64r, 65v, 66r, 72v, 

73r, 73v, 94r, 94v, 96v, 98v, 123r, 132v, 141r, 143v, 
145r, 167r, 192r, 205r, 217v, 224r, 229r, 231v, 252v

opartisk 24r, 51r, 112r, 113v, 182v
original 62v, 69r, 210v
orättmätig 93v, 201v
oväldig 10v, 28r, 42v, 48v
pant, pantsätta 12v, 14v, 17v, 27v, 36v, 37r, 39v, 54r, 

110v, 123v, 127v, 143v, 144r, 154r, 158r, 164r, 
170v, 184v, 188r, 202r, 207r, 209r, 210r, 210v, 
220v, 222r, 256r, 258r

plägsed 134r, 267v
pretendera 21v, 31v, 47v, 48v, 54r, 57r, 58v, 66v, 68v, 

69r, 73v, 75r, 77r, 123r, 145r, 156r, 160r, 184v, 
192r, 203r, 248r

procent 92r

procidera 121r, 142v, 234r
profit 136v, 220v
prolongation 52v, 115v, 200r
proponera 74r, 120v
proportionalitet 101v, 123r
proposition 40v
prosidera 72v, 78v
protest 52v, 97v, 99r, 101r, 139v, 222v, 231r
protokollfört 69r
punkt 47r, 71v
påminna, rekoljera 93r, 98v, 109v, 145r
rannsakning 15v, 100v
redogörelse/relation/ 13v, 15v, 54v, 107r
redovisning/räkenskap/ 136v, 141v, 142v, 145r, 

211v, 249r
reduktion 154r
rekommenderad 89r
remittera 97v
resekostnad 115v
resolution 8r, 69v, 70r, 113r, 221r
restlängd 152r
rykte 118v, 208v, 263r
rådföra 99v
rådgöra/consillera/ 90v
räkning 156r
ränta/intresse/ 31v, 53r, 53v, 54r, 70v, 90v, 92r, 99r, 

109v, 117v, 121v, 130v, 133v, 136r, 140r 143r, 
147r, 154r, 179r, 192v, 192v, 195r, 201r, 201v, 
205v, 214v, 228v, 250v, 251r

rättighet 157r
samtycke/concentz/ 56r, 66v, 73v, 89v, 146r, 249v, 

254v
samvete 59v
sanning 59r, 59v, 69v, 127v, 128r, 232r
sedvana 147r
skada 51r, 61r, 68r, 68v, 169v, 197r, 229r
skadeslös 36v, 68v, 92r, 92v, 106v, 138v, 140r, 145v, 

225v, 256v
skadestånd 209v
skifta 120v, 198v, 199r, 208r, 209r, 213v, 241v, 242r
skuld/giäll, restans/ 11 r, 31r, 34r, 66r, 68v, 99r, 147r, 

152r, 152v, 153r, 154r, 159r, 160r, 160v, 165v, 
169r, 171r, 182v, 260r, 264v

skuldfordran 74r, 194v, 248r
skyldig 40v, 55r, 122r, 132v, 136v, 203r
specificera 20r, 51r, 52v, 57v, 58v, 92v, 117v, 122r, 

246r, 246r
stadfästa 65r, 73v, 148r, 216r, 249r
staka ut/vtlegga/ 34v
städja 21v, 102v, 189v, 193v, 194v, 204v
stämma/insitera/ 90v, 99r, 249v
sveda och värk 259v
syna 10v, 16v, 24v, 38v, 40r, 42v, 67r, 77v, 94v, 106v, 

185v, 198v, 247r, 255r
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synd och last 217r
tillåtelse/pass, förlåf/ 49r, 65v, 90r
trots 98v, 115v
underpant 115r, 171r, 220v, 223v, 225v, 251r
urminnes tid 194v
utslag 58v, 147v
utstaka/utpäla/ 43r, 51r, 56v
varnagel 194r
varsel 35r, 43v, 63v, 65v, 74r
verkställa/excusera, exequera/ 45r, 106r, 136v
verkställande/exekution/ 136v, 138r, 143v, 145r, 

167r, 205v, 233r
vite/faldzmål/ 7v, 20v, 28v, 58r, 163v, 175v, 198v, 

215r, 242r
vittnesbörd/witnessbyrdh, togh/ 21r, 37v, 40r, 52r, 

63v, 65r, 65v, 89v, 107r, 116v, 126r, 144r, 266r
vått och torrt 45v, 57v, 65r, 67v, 140r, 140v, 162r, 

162v, 173v, 200v, 212v, 229v
åstäderna 10v, 28v, 35r, 77v, 112r
åtal/axtion/ 104v, 133r
återbetalning 60v, 66r, 101r
återförvisa/hemvisa/ 35r
äreslös/infamia/ 217v, 237r
ärlig 60r, 118v, 151r
äska 43r
överenskommelse/condition/ 89v
övervåld 63v

2 Skogs- och jordbruk
2.1 Yrken och övriga personbenämningar
adelsbonde 189r, 217r, 217v
bonde 38v, 53r, 59r, 69v, 70v, 90v, 118v, 120r, 122v, 

125r, 132v, 136v, 147v, 154r, 156v, 168v, 172v, 
183r, 189r, 190r, 208r, 217r, 230v, 247v, 265v

dräng 59r, 74v, 108v, 128v, 132r, 153r, 164v, 189r, 
190r, 200v, 216v, 221r, 228v, 231v, 248v, 259v, 
262r

frälsebonde 179r
gårdskvinna 209r, 245r
herrskapsbonde 230v, 231r, 231v
järnverksbonde 137v
kronobonde 21v, 38r, 159r, 223r, 230v
ladufogde 74v, 94r
lösdräng 209r
pantbonde 158v, 179r, 188r
piga 61r, 140v, 197r, 213r, 215v, 238v, 250v
prästbonde 21v, 22v
rotebonde 217r
skogsägare 125v
skogvaktare/hejderidare/ 71r, 71v, 150r, 151r, 151v, 

154r, 157r, 157v, 174v, 185r, 243v, 259v, 266r
stallmästare 89r
veckodagsbonde 8r

ängsvaktare 237v

2.2 Byggnader, byggnadsdelar och inredning
badstuga 17r
bakhus 52r, 205v, 206r, 247r
bakugn 10v, 40r
bjälke 63r, 206r
bolehus 40r, 146v, 174v
bolänga 174v
boningshus 27r
bord 130v, 208r
bostad, hem/bopäl/ 14v
bostad, rum/wärelse/ 61v, 73v
bostadshörn/manhushiörne/ 56v
brunn, brunnskar 17r, 25r, 40r, 40r, 63r, 67r, 122r, 

139r, 163r
bryggkar 15v, 61r, 262v
bryggstuga/brygelset/ 17r, 174v, 205v
byggnad 130v
bås 51v
båsstolpe 51v
damm 256r
dammkista 17r
dörr 10r, 17r, 40r, 58v, 67r, 227r
dörrjärn 163r
dörrlås 63r
farstuga 15v, 175r, 247r
farstugudörr 197r
fotträ 10v, 16v, 17r, 63r
fähus 74v
fönster/vindue/ 10v, 16v, 17r, 24v, 40r, 51v, 67r, 

119v, 129r, 130v, 138r, 139v, 144r, 257v
fönsterkarm 51v
fönsterskruv 206r
gavel 17r, 63r, 122r, 176v, 206
golv 61r, 248r
grund/font/ 24v
gångjärn/dörehängsler/ 11 r, 20v, 40r, 51v, 63r
gård, bostad/bolig/ 190r, 190v, 203r; 190r, 204r
gårdsmölla 129v
gästkammare 61r
gästrum 174v
gäststuga 174v
helgård 122v
hus 67r, 70v, 73v, 97r, 122r, 138v, 146r, 150v, 159v, 

162v
husdörr 51v
huslänga 70v
huvudgård 173v
härbärgshus 24v, 227r
härbärgsrum 214r
häststall/horsebod/ 61r
jordkällare 16v
kammare 17r, 47v, 58v, 60r, 75r, 157r
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kista 60r, 75v, 129v, 188r, 194r, 227v, 254v
klinkhake 198r
kvarn/mylle, mölla/ 20v, 45v, 57v, 65r, 67r, 173v, 

192v, 259r
kvarnaxel 259r
kvarnbyggnad 267r
kvarndamm 67r
kvarnfall/myllefall/ 20v, 40r, 57v, 65r
kvarnsten 259r
källare 130v, 174v, 205v, 247r
kök 75r
lada/ladehuus, läe/ 43r, 61r, 130v, 214r
ladugård 232r
lejd 63r, 175r
linhus 37v
loft 17r, 61r, 63r, 67r
loge 61v, 248r
lådbänk/ladebenk/ 58v
lås 11 r, 61r, 206r
läkt 34v, 154v
länga 60r, 61r, 63r, 130v, 139r, 146v
manbyggnad/manhus/ 43r, 183v, 247r
mur 37v, 199r, 257v
mölla/mylle/ 20v, 45v, 57v, 65r, 67r, 173v, 192v, 259r
planka 174v
port 17r, 25r, 28r, 35v, 43r, 61v, 63r, 122r, 139r, 163r, 

175v, 176v, 177r, 198r, 206r, 218r, 238r, 247r
portskjul 139v, 206r
påle/palisad/ 38v
revel 206r, 247v
skjutvägg 176r
skorsten 7v, 11 r, 17r, 24v, 51v, 139r, 146v, 175v, 206r
skottvägg 259r
skåp 47v, 58v
slakthus 199r
sommarstuga 174r, 188r
sparre, läkt 206r
stall/man(d)es, stald/ 52r, 61v
stallänga 174v
stegershus 122r, 139r, 139v, 206r, 218r
sticketak/sti tak/ 176v, 177r
stol 47v
stolpe 10v, 63r, 175r, 176r, 176v, 177r, 183v, 206r, 

247r
studerkammare 60v
stuga 47v, 58v, 63r, 63v, 74v, 106v, 139r, 174v, 175r, 

180r, 206r, 247r, 248r
stuglänga 16v, 213v
säng 60r, 130v, 180r, 198r
sängkammare 61r
tak 16v, 17r, 40r, 63r, 67r, 95v, 122r, 130v, 146v, 

247v, 257v
takrygg 247v
taksten 37v

taktegel 28r
tegelsten/klinker/ 198r
trädgårdskammare 213v
tvärfot 16v, 206r, 247v
ugn/ofen/ 15v, 24v, 61r, 175v, 206r
undantag(shus) 207r, 207v
vattenfall/mölle-, stampefall/ 215r, 256r, 259r, 267r
vind/loft/ 206r, 225r
vindsdörr/lofftdörr/ 122r
vindskena 17r, 63r, 206r
vindstrappa/loffttrappa/ 17r
vägg 27r, 95v, 257v
väggarum 17r, 24v, 61r, 63r, 77v, 122r, 174v
väggerumshus 247r

2.3 Skogsbruk
al 198v
alkärr 17r
allmän skog 136v
apel/abull/ 198v
asp 199r
bok 94v, 105r, 198v, 255r
bokollon 128r
bokskog 17r, 209v
bokstubbe 38r, 47r
bråte 39r
ek 38v, 52r, 69v, 94v, 97r, 105r, 146v, 198v
eklund 38v
ektimmer 206v
enbacke 21r
enskild skog 94v, 106v
furu 69v, 105r
knubbe, stock 194v, 206v
märkning av träd för avverkning/utdwijsning/ 69v, 

71v
olaga skogsavverkning 26v, 63v, 67r, 93v, 94v, 209r
ollon 21v, 106v, 125v, 137r
ollonskog 114v, 209r
ris 120r, 131v
rot 94r
skog 7r, 10v, 28v, 57v, 65r, 67r, 70v, 71v, 94r, 94v, 97r, 

118r, 118v, 125v, 128r, 162r, 162v, 191r, 215r, 267r
skogsbygd 98r
skogsgranskning 37v, 47r, 71v
skogshygge 26v, 63v, 67r, 93v, 94v, 209r
skogspart 125v
stock/ås/ 15v, 26v
stubbe 17r, 38r, 97r, 106r, 266r
surskog 69v, 105r
timmer 70v, 156v, 174v, 186r, 253v, 259r
träd 253v
ved/bränne, eldebrand/ 208v
vindfälle 194v
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2.4 Jordbruk och odling
agnar/afne/ 60v, 61r
betesmark 255v
bruka (odla) 110r, 116v, 129v, 133r
bärga 64v
djurhagen 199r
foder 47v, 144r
foderersättning 50v, 53v
fägång 45v, 57v, 65r, 140r, 162r
fälad 35r, 219r
fäladsmark 213r, 244r, 244v, 255r
fäladsskog 72r
fält 65v
gräs 152v, 159r, 169v, 244r
gräsbete 244r
gröda 19r, 64v, 100v, 101r, 103v, 106v, 113v, 115r, 

119v, 121v, 125r, 126v, 129r, 149r, 149v, 151v, 
152v, 154v, 159r, 159v, 161v, 228r, 265r

gödsel/gödning/ 138v
hackelse 52r
hage 50r, 60v, 185r, 198r, 198v, 244v, 255v
halm 25v, 61r, 139r
havre 128v
humle 182v
humlehage 7r, 11 r, 25r, 63r, 67r, 77r, 206r
humlekula 51v
hästhage 219v, 244v
hö 8r, 19r, 34r, 34v, 43r, 69v, 119r, 121r, 125r, 129v, 

146r, 147r, 152v, 154v, 159v, 161v, 165v, 189v, 
192r

hösta, skörda 9v, 52r, 69v, 70r, 93r, 96r, 101r, 120r, 
121r, 125r, 129r, 159v, 197r

höstgröda 40v
kohage 219r
korn 22r, 69v, 109r, 119r, 145v, 147r, 152v, 166v, 

178r, 227v
kålhage/kålgår, kåliord, kålhafwe/ 11 r, 25r, 52r, 

56v, 197r
kärve, nek/näck/ 152v
ljung 258r
långhalm 63r, 206r
odla/driva upp, dyrka/ 22r, 152v, 189v, 203r
rot 150r
råg 22r, 69v, 102r, 131v, 152v, 166v, 168r, 178r, 196v, 

201v, 211r, 227v, 238v, 242v
skära (säd) 152v
skördetid 120r, 151r, 230r
spannmål 13v, 14r, 161v, 178r, 196v, 249v
sådd 64v, 121r, 125r, 128v, 129v, 131v, 135r, 152v, 

161v
säd 19r, 21r, 34v, 61r, 74v, 78r, 96r, 121r, 125r, 146r, 

149v, 151v, 152r, 152v, 154v, 159r, 159v, 169v, 
189v, 197r, 207v, 260v

sädeskorn 40v

trave, nek 96r, 152v, 169v
trädgård/hagerum/ 215r
uppodla 69v
utsäde 70r, 119v, 120r, 131v, 261r
vinterråg 40v
vinterutsäde 138v
vång 18v, 21r, 38v, 39r, 43r, 50r, 68r, 74v, 77v, 97r, 

105r, 113v, 116r, 119r, 128v, 129v, 132r, 135r, 
140v, 159v, 169v, 185r, 198r, 198v, 199r, 205v, 
213r, 219r, 261r, 265r, 266r

åker/ager, lycka/ 10v, 56v, 57v, 65r, 78v, 110v, 131v, 
135r, 138v, 149v, 152v, 196v, 227v, 237v, 241r, 
258v

åkerbruk 69v
åkerjord 206r
äng 10v, 39r, 56v, 57v, 65r, 110v, 122r, 135r, 149v, 

152v, 185r, 198v, 227v, 241r, 245r

2.5 Ägogränser, gärdsgårdar, grindar etc.
dike 238v
grind/led/ 56v, 199r, 245r
grindstolpe/ledstolpe/ 56v
gränsmärke 56v, 150v, 198v
gränsmärke/stabel och steen/ 56v, 258r
gärde (gärdsgård) 7r, 7v, 10v, 17r, 38r, 38v, 40r, 57v, 

63r, 67r, 95v, 97r, 105r, 120v, 122r, 125r, 131v, 
152v, 157r, 184v, 198v, 199r, 205v, 213r, 216v, 
218r, 219r, 219v, 237v, 240v, 241r, 244v, 256r, 
258v, 260r, 260v, 265r

inhägnad, staket/teppe/ 48v, 152v, 198r, 199r, 244v, 
255r, 255v

markaskäl 39v, 45v, 57v, 162r, 162v, 173v, 212v
risgärdsgård 25r, 206r
sten/gränsmärke/ 199r
stengärdsgård 25r, 206r, 237v
stätta 199r
ägarmärke/renmärcke/ 51r

2.6 Djur och djurhållning
and 157v
arbetshäst 64r, 69v, 98r, 123v, 124r, 131v, 133r, 141v, 

142v, 144r, 153r, 189v, 265r
bagge 18r
bolgalt (hemmasvin) 190v, 202v, 204r
boskap/qweg/ 9r, 17v, 18r, 54r, 74v, 125v, 135r, 136r, 

148r, 152v, 158v, 169v, 187r, 190r, 211r, 227r, 
230r, 232r, 235r, 243v, 245r, 255r, 255v, 261r, 265r

brunrandig 98r, 115r
bränna (märka svin) 126r
furage/foderagg, foderatz/ 119r, 232r, 244r, 265v
fyrfotadjur/föttet/ 211r
fågel 244r
får 265r
fädrift 244r
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fäkreatur 18r, 18v, 98r, 152v
fänad 8v, 146v
föl 117r
föl(ja) 181v
get 265r
gås 265r
hare 244r
hoppa 193r
hund 21r
häst 264r
kalv 138r
kid 18r
ko 39v, 69v, 108v, 144r, 147r, 180r, 186v, 196r, 207r, 

227r, 228r, 229r
kreatur /fänat, qweg/9r, 9v, 18r, 18v, 33r, 41v, 54r, 

135r, 255r, 198r, 221r, 230r
kreaturssjuka 153r
kreatursskock 74v
kviga 180r
lösgående hund 243v
mjölka 189v
märr 35r
nöt 136r
nötkreatur 153r
ollonsvin 267r
orne 188v
oxe 107v
rödfläckig 193r
skjutshäst 63v
skogsfänad (kreatur på skogen) 45r
slakta 108v, 157r
so 21v
stalloxe 8r
stallstut 18r
stut 9r, 11 r, 15v, 18r, 26v, 27r, 32v, 47v, 52v, 53r, 53v, 

59v, 64r, 74r, 76r, 131v, 136r, 180r, 182v
svartrandig 180r
svartsnoppad 52r
svin 8v, 18v, 61r, 106v, 125v, 128r, 137r, 151r, 157r, 

180r, 186v, 188v, 190v, 191r, 260v, 265r
tjudra 237v
tjur 8v
tämja 15v, 26v
ungnöt 18r
vakta (kreatur) 108v
vilt 244r
ål 215r

2.7 Redskap
grep 63v
harv 131v
klövsadel 196v
sele 8v, 132r
spole, axel 108r

töm 123v, 155v
yxa 196v
årder (plog) 120r, 131v

2.8 Jakt och fiske
bössa 76r, 131v, 185r
fiskesjö 267r
fiskevatten 7r, 45v, 57v, 65r, 140r, 162r, 259r
hagel (för vapen) 248v
jaga 184v
jägare 191r
krypskytt 68r
skjuta 68r, 184v
vaddrätt 256r
ålkista/ålgård/ 256r

2.9 Hushåll, mat, kläder och textilier
bordduk 224v
brännvinspanna 78r, 91r, 96v, 100v, 106v, 126r
bröd 129v
bytta 21r, 63v
byxor 64v
bänk 60r
bänkdyna 23v, 24r, 31r
drätteduk 196v, 224v
duntäcke 23v, 32v
dyna 33r, 245r
eld, eldstad 17r, 24v, 60v, 139r, 206r
fatabur/fadebuer/ 60r
fjäder 23v
flaska 23v
flaskfordral 31r
fläsk 23v, 157r, 171v, 227r, 249v
franskt brännvin 97r
föda 25r, 69v, 70r, 70v, 121v, 148v
förpläga 33r, 60r, 62r
förplägnad 234r
förtäring 92v
gille 262v
glas 235r
gryta 123v, 133r, 141v
gångkläder 23v
gåshalva 23v
handske 25v
hatt 23v, 31r
husbehov 38r, 38v, 39r
husgeråd 98r
husmanskost 70v
hyende 224v, 225v
kanvas 248v
kjol 25r, 26r
kjol/kiortel/ 129v, 144r
klosterlärft 248v
kläde 245r
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kläder 13r, 23v, 27v, 98r, 144r, 148v, 211v, 224v, 
225v, 227v, 232r, 245r

koppargryta 227r
kost 62v, 70v, 203v
kosthåll 110v, 195r
kruka 47v, 58v
kuddvar 224v, 245v
kött 136v
linnekläder 225r
logi 62v, 74v
lärft/booldauid, lär/ 248v
lärftslakan 224v
malt 23v, 61r, 97r, 166v
mat(rätt) 60r
mjölk 63v
måltid 60r
nyckel 24r, 33r, 58v, 60r, 61r, 178r
ost 25v, 63v
rock 144r
rus 52r
rätt (maträtt) 60r
silke 25v
silversked 126v
sjöbytta 21r
skjorta 147r
sko 23v, 31r, 153r, 189v
skåla/drack til/ 235r
skört 25r, 32r, 37r
smör 25v, 103r, 147v, 169r, 179r
sovel och bröd 157r
stövel 23v, 31r
svinhuvud 23v
syring 248v
säck 23v
sängdyna 180r, 186v, 224v, 225r, 225v
sängkläder 61r, 226v
särk 129v
tennflaska 47v, 58v
trefoting 108r
tröja 144r
tunna 23r, 37v, 152r, 186v
vevhandkvarn 34v
vita band 248v
ägg 25v
öl 129v
öltunna/ölkar, ölträ/ 27r, 180r, 186v

3 Mark-, ägo- och områdesbeteckningar
allmänning 150r
arrendegård 111v
by 132v
donationsgård 8r
enskild gård 163r, 175r

fjärdedelsbruk, fjärdedelshemman 11v, 37r, 64r, 
70r, 189v, 227v

fjärding 90v
fors 219r
frälsegods 67r
gård 63r, 65r, 110v, 130v, 142r, 146r, 154r, 154v
gårdsbruk/gårdz brugh/ 70r, 146r, 164v, 201v, 204r, 

207v, 252r
gårdsdel 194r
gårdspart 10v, 12v, 42v, 70v, 119r, 122r, 124r, 125r, 

127v, 148r, 164v, 169r, 173v, 187r, 189r, 198v
gårdsplats 120v, 150v
gårdstal, mantalsstorlek 113v, 186r, 199r
gårdstomt/tofft/ 241r, 258v
hemman 133v, 149v
hemmanstal 136v
hertigdöme 134r
härad 146v
insockne gods 67r, 203r
jord (mark) 9r, 10v, 15v, 18v, 26v, 40r, 45v, 48v, 50v, 

51r, 52r, 57v, 63r, 65r, 68r, 95v, 106r, 110v, 127v, 
131v, 140r, 148v, 149r, 153v, 158r, 159r, 162r, 
162v, 173r, 200v, 201r, 207r, 212v, 216r, 222v, 
229v, 252v, 253v

jordgods 266v
jordpart 110v, 127r, 136r
kronans gods 184v
kronogård 38r, 125r, 176v, 183v, 194r, 246v
kronoskog 28v, 38r, 69v, 71v, 114v, 136v
kärr 256r
län/provintien/ 90r
myr 258r
pantgods (-gård) 188r, 204v, 217v
pantsatt jord 183r, 188r, 210r
sjö 78r, 198v
skattegård 10v, 56r, 56v, 57v, 64v, 72v, 90v, 91r, 98v, 

109v, 110r, 112v, 120v, 125r, 135r, 140r, 173r, 
197v, 201v, 212v, 212v, 221r, 252r

skattehemman 70v
skattejord 57v, 110r, 121r, 210v, 267v
socken 71r, 71v, 75r, 113v, 114r, 122v, 129r, 139r, 

188v, 235r, 252v
sockenhemman 149v
sockenlag 202r
tredjedel 110v, 124r, 153v, 215r
udde 219r
utsockne gods 48r, 67r, 223r
å 199r, 219r, 267r
ö 91r, 101r, 126v, 219r

4 Kyrkan
4.1 Befattningar och titlar
biskop 57r
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klockare/de(i)gn/ 106r, 112r, 129v, 134v, 144r, 144v, 
168r, 191r, 215v, 263r

komminister 232r
kyrkoherde 22v, 42r, 52v, 73r, 129r, 129v, 144v, 168v
kyrkoinspektör 103r, 125r, 145r, 187r, 211v, 224r
kyrkvärd 16r, 28r, 103r, 103v, 104r, 125r, 125v, 129r, 

129v, 132v, 134v, 135r, 135v, 145r, 161v, 168v, 
187r, 197r, 201v, 211v, 221r, 257v

pastor 58r, 135r, 191r, 192r, 197r, 205v, 211v, 222v, 
266v

präst 38v, 41v, 74v, 103r, 116r, 169r, 170r, 174r, 
184v, 191v, 192v, 233r, 245v, 261v

prästerskapet 103r, 184v
sockenpräst 170r, 191v, 248v
stiftsinspektor 7r
vicepastor 28v, 104r

4.2 Byggnader och byggnadsdelar
klockstapel 16r, 28r, 257v
kloster 198v
kyrka 16r, 23v, 24r, 28r, 33r, 33v, 37v, 42r, 59r, 62r, 

74v, 101r, 103r, 126r, 129v, 132r, 145r, 152v, 197r, 
201r, 201v, 211v, 224r, 233r, 245v, 257v, 264r

kyrkbol 174v
kyrkdörr 24v
kyrkgavel 37v
kyrkloge 37v
kyrkmur 16r, 28r
kyrkport 24r
Källna kyrka 23v, 31r, 33r, 49r, 129v
pelare 37v
Perstorps kyrka 101v, 106v
predikstol 74v, 112r, 116r
prästgård 28v, 64v, 74r, 75r, 105v, 149v
Rya kyrka 28r, 32v, 37v
utsmyckning/ornamenter/ 152v
vapenhus 23v, 24r, 28r, 257v
vapenhusdörr 24r, 28r
Örkelljunga kyrka 28r
Östra Ljungby prästgård 105v

4.3 Skatter och avgifter
havrejord 218v
helgonskyld 215v
kyrkosäd 26v
kyrkotionde 23r, 114v, 129r, 149v, 150r, 196r
kyrkräkenskaper 149v
likpeng 201r
plikt 48r, 57r, 69v
prästelandgille 154r
prästränta 191v
prästrättighet 192r
smörlandgille 103r, 147v, 179r
tionde smör 169r

tiondebok 21v
tiondefläsk 21v
visitationspengar 211v

4.4 Övrigt
bön 264r
församling 148r
geistligheten 21v
Jesus 52v, 67r
Jura patronatus 217v
konsistorium 217r
kyrkogård 37r, 59r, 63v, 66r, 100r, 132v, 194r, 231v, 

237r, 262r
kyrkogårdsmur 16r
kyrkostol (räkenskapsbok) 132r, 145r, 187r, 197r, 

201v, 211v
kyrkostraff 233r
kyrkväg 262v
kyrkäga 103v, 129v
kyrkäng/kyrklycke/ 105v, 183v
menighet 153r, 261v
mensalhemman/körkefästa/ 11r, 22r, 77r, 132r, 145r, 

161v, 187r, 197r, 201v, 211v
nattvard/gudsbord/ 76r, 148r, 157r, 238v
predikan 42r, 60v

5 Militära förhållanden
5.1 Befattningar och titlar
brevhavande officer 13v
fältmarskalk 133v, 239v
general 132r
generalguvernör 8r, 22v, 53r, 66v, 69v, 71r, 133v, 

154r, 192r, 224v, 226v, 239r, 243v, 244r, 260r
generalmajor 154r, 156r, 188r
generalproviantmästare 14r
kapten 113r, 130v
knekt 43v, 48v, 63r, 103r, 156v, 217r
kornett 146v, 172r, 260r
korpral 46r, 64r, 89r, 195v, 205r, 208r, 213v, 233v, 

234r, 243v, 261r, 261v, 267v
krigskammarråd 69v, 71r, 71v, 114v, 246v
krigskommissarie 32r, 45r, 89v
krigsråd 14r, 105v
kvartermästare 90v, 98v, 109v, 120v, 121r, 150v, 

156v, 172r, 172v, 216v, 268r
löjtnant 91v, 93r, 96r, 102v, 226v, 228r, 233r, 233v, 

234r, 243v, 261v, 267v
löjtnantska 17v, 174r
major 19r, 23r, 59v, 118v, 150r, 254v
mönsterskrivare 75r, 75v, 76v, 233v, 235v, 254v, 268v
officerare 53r, 69v, 100r, 172r, 224v
proviantmästare 13v, 14r
regementsskrivare 13v
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riksamiral 89r
ryttare 46r, 52v, 53r, 66v, 70r, 76v, 78r, 90v, 91r, 95v, 

96r, 98v, 99r, 100r, 102r, 103r, 105v, 106v, 107v, 
108v, 109r, 109v, 112v, 113r, 119v, 120v, 121r, 
122r, 126r, 127r, 129v, 131v, 135v, 136r, 150v, 
153r, 153v, 156v, 159r, 169r, 172r, 172v, 174r, 
175r, 178r, 180v, 183r, 188v, 189r, 192v, 193r, 
195r, 195v, 196r, 208r, 209v, 214r, 216v, 224v, 
226v, 227r, 227v, 228r, 228v, 233v, 234r, 237v, 
240v, 241v, 242v, 244r, 245r, 245v, 254v, 255r, 
258v, 259v, 261r, 263v, 264r, 268v

ryttarhustru 53r, 96r, 108r, 126v, 178r
ryttaränka 184r
ryttmästare 89r, 118v, 131v, 150v, 156v, 177r, 183r
soldat 8r, 132v
sventjänare 172v
trosspojke 76r
trumpetare 26r, 268r
utskrivningskommissarie 32r, 105v, 146r, 204v
överkommissarie 33r, 211r
överkrigskommissarie 69v, 105v, 136r, 148r, 170v
överste 66r, 186r, 233v, 260r, 260v, 268v
överstelöjtnant 102v, 224v

5.2 Regementen och truppslag
armé 61r, 63v, 75v, 104r, 122v, 124r, 125r, 129v, 

135r, 141v, 149v, 152v, 179r, 230r
brigad 66r
danska armén 9r, 23v, 152v
danska partier 242v
här 154r
infanteri 64r, 139v
kavalleri 43v, 91v, 102v, 179r
kompani 69v, 172v, 268v
Kungl Maj:ts armada 230r
Kungliga armén 65v
rytteriet 69v
Smålands regemente 66r
svenska armén 21r
trupp/parti/ 23v, 35v, 61v, 64v, 76v, 116v, 118v, 

148r, 161v, 235r
Västgöta infanteriregemente 66r
Östgöta regemente 13v

5.3 Krigsaktiviteter
danska fältet 113v
danska lägret 157r, 262r, 262v
danskt krigsfolk 61v, 161v, 179r
durchmarsch 34r
fiende 15v, 50v, 53r, 66v, 78r, 108r, 116r, 125v, 135r, 

151r, 151v, 154v, 159r, 220v, 225v
fredsår 242v
fånge 11r, 76r
förbränd 268r

huvudkvarter 20r
Halländska vakten 97r
högkvarter 152v
inkvartering 77r, 110v, 123v, 132v, 141r, 143r, 159r, 

188r, 195r, 210v, 246r
krig 225v
krigsfolk 265r
krigsklädda karlar 18r
krigstid 265v
krigsår 251v
landstiga 53r
läger/kvarter, quarter/ 9r, 52v, 116v, 133r
marsch 64r, 104r, 113v, 122v, 125r, 129r, 135r, 141v, 

149v, 230r, 265r
nattläger 119r
ofred 202r
ofredstid 225r
ofredsår 210v
ruinera 22v, 24v, 40r, 56r, 60v, 69v, 95v, 104r, 113v, 

122v, 125r, 149r, 161v, 183v, 190r, 203r, 204r, 
207r, 217v, 221r, 232r, 242r, 242v, 245v, 258r, 265r

slaget vid Halmstad 123v
utskrivning 32r
vinterkvarter 230r

5.4 Snapphanar
kumpan/stalbrödre/ 78r
skogsrövare 78r
snapphane 9v, 11v, 15v, 18v, 22v, 23r, 27r, 27v, 29v, 

35r, 35v, 36v, 39v, 47v, 55r, 56r, 57r, 61r, 64v, 
65v, 75r, 76r, 78r, 78r, 78v, 98r, 100r, 101r, 103v, 
108r, 108v, 115v, 118r, 118v, 126v, 127v, 148r, 
158v, 160v, 171r, 181v, 191v, 205r, 225r, 243v, 
261v, 262v

snapphanegods 127v
snapphanehora 234r, 239r
snapphanehö 8r
snapphanekapten 12r, 14v, 55v, 76r, 192r
snapphanekvinna 10r, 99v
snapphanepack 235r
snapphaneri 11r, 53v, 76v, 116r
snapphaneskifte 192r
tyrann 57r

5.5 Vapen och utrustning
gevär 76v
krut 268r
mundering 172v
proviant 49r, 65v
rustning 20v, 70v
ryttarhäst 255v, 264r
värja 157v, 268v
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5.6 Övrigt
aktiv tjänst/under flygande fana/ 217v
fortifikationsvirke 8r
fred, fredstid 142v, 202r, 207v, 230r
fältmagasin 136v
kavallerihemman 137v
krigsmanshus 13v, 14r
marketenteri 152v
reglemente 70v
rida själv 262r
rote 48v, 69v, 70v, 105v, 156v, 172r, 196r, 217r, 246r
rotering 53r, 139r, 189r, 190v, 204r
rusthåll 48r, 69v, 120v, 121v, 210v
rustningsvillkor 69v
ryttarbonde 96r
ryttarhus 183v
ryttarinkvartering 246r
ryttarklädd 18v
ryttarsäd 96r
svenskingahäst 23r
sventjänarlön 76v
Vadstena krigsmanshus 14r

6 Hantverk
6.1 Yrken
mäster 58v, 63r, 197v, 211r, 213v
möllare 157r
salpetersjudare 71r
skomakare 154v, 248v
skräddare 45r, 128v, 138r, 148v, 165r, 177r, 189v, 

203r, 242r, 248v
snickare 90r, 98r, 107v, 115r
timmerman 45r, 52r, 185v, 203r, 253v

6.2 Redskap och materiel
bräda/fiäl, fiöl/ 28r, 37v, 63r, 63v, 74v, 119v, 128v, 

138r, 138v, 176v, 206r
byggnadstimmer 38v, 69v, 152r
byggnadsvirke 28v, 64r
hammare 38v
hjulved 105r
järnpinne 28r
järnstång 168r
kniv 108r
mursten 37v
naver(-borr) 108r
planka 206v, 253v
pottaskeugn 94v, 106r
redskap 38v
skottkärra 8r, 38r
spik 28r, 37v
spinnrock 129v
täljyxa 108r

vävsked 224v, 245v

6.3 Övrigt
arbetslön 28r, 37v, 158v, 206r, 253r
bardskärarlön 30r
lön 25v, 28r, 37v, 70v, 89v, 134r, 158v, 180r, 186v, 

203v, 206r, 253r
pottaskebränning 28v, 39r, 97r
salpetersjuderi 71r, 217r
stöpa, gjuta 37v
såga 253r
taktäckarelön 206r
tjänstelön 25v, 180r, 186v
utskrivning (till salpetersjuderiet) 71r

7 Andra yrken, titlar och benämningar än 
under 1–6

adel 154r, 184v
allmoge 8r, 53r, 63r, 69v, 70v, 71r, 89v, 101r, 104r, 

112v, 114v, 129r, 132v, 134r, 135r, 139v, 146v, 
147v, 184v, 217r, 240r, 246v, 254r, 261v

arrendator 64v, 97r, 130r, 135r, 143r, 166r, 167v, 
179r, 185v, 200r

arrendatorska 25r
baron 8r
befallningshavande 154r
befallningsman 7r, 8r, 8v, 12r, 15v, 16v, 33r, 52v, 53r, 

53v, 55r, 63r, 69v, 71r, 72r, 89v, 97v, 99v, 101v, 
107v, 114r, 115r, 117v, 122v, 125v, 130v, 135v, 
137v, 139v, 157v, 158v, 184v, 185r, 194r, 216v, 
217r, 232v, 243v, 251v

bokhållare 14r
borgare 97v
borgmästare 15v, 171v, 217r
byamän 45r, 97r, 157r, 194v, 211r, 213r, 216v, 265r
byfogde 156r
byskrivare 154v
civilbetjänt 77r
danneman 7r, 10v, 16r, 19r, 20v, 28r, 29r, 34v, 40v, 

42v, 51r, 51v, 64v, 67r, 67v, 71v, 77r, 94v, 98v, 
142r, 148v, 148v, 149v, 163r, 184v, 185v, 198r, 
198v, 207v, 208r, 208v, 210r, 211v, 213r, 215r, 
215v, 216v, 222r, 222v, 230r, 242r, 242v, 251v, 
257v, 260v, 261v, 264r, 265r

danska undersåtar 154r
drottning 144r
fattighusföreståndare 13v
finne 106v
folk 60r, 72v, 119r, 198r
fältskär 153v, 228v, 229r, 237r, 259
förman 16v, 24v, 56v, 62v, 95r, 147v, 183r, 183v, 

205v, 206v, 213v, 218r, 218v
försteman 8v, 10v, 16r, 51r, 51v, 57v, 67r, 208r, 215r, 
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257v
generalguvernementssekreterare 71v
granne/nabo, näst bosidendes/ 7v, 20r, 52r, 64r, 100r, 

118v, 141r, 171v, 187r, 195r, 201v, 222r, 255r, 263r
granskningsman/synesman/ 185v
gårdbo 202v
gårdman 132r, 147v, 202r
Hennes Majt 144r
herr 65v
herrskap 30r, 38r, 48r, 50r, 67r, 90r, 91v, 92v, 94r, 

97v, 98r, 98v, 117v, 118r, 119r, 142r, 147r, 152r, 
179r, 182r, 188r, 202v, 203r, 203v, 204r, 204v, 
207v, 230v, 231r

herrskapsbonde 230v, 231r, 231v
holtsförster 185r
husbonde 67r, 93v, 107v, 147v, 179v, 188r, 188v, 

190v, 197r, 202r, 204r, 204v, 207r
husfolk 147v
husman 132r
jordrevningskommissarie 11v, 124v, 133v
jungfru 47r, 58r, 58v, 59r, 68r, 73r, 74r, 91v, 139r, 

147r, 190r, 203v
junker 74v
kammarråd 8r
kannstöpare 154v
kommissarie 11v, 44v, 71r, 114v, 116v, 125v, 136r, 

193r
krogman 249v
kung 154r, 156v
Kungl. Majt: 13v, 69v, 70r, 99r, 112v, 113r, 115v, 

127r, 133v, 154r, 217v, 251v
kusk 16r
kvinna, kvinnfolk, kvinnsperson 218r, 224v, 233r, 

238r
landgevaldiger 139r
landsbokhållare 218v
landshövding 90r, 154r, 170v, 179v, 200r, 207r
landsprokurator 249r
matrona 64v
monsieur 59r
människa 13r, 59v, 76r, 225r, 262r
patron 94v
postförvaltare 15v
prinsessa 64r
riddarskapet 154r, 184v
ridefogde 47r, 47v, 48r, 48v, 52r, 58r, 58v, 67r, 74r, 

90r, 91v, 102r, 103r, 107r, 138r, 138v, 147r, 152r, 
164r, 177r, 178v, 179v, 188r, 188v, 189r, 199r, 
202r, 203r, 209r, 211v, 214r

riksråd 69v
riksänkedrottningen 133v
rotebröder 183r
skeppsskrivare 14r
sockenman 66r, 101r, 104r, 122v, 132r, 136r, 136v, 

137v, 148r, 149r, 149v, 150r, 161v, 196r, 223v, 
231v, 232r, 261r

stadsskrivare 155v
tingsallmoge 46r, 94v, 104r, 133v, 164r, 203r
tjänare 31r, 150v, 178r
tjänstemän 69v
träl 156v
utbyggare 43r
värdinna 110v
överheten 56r, 64r, 72v, 91r, 91v, 104v, 113v, 117r, 

122v, 127v, 140v, 148r, 150r, 192r, 200r, 221r, 
231v, 242v, 249r, 265v

8 Andra byggnader än under 1-6
fängelse 63r, 76v, 209v, 244v
fästning (fängelse) 63r, 244v
hejderidargård 138r
herrgård 60v
kontor 14r
Kopparmöllan 38v, 211 r
kronofängelse 76v
magasin 114v
pappersfabrik 51v
Röde mölla 126v, 151r, 157r
slott 14r
tullbod 154v
tullhus 154v

9 Brott, straff och olyckor
9.1 Stöld och rån
hemfridsbrott/hemgång/ 63v
missdådare 76v
plundra 13r, 47v, 75r, 93v, 111v, 119r, 159r, 232r, 

265r
rån 59r
röva 11v, 29v, 102r, 115v, 116r, 117v, 144r, 154v, 

165v, 262v
stöld 21v, 59r, 135v, 156v
tjuv 217v
tjuvgods/skälms Godz/ 262v

9.2 Missfirmelse
grova ord 235v
obekväma ord 267v
otidiga ord 29v, 195v
skälla 262r, 264v, 267v
skällsord 233v
svordom 52v
träta 154v

9.3 Osedligt leverne
beblandelse 263r 
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9.4 Slagsmål
prygla/bastionera/ 15v
slagsmål 29v, 30r, 63v, 72r
slå sönder 224v

9.5 Våldsbrott och mord
barnamord 217v
mord 11v, 29v
mordvapen 30r
skjuta ihjäl 76r
sticka ihjäl 12v

9.6 Straff
arbitralt straff 29v, 48v
dödsstraff 218r
livstid (straff) 13v, 69v, 76v
lägersmålsböter 16r, 226r, 233r
slutlig dom 172r
straff 63r

9.7 Olyckor och bränder
brand 19r, 38v, 39r, 63r, 103r, 105r, 125v, 126r, 146r, 

146v, 149v, 152v, 174v, 175r, 183v, 265r
drunkna 50v
eldslåga 146v
olycka 13v, 262v
storm/väderil/ 146r
vådeld 7v, 13r, 163v, 265r

9.8 Övrigt
bovstreck 100v
lögnare 225r, 237r
med våld 116r
menedare 47v, 246r
olagligt skjutande 185r
olydnad 64r, 64v, 72r, 136v
plotterskott 76r
rymma 56v, 57r, 78r, 99v, 100r, 100v, 101r, 103v, 

117v, 172v, 208v, 209r, 246v
rymningsman 12r, 118r, 209v
skada, besvär 61v, 73r, 91r, 249v
skälm, skälmstycke 100v, 108r, 208v
uppstudsighet 21v 

10 Handel och handelsvaror
bly 37v
fältsten 71r
guld 68r
handelsman 252r
holländskt papper 248v
järn 108r, 120r, 131r 
järnvaror 28r, 129v, 227v
kalk 28r, 37v

kandisocker 248v
kimrök 248v
koppar 61r, 78v, 217v
krämare 267v
köpenskap, handel 74v, 109r, 172v, 217r
likkista 129v
pottaska 38r, 38v, 47r, 93v, 94v, 209r, 209v
silver 11v, 45v, 47v, 66v, 68r, 173r
sälja 53r, 116v, 157v
tegelsten/klinker/ 198r
tenn 61r
tobak 166v, 248v, 250r
tobakspipa 248v
trävaror 227v
tvinnat snöre 248v
utförsel, export 217v
vara/pertzel/ 14r, 22r, 23v, 43v, 51r, 100v, 144r, 145r, 

151r, 151v, 188r, 192v, 194v, 211r, 251r

11 Gästgivar- och skjutsväsen
gästgivardräng 204v
gästgivare 7r, 35r, 50v, 54r, 55r, 64r, 75v, 76r, 97r, 

100r, 102r, 110v, 112r, 119v, 123r, 124v, 127r, 
128v, 129r, 132v, 137v, 138r, 141r, 142v, 144r, 
146r, 195r, 204v, 215v, 265r

gästgivargård 8r, 72v, 174v, 184r
gästgivarordning 133r, 195r
postförande 8r
postvagn 47v
skjutshäst 63v
skjutsning 30r, 47r, 123v, 132r, 132v, 141r, 141v, 

142v, 144r, 153v, 169v, 217v
skjutspengar 21v, 22v, 133r
skjutsrättare 11 r, 16v, 27r, 64r, 143r
skjutsväg 63v

12 Transporter, vägar och broar
12.1 Transporter
bagagevagn/pagaz caret/ 64r
drickspeng 54v
eskort/comfoj/ 54v, 65v
gödseltransport 139r
hyra häst/lega/ 55r
konvoj 54v
körsla 9r, 9v, 18v, 42r, 53r, 63r, 64r, 71r, 74v, 208v, 253r
lass 120v, 131v, 152v, 154v, 206v, 218v
resa 14r, 49r, 54v, 90r, 108r, 151v, 153v, 223v, 224r, 

262r
ro 91r
skjutsavgift/eckepengar/ 21v, 22v, 133r, 158v
skjutsning 30r, 47r, 123v, 132r, 132v, 141r, 141v, 

142v, 144r, 153v, 169v, 217v
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släde 196v
timmertransport 69v, 70v, 189r
vagn 8v, 49r, 50r, 64r, 72v, 108r, 155r
vagnlega 72v
äcka 64r, 65v, 72v, 132r, 140v, 153v, 167r, 179r, 

202v, 252v, 253v

12.2 Vägar
gata 40r, 50r, 53r, 56v, 155v
kyrkväg 262v
landsväg 8r, 13r, 49r, 101v, 111v, 117v, 118v, 119r, 

122v, 138v, 139r, 142r, 224v
väg 8v, 35v, 49v, 56v, 103v, 116v, 142r, 156v, 182v, 

219r
vägstycke 114r, 139r

12.3 Broar
bro 38v, 39r, 101v, 113v, 130v, 185v, 230v
brobyggnad 105r, 186r, 203v
brokista/brokar/ 206v
broplanka 206v
Prästbron 101v
räcke 168r, 206v, 253v
spång 199r
Sönnarslövs bro 97r, 101r, 101v, 122v, 123r, 130r, 

137v, 147v, 165r, 167r, 167v, 168r, 185v, 186r, 
197v, 200r, 206v, 223r, 230v, 231r, 231v, 239r, 
240r, 252v, 253r, 253v

13 Skatter och avgifter
avgift/contribution, utlaga/ 45r, 76v, 90v, 91r, 115r, 

121r, 122v, 124r, 125r, 136r, 136v, 202v, 217r, 
231r, 232v

barnhustionde 217r
bondeskatt 124r
Bornholms vederlag 8r
bropeng 122v, 137v, 147v, 165r, 168r
extraordinarie medel 14r
extraordinarie utgifter 19v
fogdepeng 158v
gästeri 179r
herredagspeng 65v
hoveri 24v
husbondhåll 193r, 193v, 194r, 246v
in natura 23r
koppskatt 124v
koppskattskrivning 184v
kostpengar 227v
kronoskatt/beviljning/ 184v
kronotionde 114v, 150r, 196r
kungsskatt 124r
landgille 21v, 24v, 70r, 91v, 124r, 138v, 147r, 158v, 

159r, 179r, 188r, 188v, 189v, 202r, 202v, 204r

landgillesmör 147v
lega 120v
markegång 18v, 40v, 41r, 43v
månadsskatt 33r, 77r, 91r, 202r
notariepengar 145r, 197r, 211v
ollonskatt 188v, 190v
ordinarie skatt 19v
pålaga 110v, 123r, 142r, 222r
salpeterskatt 246r
skatt/teye/ 7v, 19v, 53r, 53v, 66v, 67r, 70v, 76v, 102r, 

103r, 109v, 110r, 110v, 113r, 115r, 121r, 122r, 124r, 
130v, 136r, 147r, 148v, 150v, 153r, 163r, 164v, 
170v, 183r, 188v, 201v, 202v, 207r, 210v, 212r, 
212v, 222r, 227v, 230r, 232v, 265v, 266r

skattefrihet 69v, 70v, 152r, 202r
skatterätt 20r, 20v, 70v, 99r, 112v, 121r, 251v
skattlagd 170v
skonsmål/skondzell/ 7v, 230r
terminsskatt 70r, 217r
tionde 125r
tiondesmör 169r
tredjepenning 
tull 154v, 155v
utskrivning 43v, 64r, 105v, 189r, 204v, 209r
utskrivningspengar 21r

14 Mått, vikt och mynt
aln 206v
daler 117r
daler danska 10r, 59r
daler silver 157v
daler slette 11 r, 59v, 62r, 96r, 143r
daler svenska 10r
danska pengar 158r
danskt mynt 47v, 59r, 165r, 216r
dukat 47v, 54v, 58v
famn/fambn, fagn/ 25r, 37v, 71r, 77v, 198v, 199r, 

206r, 218r
fyrk 10r, 106v, 107r, 126r
gällande mynt 92r
halvmil 171v
karoliner 217v
kontanter 36v, 39v, 47v, 53r, 54r, 69v, 210r, 212r
kubikaln 71r
kvarter 206v
lispund 94r, 120r, 136v, 171v
mark (danska) 158r, 165r
mark (mynt) 11r, 14r, 16v, 19v, 23r, 25r, 25v, 27v, 

29r, 30r, 32r, 37v, 39v, 40r, 45r, 46r, 51r, 53v, 62v, 
65v, 66r, 72v, 77v, 94r, 101r, 102r, 103r, 108r, 
112v, 120r, 122v, 123r, 124r, 128v, 129v, 131r, 
132r, 133v, 138r, 141v, 142v, 153r, 153r, 158r, 
158v, 167r, 171v, 174r, 175r, 176r, 177r, 178v, 
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180r, 183v, 194r, 195r, 196v, 197v, 202v, 205v, 
206r, 207r, 209v, 211r, 229r, 230v, 239v, 248v, 
249v, 259r, 263r, 265v, 267v

mynt 20r, 23r, 54r, 58v, 59r
myntordning 217v
pengar 37r, 51r, 57v, 58v, 59r, 60r, 65v, 66v, 67r, 68r, 

72v, 74v, 78v, 131r, 132r, 145r, 157v
plåtmynt 153r
pund 131r, 169r
riksdaler 145r
riksdaler specie 58v
silvermynt 14r, 19v, 28r, 30v, 31v, 36v, 37v, 54r, 69v, 

77v, 130v, 139v, 163r, 210v, 252v
skilling 59r, 112v, 171v
skäppa 40v, 63r, 102r, 103r, 109r, 120r, 125r, 128v, 

129v, 131v, 166v, 245v
skäppland 56v
svenskt gångbart mynt 47v, 59v, 68v, 73r
tjog 25v
tvärfinger (bred) 229r
vitt mynt, silvermynt 126r
värde 58v
öre 65v

15 Helg- och söckendagar, dagens, veckans 
och årets tider

afton 146r
alla helgons dag, helgonamässa 116r, 227v
annandag 159v
dagsljus 208v
fredag 159v
Heliga tre konungars dag, trettondag 168r
högtidsdag 62v
höst 33r, 69v, 70v, 116v, 
jul, julhelg 30v, 42r, 93v, 53r, 185v, 186v, 188v, 223v, 

254r
juli 136r, 188v
kyndelsmässa 189v
lördag 167v, 178r
mars 19r
merafton 9r, 26v, 235v
middag 15v
morgon 72r
månad 159r
måndag 63r
natt 108v, 119r
nyårsdag 143v, 209v, 212r, 188v
onsdag 89r, 95v, 96v, 99v, 104v, 114r, 124r, 126v, 

136r, 142v, 150r, 154v, 164r, 166r, 177r, 184r, 
191r, 199r, 206v, 212r, 214r, 220r, 222v, 226r, 
232v, 248r, 254r, 256r, 259v, 266r

pingstdag, -helg/Pingste fäst/ 52r, 103r, 169v, 214v
prediksdag 261v

påsk 78r, 186v
S:t Bartolomeus dag 159v
S:t Hans/Johannes dag, midsommar 19r, 20r, 91v, 

92v, 102v, 147v, 159v, 188v, 197r, 227v
S:t Mikaels dag, mickelmäss 40r, 50v, 51r, 143r, 

157r, 186v, 188v, 189r, 190v, 204v
S:t Mårtens dag, mårtensmäss 116v, 188v
S:t Olofs dag, olsmäss 116r
S:ta Valborgs dag, valborgsmäss 115r, 169v, 209v, 

227r
senhöst 113v, 128v
september 139v
sommar 60v, 69v, 255v
söndag 63r, 71v, 112r, 188v, 194r, 234v, 254r
torsmånad 13r
vecka 27v, 61v, 62r, 71v, 116r, 225r
vintersolstånd 246r
vår 69v, 128v

16 Kroppsdelar och sjukdom
arm 72r, 224v
armbåge/alboge/ 140v
axel 63v, 72r
ben 224v
blodig 238r
blodsot 231v
bota 229r
dödkött 229r
döv 152v
finger 22v, 165r, 229r
foster 218r
frisk 156v
hand 140v
hospital 14r
huvud 229r
huvudskalle 229r
hälsa 110v
hälta 198r
hörsel 190v
krympling 181r
lik 58v, 59r
lår 190r
länd 63v
mun 262r
patient 268r
rygg 63v, 72r
sjukdom 35r, 57r, 59v, 62r, 93v, 104r, 111v, 134v, 

140v, 150r, 157r, 163v, 180r, 181r, 189v, 190r, 
198r, 201r, 203r, 204v, 211r, 212r, 228v, 231v

skröplig 104v, 140v, 190v, 203r, 204r, 252r
smitta 243v
sotdöd 16r
sotsäng 192v
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sprida (smitta) 243v
svaghet 105v, 119v, 140v, 155v, 164r, 180r, 187r
sveda 30r
syn 190r
tarmbråck/tarmelöp/ 190r
vanför 189v, 203r, 211v

17 Familj och släktrelationer
barn 98r, 98v, 121v, 127r, 128r, 146r, 171r, 179v, 

195v, 225v
barndop/barnsöl/ 268v
barnfödd 200v
begravning/nedsättelse/ 59r
bortgift/utgiffte/ 212v
broder 8r, 8v, 57r, 75r, 100r, 102v, 108r, 108v, 109r, 

111v, 113r, 157v, 171v, 180r, 182v, 188v, 195v, 
225r, 227r, 234r, 245r, 257r

brorson 127r
bröllop 25v
dotter 140v, 147r, 186v, 238v
dotterson 44v, 67v
död 58r, 58v, 62r, 131r, 147r, 153r, 165v, 169r, 180r, 

198r, 207v, 237v, 246r
dödfödd 218r
dödsdag 14r
fader 15r, 17v, 19r, 19v, 22r, 27r, 31v, 35v, 45v, 75v, 

77r, 119v, 123v, 127r, 140v, 147r, 148v, 169r, 182v, 
183r, 187v, 199r, 204v, 207v, 209r, 209v, 216r, 
216v, 238v, 255r

farbroder 125r, 127r, 216r
faster 68r, 68v
flicka/gräbbe/ 10r
fru 75r, 93r, 102v, 104v, 185r, 189r, 189v, 190r, 193r, 

202v, 203r, 204v
fäder 162r
fädernesidan 181v, 215v, 220v
fästman 57r
fästmö 19v, 34r, 67v, 173r
förlovad 118v
förälder 36r, 44r, 67v, 212r
halvsyskon 213v, 215v
havande 218r
moder 19r, 27r, 27v, 36r, 41v, 45v, 47r, 56r, 75r, 76r, 

103r, 108r, 108v, 125r, 126v, 147r, 147r, 159r, 164v, 
169r, 181v, 186v, 187v, 210r, 216r, 216v

morbror 125r, 160v, 199r, 212v
mormor 213r, 215v
moster 47v, 59r, 59v, 60r, 69r, 73v
måg, svärson 212r
mödernesida 56r, 162r, 220v
obesläktad 18v
pojke/gosse, poik/ 13r, 63v, 144r, 148v, 157r, 181v, 

182r, 238r

släkt 155v, 182v, 196r, 213r, 215v, 220v, 223v
släkting 100v
släktskap 215v
son 8v, 10r, 22r, 31v, 35r, 42r, 53r, 76r, 91v, 110v, 

137v, 151v, 157r, 189r, 190v, 192r, 193v, 204r, 
204v, 208v, 249v

styvdotter 118v
styvfader 180r, 180v
styvson 76v
svågerskap 155v
svärmor 77r, 103r
syskon 173r, 243r
syskonbarn (kusin) 98r, 116r
syster 56r, 75r, 75v, 76r, 127v, 212v, 265v
systerson 191v
tredje man 213r, 215v
trolovad 19v, 46r, 57r, 77v
uppfostring 148v
uppvuxen/boren/ 189r
vigd 148r
äktenskap 78r, 161r, 213r, 215v
änka 8v, 9r, 9v, 11r, 15v, 16r, 17v, 18v, 23r, 23v, 26r, 

27r, 32v, 33r, 33v, 39v, 40r, 44v, 46r, 55v, 57r, 67v, 
76v, 102r, 104r, 108v, 109v, 110v, 113r, 115r, 119v, 
126v, 129r, 133v, 135r, 145r, 147r, 148r, 148v, 
152r, 154r, 156v, 157v, 158v, 160v, 161r, 174r, 
175v, 179v, 180r, 180v, 181r, 183v, 184r, 186v, 
187v, 188r, 191r, 194r, 194v, 195v, 197v, 198r, 
205v, 209r, 211r, 212v, 221v, 250v

änkling 16r, 195v

18 Sociala förhållanden
armod 93v, 164r, 193v, 230r, 232v, 242v, 245v, 252r
drucken 208v
fattigdom 93v, 104r, 118r, 152v, 153r, 221r, 231v, 

242v, 245v
förarmad 93v, 127v, 149v, 230r, 232r, 242r, 246r, 

265v
förmögenhet 48r, 102r, 110v, 121v, 232r
leverne 95r
levnadsförhållande 148r
livsuppehälle 59r, 140v
onykter 208v
tigga 44v, 67v
underhåll 13r, 13v, 14r, 29r, 69v, 70v, 134r, 140v, 

211v, 244r
uppehälle 44v, 67v
utarmad 221r
utblottad 221r
utlevad 231v
utplundra 119r, 142r, 159r, 204r
ålder 119v
ålderdom 105v, 106r, 119v, 193v, 203r
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19 Annat
adlig ära 233v, 263r
arbete 70v, 131v, 259v
avsked 203v, 268v
avund 262v
bokstav 35v, 36v
dagsverke 202v
dansk 18r, 38v, 116v, 129r, 129v, 135r, 159v, 232r
dansk tid 263v
den onde 24r, 254v
dessäng 70r
fäderneslandet 76v
gråta 238r
leverera 14v, 116v, 119v, 120v, 129r
obebodd/obebodd/ 149v
ordspråk 263r

riksdag 154r
rutten 96r
röta 94r
staten 134r
stånd och drift 122v
till sjöss 23r
utrymning 207v, 212v
vatten 219r
öde 11v, 24v, 40r, 40v, 77r, 93v, 99r, 103r, 110v, 113v, 

122r, 129r, 143v, 161v, 175v, 184r, 232r, 255v, 265v
ödegård 48v, 64r, 69v, 70v, 77r, 97r, 105v, 115r, 139r, 

152r, 156v, 170v, 189r, 230r, 242r
ödehemman 32v, 70v, 217r
ödeläggelse 53v, 63r, 149v, 164r, 221r, 232r
ödepart 109v, 125r
ödesmål 90r, 98v, 117v, 130v
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Adam Liflender 151r, 172r, 183r
Affuid Andersson 137v, 168r
Albret Tommesson i Helsingborg 248r, 248v, 249r, 

249v, 250r, 264v
Ana Nils Måns i Ö. Ljungby, änka 191r
Anckar, Johan 217r
Anders i Heagården 11v
Anders i Järingsholm 184r
Anders i Norregård 248v
Anders Andersson, ryttare 178r, 180v
Anders Andersson i Boarp 98v, 177v, 233v, 236r
Anders Andersson i Bolestad 223v
Anders Andersson i Bonarp 114r
Anders Andersson i Rya 9v, 15r, 15v, 18r, 18v, 26v, 

27r, 27v, 63v, 64r, 91v, 179v, 189r, 227r
Anders Andersson i Silvåkra 42v, 48v, 150v
Anders Andersson i Stora Möllan 35r, 242r
Anders Andersson i Yxenhult 16r
Anders Andersson i Övarp 210r
Anders Assarsson i Häljalt 10v, 12v, 13r, 26v, 30v, 

31r, 57v, 95v, 153r
Anders Bengtsson i Hyllstofta 212v
Anders Bengtsson i Åby 119v, 144r
Anders Bondesson i Penarp 19v, 21r, 31v, 35v, 36r, 

44r, 44v, 51r, 52r
Anders Broddesson i Hagstad 49v
Anders Eskilsson i Tåstarp 157v
Anders Gundersson i Åby 168r
Anders Hansson i Ekholm 171r
Anders Ingemansson i Lärka 7v, 152r, 211r
A Jonsson i Björnhult 107v
Anders Jönsson 46r
Anders Jönsson i Bläsinge 23r
Anders Jönsson i Haglekulla 8r, 13r, 27r, 95r, 139r, 

147r, 189r
Anders Jönsson i Sjunkamossa 16r, 49r
Anders Jönsson i Storakärr 110v

Anders Jönsson i Toften i Ö. Ljungby 34r, 34v, 46v, 
135r

Anders Jönsson i Årröd 19r, 30r, 32r, 37v, 45v
Anders Kelsson i Ekholm 211r
Anders Kielsson i Holm 114v, 137v, 177v
Anders Kielsson i Smålarp 95r
Anders Knutsson i Boarp 219r
Anders Kolberg 208r, 208v, 213v
Anders krämare i Ängelholm 267v
Anders Ljungberg 135v
Anders Mikelsson i Gråmanstorp 147v
Anders Månsson i Krångelbygget 107v, 177v, 228v
Anders Månsson i Turebygget 113v, 144v, 153v, 

161r, 165v, 171r, 181v, 182r, 182v, 183v, 184v, 
191r, 198v, 199r, 266r

Anders Månsson i Tåstarp151v, 163v
Anders Nilsson i Hagen i Gråmanstorp 68r, 78r, 

89r, 95r, 97r, 99r, 104v, 110r
Anders Nilsson i Järingsholm 206v, 212r, 214r, 

220r, 222v
Anders Nilsson i Norregård 99r
Anders Nilsson i Oderljunga 8v, 57v, 100r, 101r, 

101v, 167r, 176v, 221r, 221v
Anders Nilsson i Persköp 182v, 197v
Anders Nilsson i Ugglarp 72r, 76r, 94v, 174r, 206v, 

216v
Anders Nilsson i Ö. Ljungby 135r, 198r, 200v, 216r, 

216v
Anders Nilsson i Össjö 242r
Anders Person i Drakabygget 19r, 103r, 183v, 215r
Anders Persson i Gunnarp 51r, 195v, 205r, 208r, 

208v, 212r
Anders Persson i Häljalt 10v, 20v, 26r, 30v, 31r, 40r, 

57v, 95v, 222r, 258r
Anders Persson i Kullebäckstorp 261v
Anders Persson i Kåshässle 125r
Anders Persson i Tåstarp 174v

Personnamnsregister

Registret omfattar samtliga i domboken förekommande personnamn. Namn med patrony-
mika har ordnats efter förnamn, adelsfolk efter tillnamn. Till namnen fogas i allmänhet en 
ortsbestämning: Åke Persson i Skvatte. Uppställningen är följande: förnamn, tillnamn och 
ortsbestämning: Anders Andersson i Boarp, Anders Andersson i Bolestad, Anders Bengtsson 
i Hyllstofta, Anders Bengtsson i Åby.

Stavningen är mycket varierande; samma person kallas Per, Peder, Peter, Pelle, Pär (med 
eller utan h), eller Ola, Ole, Olle, Olof, Oluf. I registret är namnet i allmänhet upptaget i den 
form det har första gången det förekommer.
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Anders Pålsson i Gunnarp 52r
Anders Pålsson i Kåshässle 20v, 40r, 100r, 132r, 

132v, 220r, 221r
Anders Pålsson i Åby 97r
Anders Röv i Hönsholma 175r
Anders Sjunnesson i Öja 10v, 42v
Anders Stochenström 268r
Anders Sonesson i Öja 150v, 174r
Anders Svensson 56 v, 258v
Anders Svensson i Forsmölla 176r
Anders Svensson i Gunnarp 77r, 174v
Anders Svensson på Mättebygget 241r
Anders Svensson i Ramnakärrsbygget 91v, 140r, 

140v, 142v, 145v, 146r, 149r
Anders Svensson på Skattegården i Ljungaskog 

28v, 114v, 189r
Anders Svensson i Tåstarp 151v
Anders Sörensson i Hägnaden 32v, 56r, 57r, 91r
Anders Torkelson i Varshult 34r, 43r, 136r, 136v, 

244r
Anders Torstensson i Åbyhus 95r
Anders Troedsson i Hagen 184v, 199r, 211r, 212r, 

212v, 213r, 214r, 243r, 266r
Anders Turasson 239r
Anders Tuvesson i Ljungaskog 8v, 140r, 140v, 152r, 

162r, 164v, 167r, 215v
Anders Önnertsson i Åby 45r, 97r, 122r, 128v, 139r, 

139v, 174v
Ane i Ljungby 179v
Anen i Bernalt 184r
Anna Gudmuna i Tåstarp 151v
Annika Håkan Eriksson Timans 18r
Annika Larsdotter 8v
Annika 23 v
Arenbihl, Mikel 13v
von Ascheberg, Rutger, general(guvernör) 132r, 

134r, 217v, 240r
Assar i Bjärröd 176r
Assar Henriksson i Månstorp 177r, 193r, 193v
Assar Persson i Öja 15r
Assar Pålsson i Forestad 114r
Assar Sjunnesson i Fastarp 8v, 94v, 257v
Axel Bengtsson på Ljungaskogs bygge 211r
Axel Bengtsson i Smedhult 11v, 28v, 47r
Axel Jönsson i Skäggestorp 10v, 30v, 31r, 177r
Axel Jönsson i Åsljunga 28v, 47r, 65v
Axel Svensson i Björnamossa 183v
Axel Åkesson i Lönsjöholm 184r
Axel Åkesson på Väderön 8v, 9v
Anders Önnersson i Åby 119v, 129r
Apelone i Åby, änka 119v, 129r, 138r

Bengt, dräng 18r
Bengt i Ebbarp 75r, 175v

Bengt Andersson 20r
Bengt Andersson i Ljungby 201r
Bengt Andersson i Åby 50v, 54r, 119v, 128v, 138r, 

144r
Bengt Andersson i Åningstorp 168v
Bengt Axelsson i Flinka 65v, 152r, 206v, 212 r, 214r, 

220r, 243r, 266r
Bengt Bengtsson i Bälinge 99v
Bengt Bengtsson i Hagstad 224v, 225v
Bengt Bengtsson i Häggabygget 232r
Bengt Bengtsson i Spjutseröd 150r, 169r, 169v
Bengt Bosson, pojke 44v, 67v, 210r
Bengt Broddesson i Järbäck 144r
Bengt Eskilsson i Hagstad 56v, 57r, 169r
Bengt Hansson i Harbäckshults bygge 114v
Bengt Hindriksson i Perstorp 67v, 206v
Bengt Hindriksson i Söndrahult 136v, 176v
Bengt Ingmandsson på Skogen 7v, 177v
Bengt Jakobsson i Rösa 95r, 222v
Bengt Jonsson i Boalt 184r
Bengt Jönsson i Tockarp 14v, 19r, 20v, 32r, 65v
Bengt Jönsson i Årröd 19r
Bengt Kellsson i Dalshult 109r, 110r, 144v, 150v, 

224v
Bengt Kellsson i Gunnarp 151r
Bengt Kellsson i Åsljunga 163v
Bengt Knutsson i Järnbläst 129v, 160r, 196v
Bengt Knutsson i Lärka 47r, 124r, 133r, 152r, 158v, 

171r, 178v, 211r
Bengt Lasson i Bassholma 175r, 213r, 219v, 241r, 

258v
Bengt Mattesson i Slimminge 145v, 152r, 161r, 

177v, 190v, 204r
Bengt Månsson i Bassholma 160r, 160v, 213r, 219v, 

252r
Bengt Månsson i Henrikstorp 175v
Bengt Nilsson Scheed, kapten  20r, 20v,
Bengt Nilsson i Bygget, snapphane 98r, 116r, 116v
Bengt Nilsson i Järnbäck 144r
Bengt Nilsson i Vallåkra 193r
Bengt Nilsson i Ybbarp 71v
Bengt Nilsson i Åsljunga 165r
Bengt Nilson i Övarp 22r, 22v, 153r
Bengt Olsson i Gantofta 193r
Bengt Persson i Bläsinge 8r, 10v, 21r, 32r, 39r
Bengt Persson i Ebbarp 75v
Bengt Persson i Gråmanstorp 32r, 138v, 168v, 189v, 

205r
Bengt Persson i Haglekulla 10v, 95r, 139r, 144v, 

145r, 147r, 178r, 178v, 188r, 189r, 194r, 194v, 
198r, 201r, 210r

Bengt Persson i Höjaholm 184r, 215v
Bengt Persson i Kärret 35r, 48r, 95r, 144v, 179v, 198r
Bengt Persson i Långalt 11r, 252r
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Bengt Persson i Rösa 95r, 114r, 126v, 136r, 142v, 
148v, 150r, 154v

Bengt Pålsson i Flenshuset 187r
Bengt Pålsson i Hagstad 12v, 13r, 26v, 33v, 34v, 

43r, 114v, 222v
Bengt Pålsson i Kolarehuset 50v
Bengt Pålsson i Römölla 126v
Bengt Pålsson i Skogen 179v
Bengt Pålsson i Tockarp 23r, 30r
Bengt Sjunnesson i Henrikstorp 175v
Bengt Sjunnesson i Åsljunga 108v, 130r
Bengt skräddare i Grannahus 128v, 138r, 138v, 

148v, 203r, 242r
Bengt Stenman 185r
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Bengta Hansdotter i Källstorp 66v, 67v
Bengta Jönsdotter 56r
Bengta Nilsdotter 211v
Bengta Ollesdotter 216r, 216v
Bengta Persdotter i Ekesgården 180r, 180v
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Bo Jönsson i Källna 21r, 21v, 22r, 22v, 23r, 23v, 24r, 
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Brodde Nilsson i V. Ringarp 152r, 157v, 163v, 164r, 
211r

Brodde Nilsson i Öja 7r, 67r, 174r, 178r, 178v, 188 
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Gunnar i Porkenahult 40r
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Hans Eriksson 156 
Hans Hansson i Ljungaskog 140r
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Hans Jönsson på Stackarp 14v, 30r, 36r, 47v, 48r, 
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244r
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Hans Nilsson i Storakärr 119v, 120r, 131r
Hans Nilsson i Toften 13r
Hans Nilsson i Tåstarp 77r, 138r, 151r, 174v
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Hans Trulsson i Holm 114v, 137v
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Helge i Bjärabygget 66r, 184r, 266v
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Hindrik Andersson i Karsholm 34r, 120v, 150v, 177r
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150v
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Hindrik Persson i Bälinge 10r, 102r
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Hindrik Torstensson i Troedsberga 52r, 145r
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Hoohusen, Johan 13v, 14r
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Hunne Olsson i Tockarp 32v
Håkan Eriksson Timan 8v, 17v, 18r
Håkan Falk i Harholma 78r, 106v, 225r
Håkan Grafft 228v, 237r, 237v
Håkan Gunnarsson i Sjunkamossa 46r
Håkan Jonsson på Ekets bygge 49r
Håkan Jönsson Kråka 19v, 20r, 97v, 214v
Håkan Jönson i Sandsjöholm 11r, 19v
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Ingeborg Mårtensdotter i Ö. Ljungby 23r
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Ingel Bengtsson 145v
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Ingel Bengtsson i Järnbläst 197r
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Jan Svensson i Oderljunga 176v
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Johan Bengtsson i Hagstad  34r
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216v
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Jon Svensson i Tåstarp 114v, 137r
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Jep Jönsson i Skingeröd 255v
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245v, 255r, 255v, 256r, 257v, 258r

Jöns Jönsson i Fasalt 28v, 215r
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Jöns Pedersson i Brekille 39r, 175r, 213r, 215v, 258v
Jöns Pedersson i Torup 29r
Jöns Persson, ladufogde 94r

Jöns Persson i Bassholma 159r
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Jöran Jöransson i Bolestad 10v, 24r, 24v, 25r, 42v, 
49r, 77r, 77v, 139r, 174r, 247v

Jöran Turing 90v, 98v, 99r, 109v, 120v, 150v, 172r, 
183r, 216v, 259v

Jörgen Eriksson 219r
Jörgen Jörgensson i Bolestad 122r, 129r, 129v, 208r, 

214r, 241v
Jören Persson i Stavershult 213r, 219v

Karna i Pantaryd 145r
Karina Andersdotter i Toften i Ö. Ljungby 34v
Karine Jönsdotter i Örkelljunga 16r
Karina Mårtens i Ö. Ljungby 38v
Karina Ola Olsons i Åkarp, änka 55v
Karina Olesdotter i Åkarp 8v
Karina Tuvesdotter i Oderljunga 12v, 31r
Karine Matisas i Hagstad 33v, 148r, 148v
Karine Olesdotter i Häljalt 13r, 26r
Karna Månsdotter i Hagstad 113r, 115r
Karna Mårtens i Ö. Ljungby 174r
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Kirstin 245r
Kirstin i Långalt, änka 184r
Kirstin Bengtsson i Ljungaskogs bygge 140r, 140v, 

162v, 163r, 187v, 188r
Kirstin Esbjörnsdotter 225r, 226v
Kersten Hansson i Ramnakärr 152r
Kirstin Hindriksdotter i Örkelljunga 16r
Kirstin Jepsdotter i Ö. Ljungby 32r
Kirsten Mårtensson i Hönsholma 78v, 91r
Kirsten Nilsson i Lärka 65v, 142r
Kirstin Tuesson i Blekemossa 251r
Kerstin Olsdotter i Sonnarp 147v, 148r
Kirstin Olsdotter i Åsljunga 158v
Kirstin Svensdotter 15r
Kirsten Trulsson i Trulsabygget 11v
Kirsten Tuvesson 126r
Kirstin Tuvasson i Blekemossa 32v
Kirsten Tuvasson i Skogbygget i Källstorp 78v, 96r
Kerstin Åkes i Jälla, änka 152r, 158v
Kirstene Andersdotter 200v
Kirstena i Sjöholmen, änka 184r
Kirstina i Tåstarp, hustru till Lars Sjunnesson 151v
Kirstina Jönsas i Lillarp 23v
Kirstina Larsdotter på Hansatorp 11r, 39v, 40r
Kirstena Ollesdotter 213r, 215v
Kirstine Påls i Tåstarp 151v
Kirstina Svensdotter i Källstorp 39v, 250v
Kjell i Slimminge 95r
Kjell Andersson i Ekholm 28r, 142r, 159v, 183v, 211r
Kjell Andersson i Flinka 65v
Kjell Andersson i Öja 213v, 243r
Kjell Bengtsson i Ö. Ringarp 103v
Kjell Helliesson i Vemmentorp 178v
Kjell Jönsson i Ekholm 165r, 171r
Kjell Knutsson i Ö. Ringarp 28v, 47r, 103v
Kjell Månsson i Linnestofta 176r
Kjell Månsson på Troedsberga bygge 104r, 104v, 

145r
Kjell Nilsson i Toarp 159r
Kjell Nilsson i Öja 7r, 15r, 174r, 186r, 194v, 206v, 

208r, 213r, 218r, 222r, 227r, 257r, 257v, 260r
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Kjell Olsson i Koneholm 114v, 226r, 232v, 243v, 

248r, 259v, 266v
Kjell Olsson i Stidsvig 200r, 200v, 201r
Kjell Persson i Attarp 183v
Kjell Persson i Åkarp 165r
Kjell Persson i Ö. Ringarp 146v, 193v
Kjell Svensson i Rösa 19v
Kjell Svensson i Örahult 12v, 57v, 141 r
Kjell Torstensson i Spjutseröd 39v
Kjell Tykesson på Ulfsbygget 17v, 222r, 257v
Kjell Åkesson i Vedby 51v, 62v, 114v, 137r, 152r, 

161r, 168v, 176r
Kjelle Hanses i Sällerås 152r, 178v
Klein, Andres 99r
Knut Bengtsson i Ljungaskogs bygge 140v, 145v, 

153v, 162r, 162v, 163r
Knut Bengtsson i Månstorp 177r
Knut Broddesson i Flinka 187r
Knut Jönsson Ström, ridfogde 49v, 50r
Knut Jönsson i Gråmanstorp 95r
Knut Hansson i V. Spång 215r
Knut Nilsson i Sjöalt 130v
Knut Persson i Ruggaröd 63r, 71v
Knut Sjunnesson i Florshult 114v, 154v, 155r, 155v, 

156r, 215r
Knut Sjunnesson i Harbäckshult 166r
Knut Stensson i Harbäckshult 28v, 97r, 152r, 171v
Knut Svensson i Harbäckshult 158v
Knut Svensson i Åby 187r
Knut Tuvasson i Össjö 34r, 34v, 201v
Kråka, se Sven, Håkan
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Lars Andersson i Harbäckshult 103v
Lars Andersson i Oderljunga 132r
Lars Andersson i Össjö 213r, 218v
Lars Bengtsson i Esborrarp 145v
Lars Bengtsson i Månstorp 52r
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Lars Didriksson i Hagen 90v, 122r
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Lars Jöransson i Bolestad 23r, 196r
Lars Knutsson i Våxtorp 98r
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29v, 32r, 32v, 33r, 43r, 45r, 48v, 63r, 63v, 69v, 71r, 
76r, 99v, 112v, 117r, 135v, 137v, 156r, 163r, 184v, 
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Lars Månsson i Rya 28r, 64r, 91v, 103v, 179v, 188v, 
189r

Lars Nilsson 95r
Lars Nilsson på Smedhults bygge 39v, 63v
Lars Nilsson i Svarvareboden 114r
Lars Nilsson i Åby 253v
Lars Olsson Pil i Kolarehusen 47r, 50v, 51v
Lars Person Skått i Gråmanstorp 44v, 58r, 68r, 95r, 

177v, 186r, 200v, 201r, 202v, 203r
Lars Persson i Våxtorp 98r
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Lars Rigersson i Öja 194r
Lars Sjunnesson i Tåstarp 151v, 174v, 194r
Lars timmerman i Åby 45r
Lars Tuesson i Söndrahult 176v
Lars Ungesson i Vedby 168v
Lasse Ingemansson i Ingeborrarp 18r, 154v, 179v, 

188v
Lasse Jönsson i Röke, snapphane 191v
Lasse Person i Skälleberga 12r
Lasse Pålsson i Sönnestorp 19v, 227r, 232v, 242v, 

257r, 259v, 260r, 265v, 266r, 266r
Lasse Sjunnesson i Långalt 184r
Lauritz Jepsson i Sjökroken 74r, 74v
Lauritz Jönsson i Ramnakärrsbygget 18r, 18v
Lauritz Månsson i Rya 26v, 27r, 63v
Lauritz Nilsson i Åby 52r
Laxman von Raden, Erich 41v
Laxman von Raden, Ernest 47r, 47v, 58r, 58v, 59r, 

59v, 60v, 61v, 62r, 68r, 68v, 69r, 73r, 73v, 75r, 91v, 
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Leijonsköld, Augustin 90v, 121r, 207r
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224v, 244v, 245r, 245v
Lutze Axelsdotter i Ljungaskog 162r
Lutze Eskilsdotter i Hagstad 169v
Ludze Hansdotter 248v
Lutza Jönsdotter i Örahult 12v, 31r, 57v
Lutze Månsdotter 17v
Lutze Smeds 154v
Lybecker, Georg 113r
Löfuenberg, se Pål

Magnus Weyler 268r
Margreta Hillebrandsdotter Tessmar 64v
Maria Sl Lorentz hejderidares 173r, 173v
Maria Johansdotter, änka 151r, 151v, 154r, 154v, 

156v
Marta Persdotter 108r
Mar(i)na i V. Tockarp, änka 65v, 108v
Mattis Eriksson i Koneholm 107v, 177v
Mattis Kjellsson i Hagstad 12v, 13r, 112v
Mattis Skatt i Gråmanstorp 177v, 190r, 201r, 205r
Mattis Svensson i Bohus 14v
Mats Nilsson i Hyllstofta 12v
Mats Persson i Gråmanstorp 73r
Mikel Jepsson i Boarp 171v, 227v
Mikel Jönsson i Boarp 227v
Mikel Mårtensson i Toarp 174v, 194r
Mikel Persson 40v
Mikel Pålsson i Brandsvik 40v, 77r, 114r, 126v, 136r, 

138r, 142v, 150r, 154v, 168r, 168v
Måns i Karsholm 96v
Måns i Tåstarp 151v

Måns Andersson i Ekholm 146v, 171r, 181v, 182r, 
183v, 264v

Måns Assarsson i Stidsvig 200r
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Måns Bengtsson i Bälingabygget 16v, 34r
Måns Bengtsson i Gödmanstorp, Starby sn, S. Åsbo 

hd 227r
Måns Bengtsson i Källstorp 251 r
Måns Bengtsson på Ulfsbygget 28r, 56r, 58r, 95v, 

102r, 110v, 111r, 124r, 124v, 125v, 126v, 133r, 
133v, 142r, 144r, 153v, 183r, 222r, 255r, 257v, 258r

Måns Björnsson, ridfogde 138r, 138v, 147r, 177v, 
179r, 188r, 202r, 202v, 211v

Måns Gudmundson i Sånna 167r
Måns Eskilsson 17v, 31v, 124v, 257v, 258r
Måns Eskilsson i Bälinge 102r, 111r, 121v, 127r, 

127v, 128r, 135v, 136r, 170r, 170v, 171r, 222r
Måns Jepsson i Ekholm 28v, 113v
Måns Jönsson i Bjärröd 176r
Måns Jönsson i Fulltofta 191v
Måns Kjellsson i Perstorp 28v, 152v, 153r
Måns Månsson i Ringarp 139v, 140
Måns Mårtensson i Forsby 14v
Måns Nilsson 179r
Måns Nilsson, gästgivare 146r, 146v, 147r
Måns Nilsson i ?Kollebäckstorp 56v
Måns Nilsson i Lilla Blaholma 10v
Måns Nilsson i Tosteboholm 20v, 40r, 58r, 68r, 78r, 

89r, 95v, 104v, 120v, 150v, 177r
Måns Nilsson i Tåstarp 157r
Måns Olsson i Gråmanstorp 95r
Måns Olsson i Lärka 144v
Måns Persson i Attarp 47r, 51v, 56r, 113r, 114v, 

115r, 183v
Måns Persson på Backen 261v
Måns Persson på Bälingabygget 17v, 35r, 123r
Måns Persson i Lärka 215v
Måns Persson på Per Turesbygget 31v, 123v, 141r
Måns Person i Starby 30v, 54v, 227r
Måns Persson i Torup 29r
Måns Pålsson i Åkarp 8v, 9v
Måns Sjunnesson i Toarp 120r, 120v, 126v, 131r, 

131v, 161v
Måns Svensson i Torup 12r
Måns Torstensson i Rösahus 44r, 95r, 189r
Måns Tuesson i Gravaröd 191r, 192r, 266v
Mårten 204r
Mårtens styvson 248v
Mårten i Ugglarp 174r
Mårten Bengtsson i Häljalt 225r
Mårten Bengtsson i Koholma 122r
Mårten Bengtsson i Slimminge 177v, 190v
Mårten Jönsson i Fagerhult 66r, 71v
Mårten Knutsson i Tåstarp 195v
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Mårten Larsson i Holm 74r, 177v
Mårten Person i Häljalt 12v, 13r, 26r, 222r, 258r
Mårten Sassarsson i Rösa 95r, 177v
Mårten Svensson i Gryttinge 251r
Mårten Svensson i Källstorp 25 v
Mårten Svensson i Ö. Ljungby 180r, 186v

Niclas Bäckman 62v
Niclas Jönsson Stike 8r, 8v, 9r, 9v, 48v, 69v, 72r, 

74r, 75r, 76r, 77r
Nils 1 v
Nils skomakare 248v
Nils i Fedingshult, dräng 228v, 237r (Olsson), 237v
Nils i Kilhult 184r
Nils i Killebäck 67r, 93v, 94v
Nils i Månstorp 14v
Nils Anderson, befallningsman 20r
Nils Andersson i Bläsinge 263v
Nils Andersson i Brödåkra 10v, 20v, 25v, 30r, 92v, 

93r, 96v, 102r, 102v, 150r, 166r, 177v, 178v, 179v, 
184r, 188r, 188v, 191r, 193r, 194r, 198r, 199v, 206r, 
206v, 213r, 215v, 230r, 262v

Nils Andersson i Hönsholma 175r
Nils Andersson i Persköp 154v, 155r, 171v, 182v, 

183r, 191r, 197r, 197v, 227v
Nils Andersson i Rya 9v, 15v, 18r, 26v, 179v, 212r
Nils Andersson i Sjökroken 45r, 95r, 114v, 137r, 

137v
Nils Andersson, Lille, i Västrarp 188v
Nils Andersson, Store, i Västrarp 188v
Nils Andersson i Åkarp 213r
Nils Andersson i Öja mölla 196r
Nils Andersson i Ö. Ljungby 200v, 215v, 216r, 216v
Nils Assarsson i Oderljunga 176v
Nils Assarson i Starby 15r
Nils Assarsson i Tåstarp 250v, 251v
Nils Assarsson i Öja 174r, 208r
Nils Bengtsson 91r
Nils Bengtsson i Bjälkabygget 148r, 152r, 183v, 215r
Nils Bengtsson i Fastarp 67r
Nils Bengtsson i Hallaryd 195v
Nils Bengtsson i Starby 33v
Nils Bengtsson i Tussjöholm 112r, 163v, 177r, 222v, 

259r, 266v
Nils Bengtsson i Ybbarp 175v
Nils Bodelsson på Smedhulta bygge 56r, 63v
Nils Bondesson i Sjunkamossa 8v, 38v
Nils Dune 208v
Nils Duva i Fasalt 233v, 236r, 237v
Nils Ebbasson i Gunnarp 14v, 114v, 137v, 151v, 

157v, 174v
Nils Esbjörnsson i Esbjörnabygget 63v
Nils Esbjörns i Harbäckshult 65v, 152r, 178v, 215v
Nils Esbjörnsson i Hålshulta gård 231v

Nils Eskilsson 229r
Nils Eskilsson i Allerum 155v
Nils Eskilsson i Häljalts bygge 225r
Nils Eskilsson i Trottatorp 232v
Nils Gudmundsson i Bjäringatorp 28v, 47r
Nils Gunnarsson i Bläsinge 23v, 263v, 264r
Nils Helgesson i Lärka 28v, 47r, 152r
Nils Helgesson i Källstorp 158v
Nils Henningsson i Persköp 152r
Nils Hindriksson i Björstorp 67v, 175v
Nils Hindriksson i Hagstad 226r
Nils Hindriksson i Hult (Söndrahult) 12v, 132r, 132v
Nils Ingelsson 122r
Nils Ingelsson i Södra Össjö 12r, 112r, 201v
Nils Jacobsson Sandby, herr, i Gråmanstorp 41v, 

42r, 47r, 47v, 52v, 58r, 58v, 59r, 59v, 62v, 73r, 
73v, 74r, 74v, 75r, 91v, 92r, 92v, 168v, 179v, 184r, 
197r, 201v, 211v

Nils Jepsson i Öja 257r
Nils Jepsson i Ö. Ljungby 8r, 21r, 25r, 25v, 26r, 32r, 

37r, 94v, 106r, 134v, 135v, 229v
Nils Johansson i Boalt 183v
Nils Johansson i Håkantorps bygge 266v
Nils Johansson i Spinkabygget 12r, 191v
Nils Johansson i Ugglarp 38v
Nils Jonsson i Ljungaskog 189r
Nils Jonsson i Söndraby 176r
Nils Jeppsson i Toften 13r, 34v
Nils Jeppsson i Ugglarp 227r, 243r
Nils Jönsson 48v, 114v
Nils Jönsson i Bosjöholm 103r, 184r
Nils Jönsson i Hyllstofta 175v
Nils Jönsson i Krångelbygget 39v
Nils Jönsson i Kånna 135v
Nils Jönsson i Ljungaskog 14v, 30r, 32r, 48r, 91v, 

144v, 162r, 162v, 182r, 182v
Nils Jönsson i Lärka 152r, 164r
Nils Jönsson i Övarp 10v, 24v, 25r, 64v, 96v, 150r, 

153r, 153v, 166r, 180v, 198r, 201r, 206r, 206v, 
212r, 214r, 220r, 222v, 259v

Nils Kirstensson i Harholma 28v, 37v, 105v
Nils Knutsson i Åby 174v
Nils Knutsson i Ö. Ljungby 135r
Nils Krog, länsman 71v, 99v, 100r, 112v, 114v, 136v, 

139v, 163v, 175r, 177r, 193r, 201v, 212v
Nils Larsson i Gråmanstorp 253v
Nils Larsson i Smedjeryd 114r
Nils Larsson i Smörlarp 67r, 93v, 94r
Nils Mattsson i Sorröd 114r
Nils Mikelson, förr i Gylsered, nu snapphane 57r, 

77v, 78r, 94v
Nils Mikelsson i Mammarp 174r
Nils Månsson 57r
Nils Månsson i Karsholm 50r, 96v, 100r, 177r
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Nils Månsson i Sonnarp 131r
Nils Mårtensson i Gunnarp 14v, 27v, 36v, 37r, 77r, 

261v
Nils Mårtensson i Tåstarp 161r
Nils Nilsson 258v
Nils Nilsson göing 241r
Nils Nilson i Bernalt 15v, 27r, 184r
Nils Nilsson i Boarp 103r
Nils Nilsson i Killebäck 95r, 104v
Nils Nilsson i Källstorp 28v, 38r, 66v, 67v, 105r, 

105v, 106r, 153r, 164r, 193r, 193v
Nils Nilsson i Penarp 44r
Nils Nilsson i Persköp 64 r, 171v
Nils Nilsson i Killebäck 93v, 94r
Nils Nilsson i Stora Bjälkabygget 183v
Nils Olsson, dräng åt Erik Börgesson 259v
Nils Olsson i Höjaholm 160r, 160v, 165v, 183r, 

184r, 215v
Nils Olson i Krångelbygget 16r, 148r, 149v, 150r, 

184r
Nils Olsson i Sonnarp 195v
Nils Olsson i Åsljunga 165r
Nils Olsson i Ängelholm 19v
Nils Pedersson 64r, 65v
Nils Persson i Gravaröd 12r, 12v, 36r, 115r, 191v, 

192r, 266v
Nils Persson i Hagstad 10r, 12v, 26v, 33v, 34r, 43r, 

148r, 211v, 245v
Nils Persson i Hyllstofta, länsman 99v, 112v, 193r, 

226r, 233r
Nils Persson i Häljalts bygge 26r
Nils Persson i Koholma 122r, 233r
Nils Persson i Kvidinge 248r
Nils Persson i Kyrkofästan 77r
Nils Persson i Källarehuset 122r
Nils Persson i Lilla Bjälkabygget 109r, 183v
Nils Persson i Oderljunga 144r
Nils Persson i Rösjöholm 90v, 98v, 110r
Nils Persson i Sonnarp 148r
Nils Persson i Toarp 14v, 20v, 29r, 30r, 32r, 126v, 

174v, 261v
Nils Persson i Tosteboholm 221v
Nils Persson i Tåstarp 161v
Nils Persson i Ugglarp 45r, 122r, 174r, 177v, 190r, 

203v, 204r, 211r, 213r, 213v
Nils Persson i Åby 139v
Nils Persson i Örkelljunga 165r, 183v, 215v, 251v, 

264v
Nils Povelsson 18r, 178v
Nils Pålsson i Bolestad 7r, 16v, 49r, 129r, 129v, 174r, 

180v, 186r, 186v, 196r, 197v, 201r, 208r, 208v, 
213r, 213v, 223v, 224r, 230r, 233r, 242r, 253v, 
254r, 257v, 261r

Nils Pålsson i Fastarp 92v

Nils Pålsson i Gånarp 51r, 51v, 52r, 175r, 208r
Nils Pålsson i Källna 230r
Nils Pålsson i Lärka 152r, 165r
Nils Pålsson i Toarp 17v, 221v
Nils Sassarsson i Attarp 23v, 115r
Nils Sjunnesson i Florshult 68r, 78r, 89r, 97r, 103r, 

104v, 183v
Nils Skatt i Gråmanstorp 177v
Nils Svensson i Bjälkabygget 116v, 165r, 183v
Nils Svensson i Gånarp 77r, 208v
Nils Svensson i Ishulta bygge 110v
Nils Svensson i Koholma 163v, 177r, 243v, 248r, 

259v
Nils Svenson i Lillarp 23r, 23v, 112v
Nils Svensson i Spännarebygget 175v
Nils Svensson i Svinstorp 11r, 19r, 19v, 195v, 196r, 

196v
Nils Svensson i Össjö 208r
Nils Torkelsson i Kilhult 266v
Nils Torkelsson i Rösa 44v, 68r, 95r
Nils Torstensson i Troedsberga 52r, 114v, 136v, 137r, 

158r, 158v, 165r, 173r, 248r, 250v, 251r
Nils Tuvesson i Håleryd 145v
Nils Tuvesson i Oderljunga 12v, 28v, 31r, 57v
Nils Tuvasson i Smedhult 11v, 12r
Nils Tuvesson i Söndrahult 176v
Nils Tummason 15r
Nils Turesson i Skaftarp 210r
Nils Tykesson i Storakärr 19v, 110v
Nils Åkesson i Dalshult 20v, 26v, 40r, 56v, 109v, 

110r, 144v, 154v, 164v, 166v, 222r, 258r
Nils Åkesson i Ö. Tåstarp 165r

Ola Broddesson i Varshult 12v, 21r, 31v
Ola Jönsson i Boarpshus 63v
Ola Jönsson i Mölletofta 19v
Ola Jönsson i Rya 18r, 18v, 103v
Ola Jönsson i Årröd 19r, 47r, 50v, 51r, 54r
Ola Mattisson i Vedby 44v, 74r, 114v, 137r
Ola Månsson på Bälingabygget 34r, 39r, 40r, 43v, 

141v, 143r
Ola Mårtensson i Smedhult 11v, 12r
Ola Nilsdotter, änka 17v
Ola Nilsdotter i Sjunkamossa 44r
Ola Nilsson på Bälingebygget 34r
Ola Nilson i Penarp 19v, 21r, 31v, 35v, 36r, 44r, 

51r, 52r
Ola Olsson i Hålshult 63v
Ola Persson på Amundabygget 26r
Ola Persson i Ebbarp 31v, 39r, 41r, 41v
Ola Persson i Gråmanstorp 14v, 20v, 30r, 41v, 45r, 

74r, 74v, 75r, 202v
Ola Persson i Månstorp 34r, 43r
Ola Pålsson i Toarp 12v, 17v
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Ola Svensson i Gråmanstorp 74r, 75r, 95r, 177v
Ola Svensson i Varshult 26v, 125v, 136r
Ola Torkelsson i Varshult 12v, 32r, 34r, 114v, 136r, 

136v, 140v
Ola Tuvesson i Smedhult 11v
Ole Ingelson i Häljalt 12v, 20v, 26r, 40r, 199v
Ola Jönsson i Färingtofta 71v
Olle Andersson i Lillaryd 158r
Olle Kjellsson i Smålarp 95r
Olle Knutsson i Holmen 163v
Ola Knutsson i Ljungaskog 46r, 114v
Ole Månsson i Bälinge 10r, 12v, 17v, 20v, 26v, 31v, 

35r, 40r, 112v, 123r, 123v, 124r, 132v, 133r, 141r, 
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Ole Persson i Ebbarp 26r
Ole Sassarsson i Troedsberga 28v, 37v
Ola Ungesson i Hult 57v, 95v
Olle i Spång 206v
Olle, Store, i Gråmanstorp 177v
Olle, Enkian Olles, i Söndrahult 176v
Olle Andersson i Lärka 164v
Olle Bengtsson i Tockarp 195v, 196r
Olle Bengtsson i Ö. Ringarp 165r
Olle Biernhöy 219v
Olle Broddesson i Varshult 131v, 132r, 140v
Olle Esbjörnsson i Långalt 231v
Olle Harman 187r
Olle Håkansson i Boarp 98v, 227r, 228r, 233v, 236r, 

240v, 258v
Olle Håkansson i Gråmanstorp 95r, 122r, 163v, 197r
Olle Håkansson i Åby 139v
Olle Ingelsson i Häljalt 164r, 166r, 177v, 184r, 191r
Olle Johansson i Boarp 180v
Olle Jonsson i Haglekulla 178r, 201r
Olle Jonsson i Åby 220r
Olle Jönsson i Gunnarp 137v, 164r, 166r, 174v, 

184r, 191r, 199v
Olle Jönsson i Åkarp 164v
Olle Jönsson i Ö. Ringarp 146v
Olle Jörgensson i Stavershult 230v, 232r
Olle Kjellsson i Harbäckshult 152r, 159r
Olle Kjellsson i Holm 177v
Olle Kjellsson i Mjäryd 135v
Olle Knutsson i Ljungaskog 206v, 212r, 214r, 220r, 

222v
Olle Lavesson i Övad 122v, 138r, 144r
Olle Mattisson i Rävabolet 174v
Olle Mattisson i Vedby 184r, 199r
Olle Månsson i Bälinge by 222r, 258r
Olle Månsson på Per Turesbygget 195r, 221v
Olle Nilsson i Brandsvik 173v
Olle Nilsson i Lärka 165r
Olle Nilsson i Åsljunga 131r, 165r, 166v, 184r, 265r
Olle Olsson i Flinka 197v, 205v

Olle Olsson i Göinge härad 187v
Olle Olsson i Riseberga 212r, 212v
Olle Olsson i Åkarp 212r
Olle Olsson i Åsljunga 165r, 184r
Olle Persson i Blekemossa 251r
Olle Persson i Jälla 199v
Olle Persson i Månstorp 193r, 193v
Olle Pedersson i Tåstarp 174v
Olle Pålsson i Attarp 259r, 266v
Olle Pålsson i Brandsvik 163v
Olle Pålsson i Stidsvig 195v, 201r
Olle Sjunnesson i Bosjöholm 184r
Olle Sjunnesson i Starby 180v, 181r, 186v
Olle Svensson i Florshult 183v
Olle Svensson i Gråmanstorp 242r
Olle Svensson i Yllesvad 89v
Olle Tuvesson i Smedhult 112r
Olle Turesson i Backabygget 163v
Olle Tuvesson 122r
Olle Tykesson 244v
Olle Åkesson i Örahult 222r
Olle Örjansson i Stavershult 110v
Oluf i Hult 256r, 256v
Olu Nilsdotter 221v
Oluf Bengtsson i Ö. Ringarp 146v
Oluf Bongh på Ängeltofta 125v
Oluf Jepsson i Linneröd 176r
Oluf Jönsson i Bonarp 114r
Oluf Jönsson i Gunnarp 114v, 177v
Oluf Jönsson i Rya 152r, 159r
Oluf Jönsson i Övad 175v
Olof Kjellsson i Harbäckshult 28v
Oluf Kjellsson i Holm 45r
Oluf Kjellsson i Smålarp 45r
Oluf Larsson i Övad 175r
Oluf Mattisson 131r, 131v
Oluf Mattisson i Tåstarp 120r, 120v, 138r, 151v, 157v
Olle Matsson i Åby 174v
Olle Månsson i Bälinge 195r
Olle Pålsson i Sjöbo 176r
Oluf (?Olu) Måns Eskilssons, änka 102r
Oluf Månsson på Per Turesbygget 102r, 112v, 123v, 

124r, 132v, 133r, 141v
Olof Nilsson 13v
Oluf Nilsson, tjänar i Häljalt 144v
Olof Nilsson i Ingeborrarp 103v
Olof Persson i Gråmanstorp 32r, 44v, 45r, 189v, 

202r, 202v, 242r
Olof Persson i Gunnarp 14v, 51r, 52r
Oluf Nils(son) 17v
Oluf Persson i Häljalt 209r, 209v, 214r, 214v, 224v
Oluf Persson i Månstorp 120v, 150v, 177r
Oluf Persson i Skingeröd 109r, 110r, 131v
Oluf Persson i Tåstarp 138r
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Oluf Persson i Åsljunga 103v, 142r
Oluf Pålsson i Brandsvik 77r
Oluf Pålsson i Söndraby 176r
Oluf Sassarsson i Hägnaden 105v, 145r, 253r, 254r
Oluf Sjunnesson i Boarp 181r, 181v
Oluf Svensson i Fagerhult 114r
Oluf Svensson i Varshult 126v, 142v, 148v, 150r, 

153r, 154v, 211v, 220r, 221r
Oluf Torkelsson i Varshult 132r
Oluf Tykesson i Skingeröd 131v, 132r
Oluf Ungesson i Örahult 31r, 143v, 143v, 258r

Palmgren, Jonas 13v, 14r, 14v
Passberg, Elin, till Bjärsgård 41v, 92r, 106v, 203v
Passberg, Envald 41v, 47v, 58r, 69r
Peder i Järingsholm 184r
Peder Bengtsson i Kädarp 95r
Peder Bengtsson i Ö. Spång 63v, 72r
Peder Nilson i Boarp 38v, 175r
Peder Nilsson i Rebbelberga 29r
Peder Pålsson 257r
Peder Sjunnesson i Åby 174v
Peder Tuesson 31r
Pelle Olsson i Spång 108r, 108v
Per, herr, se Fix
Per i Grannahus 119v
Per Andersson, Sven Pils tjänare 252r, 252v
Per Andersson i Mattarp 25v, 158v
Per i Sandsjöholm 136r, 150r
Per på Tranetorpet 42r
Per Andersson i Bolestad, skrivare 256r
Per Andersson i Fastarp 135r
Per Andersson i Gunnarp 15r
Per Andersson i Gångvad 219r
Per Andersson i Harholma 150r
Per Andersson i Silvåkra 10v, 34v, 42v, 44r, 46r, 

46v, 48v, 146r, 174r, 210v, 213r, 213v, 218v, 222r, 
223v, 224r, 232v

Per Andersson i Smålarp 93v, 177v
Per Andersson i Ö. Ljungby 25v, 26v, 200v, 216r
Per Bengtsson i Björstorp 175v
Per Bengtsson i Brandsvik 15r
Per Bengtsson i Grytåsa 149r, 152r, 159r
Per Bengtsson i Gunnarp 33v, 40v
Per Bengtsson i Kädarp 153r, 153v, 166r, 179v, 216v
Per Bengtsson i Lärka 199v, 209r
Per Bengtson i Oderljunga 12v, 177r, 222r, 258r
Per Bengtsson på Spånga bygge 68r
Per Bengtsson i Svarvareboden 251r
Per Bengtsson i Troedsberga 28v, 37v, 105v, 145r, 

165r
Per Bengtsson i Åby 94v, 113r, 168v, 174v, 187r, 242r
Per Bengtsson i V. Spång 209v, 210r
Per Bengtsson i Ö. Spång 209r, 214v

Per Bergh i Ljungby 90v
Per Bodelsson i Öja 10v, 174r, 198v
Per Bosson i Källarehuset 210r
Per Broddesson på Torrabygget 16r
Per Broddesson i Ö. Ringarp 226r, 232v, 243v, 248r, 

259v, 266r
Per Eskilsson i Bälinge 10r, 17v, 19r, 31v, 100r, 102r, 

110v, 111r, 111v, 112r, 112v, 121v, 122r, 123r, 
123v, 124r, 124v, 125r, 127r, 127v, 128r, 132v, 
133r, 141r, 141v, 142r, 142, 143r, 150r, 163r, 166r, 
170r, 183r, 195r, 221v

Per Eskilsson i Kärret 21r, 44r, 92v
Per Eskilsson i Porkenahult 184r
Per Flink 23r
Per Gudmundsson 186v
Per Gudmundsson i Boarp 103r, 179v, 180r, 180v, 

181r, 181v, (hans änka) 197v, 198r
Per Gudmundsson i Dalshult 12v, 13r, 56r, 56v, 

110r, 120v, 150v
Per Gudmundsson i Drakabygget 103r, 183v
Per Gudmundsson i Ekholm 165r, 259v, 261r, 264v
Per Gudmundsson i Våxtorp 98r, 115v
Per Gunnarsson i Ekholm 147r, 183v
Per Hall i Bälinge 102r, 111r, 121v, 127r, 135v, 136r
Per Hansson i Enjalt 56v
Per Hansson i Hör 14v
Per Holm i Vedby 198v
Per Håkansson i Karsatorp, ryttare 42r, 52v, 66v, 

107v
Per Ingelsson i Sonnarp 165r
Per Ingelsson i Åkarp 8v, 9v, 18r, 18v, 149r, 187r, 

212v, 243r, 265v, 266r
Per Jepsson i Harbäckshult 152r, 158v
Per Jepsson i Linneröd 176r
Per Jepsson i Toarp 51r, 126v, 138r, 168r, 168v, 174v
Per Jepsson i Örahult 33v
Per Jonsson, pojke 238r
Per Jonsson i Munka-Ljungby 126v
Per Jonsson i Tranetorp 50v, 51v, 52v, 53r, 53v, 

66v, 67r, 107v
Per Jönsson, ängagömmare 237v
Per Jönsson i Fastarp 67r, 226r
Per Jönsson i Harholma 32v, 193r
Per Jönsson i Kampholma 23r, 23v, 115r
Per Jönsson i Kohagshuset 33r
Per Jönsson i Koneholm 115r
Per Jönsson i Lundsmöllan 64v, 72r, 89r, 96v, 104v, 

191r, 199v, 201r, 212r, 216r, 220r, 226r, 230r, 232v, 
248r, 259v, 266r

Per Jönsson i Sandsjöholm 114v, 121v, 126v, 142v, 
148v, 149r, 150r, 184r

Per Jönsson i Skingeröd 256r
Per Jönsson i Skvatte 23v, 24r, 30r, 214r, 216r, 222v, 

229v
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Per Jönsson i Toarp 52r
Per Jönsson i Åkarp 53v
Per Jönsson i Årröd 19r, 28v, 37v, 45v, 47r, 50v, 

54r, 66v, 77v, 152r
Per Jönsson Witman 139r
Per Jönsson i Öja 67r, 208r
Per Kjellsson i Florshult 78r, 183v, 215r
Per Kjellsson i Gråmanstorp 44v, 68r, 95r, 122r, 177v
Per Kjellsson i Lärka 103r
Per Kjellsson i Tranarp 180v, 181r, 181v, 186v, 187r, 

198r, 210r
Per Kjellsson i Åby 139v
Per Knutsson i Gråmanstorp 41v
Per Knutsson i Hagen 174r
Per Knutsson i Pickahuset 163v, 168r, 178v
Per Lavesson i Sånna 166v
Per Larsson, ett barn 13r
Per Larsson, snapphane 35v, 76r
Per Larsson i Boarp 219r
Per Larsson i Össjö 57r, 186r, 210r
Per Lund 120v, 208v
Per Löpare, ryttare 196r
Per Mattisson i Fastarp 10v, 94v
Per Mikelsson i Brandsvik 174v, 261v
Per Månsson i Attarp 11r, 19r, 103r, 152r, 178v
Per Månsson i Bjärabygget 164r, 166r, 177v, 184r, 

191r, 199v
Per Månsson i Bälinge 17v
Per Månsson i Dalshult 20v, 40r, 56v, 57r
Per Månsson i Eket 53v
Per Månsson i Fasalt 183v
Per Månsson i Hagstad 28v, 33v, 34r, 37v, 43r, 43v, 

49v, 50r, 105v
Per Månson i Kindarp 55r
Per Månsson i Starby 30r, 30v, 35v, 43v, 49r, 49v, 

54r, 54v, 55r, 65r, 65v
Per Månsson i Svinstorp 131r
Per Månsson i Åkarp 164v
Per Mårtensson på Bälingabygget 34r, 47r, 51v, 110r
Per Mårtensson i Häljalt 251v
Per Mårtenson på Per Turesbygget 39r, 56r, 56v, 

58r, 95v, 195r
Per Nilsson 164r, 170r
Per Nilsson i Björnekulla 18r
Per Nilsson i Boarp 194v, 197r, 205r, 241r, 258v
Per Nilsson i Bolestad 76v
Per Nilsson i Eket 7r, 15v, 18v, 27r, 32v, 35r, 35v, 

49r, 49v, 54v, 55r, 55v, 71v, 76r, 137v, 164v, 171v, 
179r, 184r, 189r, 204v, 215v

Per Nilsson i Håkantorp 12r, 23v, 112v, 163v, 177r
Per Nilsson i Häljalt 26r, 41r
Per Nilsson i Jälla 159r
Per Nilsson i Krångelbygget 149v, 150r, 160r, 184r, 

229r

Per Nilsson i Källarehuset 139r, 174r
Per Nilsson i Lundsgården 263v
Per Nilsson i Lärka, ridfogde 103r, 150r, 152r, 157v, 

158r, 158v, 163r, 166r, 170r, 178v, 179r, 199v, 209r, 
209v, 210r, 214r, 214v, 215r, 222r, 223v, 264v

Per Nilsson på Ringarps bygge 139v, 146v, 165r
Per Nilsson i Stubbarp 29r
Per Nilsson timmerman 203r, 203v
Per Nilsson i Vallåkra 193r
Per Nilsson, Lille, i V. Ringarp 157v
Per Nilsson i Västrarp 227r, 227v, 228r, 228v, 240v
Per Nilsson i Åkarp 18r, 103v, 149r
Per Nilsson i Åsljunga 145v, 146r, 152r, 152v, 158v
Per Nore i Skingeröd 195r
Per Olsson 219v
Per Olsson, ryttare 89r, 150v, 156v, 208r, 214r
Per Olssons änka i Boarp 197v
Per Olsson i Bolestad, ryttare 233r, 237v, 238r, 

241v, 261r
Per Olsson i Brandsvik 51r, 51v, 52r
Per Olsson i Flinka 144r
Per Olsson Gisler 183r
Per Olsson i Hålshulta gård 231v
Per Olsson Liten, snapphane 78v, 96r, 96v
Per Olsson i Linneröd 176r
Per Olson i Spång 63v, 68r, 72r, 103v, 108v, 130r, 

152r, 158r, 199v, 209v, 214r, 214v
Per Olsson i Toarp 161v
Per Olsson i Åkarp 164r, 166r, 184r, 187r, 187v, 

191r, 205v, 212r, 212v
Per Olsson i Öja 8r, 13r, 27v, 34v, 42v
Per Olsson i Örahult 12v, 16v, 57v, 100r, 114v
Per Olsson i Örkelljunga 7v, 65v, 103r, 165r, 183v
Per Olsson i Össjö 183r, 219r
Per Olufsson i Åkarp 8v, (hans hustru) 9r, 177v, 

197v, 199v
Per Persson 122r
Pelle Persson Larf, löjtnant, 233v, 234r, 234v, 235r, 

235v, 236r, 236v, 237r, 243v, 250v, 261v, 262v, 
263r, 263v, 267v, 268r, 268v

Per Persson i Bassholma 160r, 160v
Per Persson i Boarp 110r, 181r, 198v, 227v
Per Persson i Bälinge 10r
Per Persson i Gunnarp 15r, 138r, 174v, 261v
Per Persson i Kerstenshult 152r, 158v, 178v, 265r
Per Persson i Lärka 163v
Per Persson på Pukabygget 195r, 201v
Per Persson i Skäggestorp 20v, 40r
Per Persson i Sonnarp 160r, 195v
Per Persson i Starby 54v
Per Persson i Trulsabygget 39r, 47r, 51v, 56r, 112r, 

152r, 178v
Per Persson i Åsljunga 152r
Per Persson i Össjö 34r, 34v, 159v, 160r, 165v, 168v, 
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201v, 210r
Per Pålsson i Oderljunga 12v, 13r, 57v, 95v
Per Pålsson i Skäggestorp 177r
Per Pålsson i Stidsvig 19v, 20r, 64v, 67r, 95r, 126v, 

153r, 201r, 201v
Per Pålsson i Ö. Ljungby 16r, 134v, 135v
Per ryttare, snapphane 15v
Per Rör 30r, 30v, 49r, 54v, 55r, 65v, 103v, 262v
Per Sjunnesson i Toarp 8v, 126v, 137v, 167r, 167v, 

168r, 174v, 222v, 223r, 230v, 254r, 261v, 266r
Per Sjunnesson i Torrabygget 16r
Per Sjunnesson i Varshult 136r, 136v
Per smed i Toarp 195v
Per Stensson 224v, 225r
Per Stensson i Boarp 135v
Per Stensson i Smedhult 11v, 12r
Per Svensson i Boalt 16r, 184r
Per Svensson i Bälinge 10r, 12v, 127r, 142v, 144r, 

153v, 195r, 222r, 258r
Per Svensson i Harbäckshult 114r, 126v, 136r, 142v, 

144r, 144v, 150r, 153v, 154v, 161r, 164r, 165v, 
166r, 171r, 177v, 181v, 182r, 182v, 184r, 191r

Per Svensson i Järnbläst 196v, 197r, 201v, 202r, 
206v, 207r, 207v, 211v

Per Svensson i Stackarp 119r
Per Svensson i Stövelsmosse 165r
Per Svensson i Svinstorp 195v, 196r
Per Svensson i Varshult 14v, 19r, 21r, 30r, 31v, 32r, 

33v, 34r, 37v, 43r, 43v, 45v, 46r, 136r, 136v, 139v, 
140r, 148r, 211v

Per Svensson i Ö. Ljungby 25v, 26v, 180r
Per Torsson i Kruet 95r
Per Torsson Kroman i Ljungby 179v, 204v, 205r, 

249v, 250r, 250v, 264v
Per Torstensson i Broby 145v, 153v, 154r, 163r, 

166r, 173r
Per Torstensson i Holmarna 114r
Per Torstensson i Rösa 177v, 179v, 190r, 203r, 203v
Per Troedsson i Ö. Ljungby 181r, 186v
Per Trulsson i Lärka 209r
Per Trulsson i Trulsabygget 11v, 152r, 178v
Per Turasson (Tuvesson) i Gunnarp 14v, 15r, 27v, 

30r, 36v, 37r, 51r, 52r
Per Tuvesson i Norrlycke 114r
Per Vipa 110r
Per Åkesson i Ö. Ringarp 193v
Pernilla i Kyrkolycke, änka 183v
Pernilla Månsdotter i Skingeröd 57v
Pernilla Pedersdotter 209r
Pernilla Tuvasdotter i Örahult 12v, 31r, 57v
Peter, ryttare 159r
Petter på Järnhyltan 185r, 213v
Petter Christoffersson på Kopparmöllan 211r
Petter Gadh i Hillarp 110r

Petter Hansson i Ljungby 193v
Petter Mörk i Oderljunga 78r, 78v, 91r, 95v, 96r, 96v, 

100r, 101r, 105v, 106v, 107r, 126r, 126v
Petter Röring i Helsingborg 154v, 155r, 155v, 156r
Pilcrona, borgmästare 171v
Povel Andersson i Ö. Ljungby 8r, 13r, 27v, 30r, 35r, 

42v, 44v, 214r
Povel Assarsson i Perstorp 26r
Pål i Flinka 165r
Pål i Hjälmsma 14v
Pål i Rya 64r
Pål Andersson i Månstorp 193r, 250v
Pål Andersson, tjänar i Åby 50v, 51r, 54r, 74r, 74v, 

119v
Pål Andersson i Ö. Ljungby, f.d. länsman 64v, 135r, 

135v, 180r, 180v, 186r, 186v, 200v, 208r, 213r, 
213v, 215v, 216r, 216v, 229v, 257v

Pål Assarsson i Ugglarp 30r
Pål Bengtsson i Flenshuset 51v, 62v, 176r
Pål Broddesson i Ö. Ljungby 21r
Pål Erlandsson i Bolestad 77r
Pål Eskilsson i Hagstad 169r
Pål Håkansson 253v
Pål Håkansson i Ugglarp 174r, 216v, 229v, 247r
Pål Jonsson i Persköp 172r, 182v, 191r, 197r, 197v, 

199v
Pål Jönsson i Bolestad 42v, 48r, 49r, 95r, 180v, 186r, 

208r, 214r, 241v, 247v, 248r
Pål Jönsson i Hjälmsma 184r
Pål Jönsson i Åkarp, snapphane 18r, 18v, 53v, 54r, 

104r
Pål Kjellsson 258r
Pål Kjellsson i Söndrahult 176v
Pål Kjellsson i Toarp 12v, 17v, 31r, 31v, 41r, 57v, 

100r, 150r, 163r, 166r, 170r, 170v, 221v, 222r
Pål Lasson i Sönnestorp 145v, 149r
Pål Löfuenberg 89r, 195v, 205r, 208r, 213v, 233v, 

234v, 235r, 235v, 236r, 236v, 243v, 263r, 267v, 
268r, 268v

Pål Månsson i Sjunkamossa 135v, 184r
Pål Månsson i Tåstarp 77r, 114v, 136r, 137r, 137v, 

151r, 157r, 174v, 261v
Pål Nilsson i Boarp 180v
Pål Nilsson i Bonarp 114r
Pål Nilsson i Esborrarp 171v
Pål Nilsson i Hunseröd 163v
Pål Nilsson i Sjöalt 142r
Pål Nilsson i Tockarp 90r, 98v, 107v, 117v, 118r, 

118v, 119r, 130v, 163v, 215r
Pål Nilsson i Tåstarp 151r, 174v
Pål Nilsson i Vadsröd 177r
Pål Nilsson i Åby 51v, 63r, 95r, 122r, 139r, 139v, 

163v, 173v
Pål Olsson 25v, 154r
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Pål Olsson i Gyllsjö 44r, 176r
Pål Olsson på Tommarp 143r
Pål Olsson i Åkarp 8v, 9v, 55r, 55v, 104r, 136r, 140v, 

145r, 145v, 173r, 187r
Pål Persson i Bolestad 15r, 16r, 49r, 146r, 259v
Pål Persson i Brattholma 14v, 23v
Pål Skräddare i Sjunkamossa 128v
Pål Skräddare i Åby 45r
Pål Svensson i Gunnarp 51r, 52r, 68r, 78r, 89r, 96v, 

104v, 194r, 208v, 261v
Pål Svensson i Spjutseröd 105v, 106r
Pål Trändz 234r
Pål Tuvesson i Vedby 145v, 146r, 161r
Pål Önders 219r

Rank, Sven, major 154r, 170v, 200r
Rasmus Persson i Röke 191r, 191v, 192r, 192v
Regnel Persdotter i Ö. Ljungby 200v, 216r, 216v
Rensköld, Johan 13v
Riger i Öja 174r
Rudulf, se Johan

Salomon, herr, se Bunthen
Samuel, ryttare 121r
Samuel Duva i Stidsvig 233v, 236v
Samuel Olsson i Ö. Ljungby 90v
Sasser Troedsson i Håkantorps mölla 23v, 192v, 

205v
Schantz, J D 20v
Seved Ungesson i Stövelsmosse 165r
Seved Persson i Hästhagen i Hjärnarp 40v, 99r
Sigfrid Hane 131v, 208r, 208v
Sigmättillie, hustru till Petter Mörk 101r
Simon Månsson i Spjutseröd 39r, 39v, 47r, 51v, 56r, 

222v, 258v, 259r, 266v, 267r
Simon Röding, ryttare 192v
Sissa Bengtsdotter i Spång 108r, 152r
Sissa Månsdotter i Bälinge 10r, 17v, 99v, 100r, 221v
Sissa Nilsdotter i Stora Kärr 19v
Sissa Persdotter på Dalshults bygge, änka 109v, 110r
Sjunne Andersson i Hulabäck 119r
Sjunne Andersson i Lemmeshult 131r, 152r, 154v, 

155r, 156r, 215r, 215v, 252r
Sjunne Andersson i Ramnakärrsbygget 160v
Sjunne Andersson i Öja 205v
Sjunne Assarsson i Öja 7r, 67r, 150v, 172r, 174r, 

198v, 208r, 213r
Sjunne Kjellsson 169r, 169v
Sjunne Månsson i Kärr i Gunnarp 11r, 11v, 16v, 

29v, 30r, 77r, 172r
Sjunne Nilsson i Bolestad 200v
Sjunne Persson i Gunnarp 33v, 138r, 174v
Sjunne Persson i Lärka 199v
Sjunne Tuvesson i Åsljunga 65v, 184r, 265r

Sjunne Tykesson i Snoggarp 232r
Sjunne Åkesson i Florshult 152r, 183v
Sjunne Åkesson i Onsena 184r, 266v
Skantz, David 71r, 71v, 134r, 240r, 244r, 244v
Slåtte-Hanna i Tåstarp 151v
Starckhufvud, kornett 260r, 260v
Svart, Måns, regementsskrivare 13v, 14r
Sven, mäster Sven i Ö. Ljungby 197v
Sven i Örkelljunga 131r
Sven Andersson i Lillaryd 158r, 169r, 169v
Sven Andersson i Mölletofta 200v, 215v, 216r, 216v
Sven Andersson på Skogen 183v, 216v
Sven Andersson i Össjö 208r
Sven Assarsson i Silvåkra 77r, 174r
Sven Axelsson i Ljungby 90v
Sven Bengtsson 169r
Sven Bengtsson i Häljalt 57v
Sven Bengtsson på Ringarps bygge 152r
Sven Bengtsson i Tolleröd 176r
Sven Bengtsson i V. Ringarp 165r
Sven Bengtsson i Åby 45r, 94v, 113r, 168r
Sven Christensson i Össjö 186r, 206v, 213r, 218v, 

219v
Sven Erlandsson 136r
Sven Flink i Lundsgården 237v, 238r, 238v, 241v, 

245v, 246r, 247v, 254v, 261r, 263v, 264r
Sven Hansson i Ebbarp 34r, 34v, 46r
Sven Humle 159r
Sven Jeppsson i Kilhult 20v, 184r, 266v
Sven Jeppsson i Källstorp 158v, 233r
Sven Jeppsson i Lärka 152r
Sven Jeppsson i Römölla 126v, 151r
Sven Jonsson i Boalt 32v
Sven Jonsson i Håkantorp el. Lillarp 192v
Sven Jönsson 20r
Sven Jönsson i Bolestad 229v, 232r, 241v, 247v, 

248r, 264r
Sven Jönsson i Lundsmöllan 243v
Sven Jönsson i Långalt 142v, 149v, 150r, 184r
Sven Jönsson Ågård i Silvåkra 42v, 48v, 56r, 64v, 

65r, 129r, 129v, 198v, 208r, 214r, 218r
Sven Jönsson i Stidsvig 198r, 198v, 216r
Sven Jönsson i Svenstorp 23r, 115r
Sven Jönsson i Toften 198r
Sven Jönsson i Tranarp 210r
Sven Jönson i Varshult 21r, 33v, 47r, 49v, 131v
Sven Jönsson i Ö. Ljungby 200r, 211v, 216r, 216v, 

230r
Sven Kjellsson i Lycke 176v
Sven Kjellsson i Perstorp 28v, 152v, 153r
Sven Kjellsson i Vemmentorp 160v, 163v
Sven Knutsson, tjänar hos herr Salomon 179v, 190r
Sven Knutsson i Harbäckshults bygge 163v, 183v
Sven Knutsson i Järnbläst 196v
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Sven Knutsson i Ö. Ljungby 144v
Sven Kråka 69r, 99r
Sven Kulling 104v
Sven Kämpe 233v, 235v, 254v, 268v
Sven Larsson i Bolestad 15r, 16r, 31r, 49r
Sven Lauritsson i Eket 26v, 27r, 204v
Sven Larsson i Lilla Stidsvig 179v
Sven Larsson i Rya 189r, 227r
Sven Larsson på Skogen 183v, 244v, 265r
Sven Mattisson i Rösahus 48r, 95r
Sven Månsson 165v
Sven Månsson i Hönsholma 28v, 37v, 38r, 50v, 54r, 

57v, 66v, 95v, 105v, 112r
Sven Månsson i Källstorp 39v, 112r, 163v, 177r, 

226r, 243v, 248r, 250v, 251r, 251v
Sven Månsson i Lärka 28v, 47r
Sven Månsson i Smörmyr 14v, 19r, 21r, 30r, 32r, 

171r, 171v
Sven Månsson i Sonnarp 131r, 142r, 148r
Sven Månsson i Spjutstorp 175r
Sven Månsson i Tåstarp 51r, 52r, 77r, 138r, 151v, 

168r, 168v, 174v, 226r, 232v, 243v, 248r, 259v, 266r
Sven Möller i Rödamölla 151r, 157r
Sven Nilsson i Bolestad 200v
Sven Nilsson i Harbäckshult 152r
Sven Nilsson i Lärka 152r
Sven Nilsson i Ryet 158v
Sven Nilsson i Stockholm 114v, 164r, 166r, 175r, 

177v, 184r, 191r, 199v
Sven Nilsson i Stövelsmosse 158r
Sven Nilsson i Svinstorp 11r, 195v, 196v
Sven Nilsson i Vemmentorp 16r
Sven Olsson i Järnbläst 207v
Sven Olsson i Rösa 138v
Sven Olsson i Spång 63v, 68r, 72r, 152r
Sven Olsson i Åkarp 8v, 149r, 152r, 159v, 178v, 187r
Sven Olsson i Åsljunga 63v, 152r, 165r, 178v, 215v, 

265r
Sven Persson 248v
Sven Persson i Bjälkabygget 195v, 215r
Sven Persson i Gråmanstorp 44v, 45r, 68r, 95r, 122r
Sven Persson i Harholma 32v
Sven Persson på Håkanslätt 18r, 33r, 150r, 154v
Sven Persson i Kanneberga 95r
Sven Persson i Munka-Ljungby 29v
Sven Persson i Rya 18r, 18v, 152r, 159r
Sven Persson på Skogen 33r, 44v, 45r, 91v, 95r, 

179v, 188v
Sven Persson i Smörlarp 44v, 45r, 93v, 94r, 95r, 187r
Sven Persson i Stidsvig 67r
Sven Persson i Stora Bjälkabygget 183v
Sven Persson i Åby 45r, 122r, 139r, 139v, 164r, 166r, 

168r, 174v, 177v, 184r, 191r, 199v, 242r
Sven Persson i Örkelljunga 148r, 183v

Sven Persson i Össjö 90v
Sven Persson i Ö. Ringarp 114v, 128r, 146v, 199v
Sven Pil 97r, 97v, 130r, 143r, 143v, 166r, 167r, 167v, 

179r, 185v, 200r, 239r, 239v, 240r, 252r, 252v, 
253r, 253v, 254r

Sven Pålsson i Fastarpshus 18r, 18v
Sven Pålsson i Spjutseröd 28v, 38r, 105v, 169v, 175r
Sven Pålsson i Toarp 221v
Sven Pålsson i Viby 176r
Sven Sassarsson i Rösa 39r, 47r, 51v, 56r, 95r, 177v
Sven Sjunnesson i Bläsinge 179v
Sven Sjunnesson i Fastarpshus 93r, 190r, 204v, 226r
Sven spelman i Spång 108v
Sven Svensson i Bassholma 159v
Sven Svensson i Toften i Ö. Ljungby 8r, 32r, 34r, 34v, 

43r, 46r, 46v, 48v, 142v, 146r, 148v, 229v, 230r
Sven Tygesson i Ö. Ringarp 165r
Sven Åkesson i Mattarp 154v, 155r, 158v, 159r
Svenborg Jönsdotter i Hägnaden 32v, 56r, 57r
Svenborg Svensdotter 56r, 56v
Sören Jacobsson, komminister 232r
Sören Jönsson i Lundsmöllan 153r
Sören Jönsson i Ö. Ljungby 134v, 135v, 144r, 144v, 

145r, 197v
Sören Larsson i Gråmanstorp 74r, 74v
Sören Pålsson i Bäckagården i Vedby 51v, 62v
Sören Sörensson i Öja 65r

Temiken, Jecoln, på Pappersmöllan 51v
Tova Pedersdotter i Ekholm 147r
Tor Persson i Perstorp 28v, 101r, 106r, 112r, 112v, 

152v, 153r
Tore Jönsdotter 56r
Tora Ungesdotter 157v
Torkel Kjellsson i Harbäckshult 181v
Torkel Svensson 21r
Torsten Jeppsson i Linneröd 176r
Torsten Nilsson i Fastarp 179v, 190r
Torsten Nilsson i Ö. Ljungby 48r, 96v, 179v
Torsten Kjellsson i Spjutseröd 143r, 143v
Torsten Knutsson i Toften 13r
Torsten Knutsson i Ö. Ljungby 144v, 145r, 198r, 

201r, 229v
Torsten Nilsson i Fastarpshus 204v
Torsten Nilsson i Ljungby 95r
Torsten Persson i Troedsberga 145r, 153v, 163r, 166r
Torsten Troedsson i Guvarp 259r
Torsten Tuvesson i Blekemossa 67v
Trane-Per i Tranetorp 32v, 42r, 66r
Trell (Träl), Ludwik 10v, 19r, 23r, 24v, 150r, 219v
Trippelhuus, Erik 14r
Troed Helgesson 158v, 252r
Troed Andersson i Hagen 187r
Troed Mattsson i Torsjö 114r
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Troed Olsson i Flinka 9v, 28r, 53v, 54r, 65v, 187r, 
187v, 197v, 205v, 211r, 212r, 212v

Troed i Kilhult 38r
Troed Assarsson i Häljalts bygge 26r
Troed Hindrichsson i Gunnarp 33v
Troed Olsson 219r
Troed Persson i Ö. Ljungby 180r, 180v, 181r, 181v, 

186v, 197v, 198r, 248v
Troed Pålsson i Boarp 181r, 219r, 227v
Troed Tiker i Ö. Tåstarp 165r
Troed Torkelsson i Björholm 68r, 78r, 89r, 96v, 104v
Troed Torstensson i Guvarp 266v
Trued Ulf 133r
Truls 248v
Truls i Silvåkra 174r
Truls Andersson i Silvåkra 42v, 48v
Truls Nilsson i Silvåkra 65r, 210v, 218v, 223v
Truls Persson i Södra Össjö 152r, 164r
Truls Svensson i Håkantorp 191v, 192r, 222v, 259r
Tuve i Skingeröd 255r
Tuve Andersson i Gyllsjö 176v
Tuve Assarsson i Tåstarp 251r
Tuve Bengtsson i Harbäckshult 195v, 196r
Tuve Gunnarsson i Röke 266v
Tuve Helgesson i Drakabygget 148r, 183v
Tuve Persson på Hult 211r
Tuve Persson i Häljalt 193r, 193v
Tuve Persson i Örahult 95v, 143v
Tuve Åkesson i Häljalt 26r
Ture Nilsson i Tåstarp 250v
Ture Olsson i Kvidinge 248r
Ture Persson i Rya 152r, 171v
Ture Torstensson i Ankarlöv 190r
Ture Trulsson i Björkarp 114r
Ture Åkesson på Bälingabygget 34r, 141r
Tuve Assarsson i Blekemossa 8r, 97r, 97v
Tuve Bengtson 11r, 19v (Hansatorp), 39v
Tuve Bengtsson i Björstorp 75v
Tuve Bengtsson i Skingeröd 57v, 226r, 232v, 243r, 

244r, 244v, 248r, 259v, 261r, 266r
Tuve Bengtsson i Västrarp 30r, 30v, 35v, 43v, 49r, 

49v, 54v, 55r, 65r, 65v, 91v, 189r, 213r, 213v, 215v, 
227v, 228r

Tuve Grelsson i Hägnaden 32v
Tuve Ingelsson i V. Ringarp 8v, 16r, 39r, 65v, 66r, 

71v, 72v, 113v, 130r, 130v, 146r, 147r, 165r, 167r, 
167v, 185v, 186r, 226r, 230v, 251v

Tuve Ingvarsson i Månstorp 34r
Tuve Jonsson i Ö. Ringarp 165r, 248r
Tuve Jönsson i Bäckagården i Vedby 51v, 62v, 160v, 

161r, 176r
Tuve Jönsson i Esborrarp 47r, 51v, 259v, 266r
Tuve Jönsson i Gunnarp 15r
Tuve Jönsson i Troedstorp 28v, 39r, 56r

Tuve Kjellsson i Esborrarp 103v
Tuve Månsson i Håkantorp, snapphane 12r, 12v, 

14v, 36v, 47v, 48r, 55v, 56r, 115r, 192r, 222v, 259r
Tuve Nilsson, tjänar i Bassabygget 144v
Tuve Nilsson i Dalshult 164v
Tuve Nilsson i Ljungaskog 68r, 78r, 89r, 96v, 104v, 

187v, 188r
Tuve Nilsson i Örahult 57v
Tuve Persson i Harholma, länsman 10r, 10v, 12r, 

14v, 28v, 47r, 71v, 148r, 184v, 199r
Tuve Persson på Hultet 265r
Tuve Persson i Rya 54v, 55r, 103v, 159r
Tuve Persson i Sjöholmen 184r
Tuve Persson i Spjutseröd 28v, 37v, 57v, 95v, 105v
Tuve Persson i Örahult 12v, 31r, 31v, 57v
Tuve Pil i Perstorp 8r, 75v, 78r, 78v, 91r, 95v, 96r, 96v, 

100r, 100v, 101r, 106v, 107r, 115r, 126r, 126v 143r
Tuve Pålsson i Sonestorp 110v, 149r, 160v
Tuve Svensson 182r, 209r
Tuve Svensson i Flinka 197v, 205v
Tuve Svensson i Grytåsa 114r, 126v, 136r, 140v, 

142v, 152r, 154v, 159r, 160v, 179r
Tuve Svensson i Åkarp 144v, 187v, 211r, 212r, 212v, 

213r
Tuve Torstensson i Bjärröd 176r
Tuve Tuvesson i Kerstenshult 158v
Tuve Tuvesson i Lärka 68r, 114v
Tuve Tuvesson i Spjutseröd 78v, 96r, 153r, 166r, 169v
Tuve Tuvesson på Torpet 32v
Tulle Andersson i Kåshässle 132r, 132v, 221r
Tumme Anderson i Tåstarp 11r, 16v, 71v, 174v, 261v
Ture Gunnarsson i Röke 191r
Ture Mattisson i Sorröd 185r
Ture Matsson på Årröds bygge 19r
Ture Nilsson i Esborrarp 226r, 243v, 248r
Ture (Tuve) Persson i Rya 28r, 49r, 49v
Ture Svensson i Floalt 115v
Ture Åkesson i Bälinge 163v, 177r
Turing, se Jöran
Tyke i Lönnhässle 175r
Tyke Olsson i Skingeröd 19r, 26r, 41r, 57v, 244r
Tyke Persson i Kilhult 20v, 30r, 32r, 184r
Tyke Torstensson i Lönnhässle 213r, 219v
Tyra Olsdotter i Åkarp 187v, 212v
Tören 8v
Tören i Åkarp 9v
Tören Gudmundsdotter på Bjärabyggets bygge 16r
Törneskär, borgmästare 217r
Ulfclo, överste 66r
Unge Olsson i Eket 179v
Unge Olsson i Harbäckshult 158v
Unge Olsson på Mörkahult 152r, 195v

Walkendorp, Hans 50r, 201v, 202r, 207r, 207v
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Walerius, Casper 179r
Villum Arenss(on) 143r
Wrangel, Georg Johan, överste 233v, 268v
Wärne(r) Bengtsson i Attarp 56r, 66v, 89r,  89v, 97v, 

98r, 98v, 103r, 104v, 107v, 115r, 115v, 116r, 117r, 
142r, 183r, 183v, 184v, 196r, 198v, 199r

Wärne Bengtsson på Ringarps bygge 139v, 140r, 
146v, 165r

Värne Larsson i Långalt 165r
Wärne Persson i Höjaholm 109r
Värne Persson i Långalt 184
Wätterman, Anders 7r, 16v, 17r, 23v, 31r, 32v, 76v, 

110r, 119v, 120v, 129v, 208r
Wätterman, Annika Andersdotter 75r
Wätterman, Catrina 23v, 24r, 24v, 31r, 32v, 33r, 

46v, 49r
Wätterman, Johan i Malmö 75r, 75v, 76v, 213v
Wätterman, Magdalena 119v
Wätterman, Margreta 76r, 208r, 213v

Åke i Kilhult 184r
Åke i Rönneskull 174r, 216v
Åke Andersson 219v
Åke Andersson i Bläsinge 219v, 263v, 264r
Åke Anderson i Lundsgården 35r
Åke Andersson i Lärka 152r
Åke Axelsson i Lönsjöholm 196r
Åke Broddesson i Bläsinge 263v
Åke Christenson i Varalöv 30v, 35r, 35v
Åke Eskilsson i Lärka 78r, 89r, 96v, 104v
Åke Ingelsson i Bolestad, länsman 15r, 16r, 28v, 

30v, 33r, 44v, 45r, 65r, 113v, 114v, 129r, 129v, 

144r, 163r, 163v, 173v, 179v, 201r, 207v, 223v, 
224r, 237v, 238r, 264r

Åke Jeppsson i Attarp 11r, 196r
Åke Jonsson i Lönsjöholm 184r, 196r
Åke Jönsson i Boalt 183v, 214r, 220r
Åke Jönsson i Boarp 256r
Åke Jönsson i Övarp 31r, 35r, 67r, 198r
Åke Kjellsson i Lönsjöholm 184r, 196r
Åke Kjellsson på Torpet 201v
Åke Mickelsson i Järnbläst 114r, 211v
Åke Månsson på Kulleberg 56r, 56v
Åke Nilsson i Järnbläst 65v, 107v, 108r, 129v, 130r, 

131r, 163v, 196v, 197r, 211r
Åke Persson, tjänar hos herr Salomon i Ö. Ljungby 

226r, 233r, 248v
Åke Persson i Bjärröd 176r
Åke Persson i Skvatte 153r
Åke Pålsson i Blaholma 10v
Åke Pålsson i Gångvad 63v, 194v, 198v, 242r
Åke Pålsson i Bradholma 14v
Åke Rigarsson i Öja 42r, 174r, 178v, 188r, 194r, 

208r, 257v
Åke Sjunnesson i Björnamossa 164r, 166r, 177v, 

183v, 184r, 191r, 199v
Åke Sjunnesson i Lärka 103r
Åke Svensson i Boalt 184r, 193v, 206v, 212r
Åke Svensson i Torup 192v
Åke Trulsson i Kyrkolycke 183v
Åke Tuvesson i Bälinge 16v, 58r, 95v
Åke Turesson på Per Turesbygget 195r

Önnert Pålsson i Ugglarp 14v, 15r, 74r
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Registret upptar samtliga i domboken förekomman-
de ortnamn. Där orterna har kunnat identifieras 
används den moderna formen. Sidhänvisningar 
avser sidor i originalet. r (recto) är högersidan, v 
(verso) vänstersidan. Förkortningen hd avser härad, 
sn socken. Från 10/6 1949 benämns Fagerhults sn 
resp. församling Skånes-Fagerhult. Nedan används 
den äldre formen Fagerhult om byn och socknen.

Allerum, by/sn Luggude hd 155v
Amnabygget, Oderljunga sn 26r, 50r, 56v, 244r
Anderstorp, Riseberga sn 114r
Ankarlöv, Vedby sn 137r, 190r
Attarp, Örkelljunga sn 11r, 19v, 38r, 47r, 51v, 56r, 

63r, 66v, 89r, 89v, 97v, 103r, 104v, 105r, 107v, 
113r, 114r, 115r, 115v, 116r, 117r, 128v, 142r, 
152r, 178v, 183r, 183v, 184v, 196r, 198v, 259r, 266v

Attarp, V. Torups sn, V. Göinge hd: När Norra hä-
rads sjätting i N. Åsbo hd (= Attarp, Håkantorp, 
Lillarp och Spinkabygget i V. Torups sn) 1887 
överfördes till V. Göinge omregistrerades Attarp 
nr 1-2 i N. Åsbo hd till Attarp nr 3 i V. Göinge hd.

Backabygget, Lärkesholm, Örkelljunga sn 163v
Backen, Tåstarps sn 261v
Bassabygget, Oderljunga sn 43r, 47r, 50r, 56v, 144v, 

177r
Bassholma, Tåssjö sn 159r, 159v, 160r, 160v, 175r, 

213r, 241r, 252r
Bayern, Tyskland 13v
Bengts gård, ?ortnamn, Oderljunga sn 43r
Bergen, hertigdöme, Bayern, Tyskland 13v
Bernalt, Fagerhults sn 15v, 20r, 27r, 107v, 149v, 184r
Birket, björkskog, Bälinge, Oderljunga sn 56v
Bjälkabygget, Lilla/Stora, Örkelljunga sn 38r, 105r, 

109r, 116v, 148r, 152r, 165r, 183v, 195v, 215r
Bjärabygget, Fagerhults sn 16r, 38r, 65v, 66r, 105r, 

110v, 120r, 128r, 128v, 131r, 164r, 177v, 184r, 
191r, 199v 

Bjärabygget, Örkelljunga sn 38r, 105v, 128v, 165r, 
166r, 166v, 183v, 266v

Bjärabyggets bygge, Örkelljunga sn 16r
Bjäre hd 19v, 194r
Bjärhus, Vedby sn 176v
Bjäringatorp, Fagerhults sn 28v, 47r, 149v
Bjärröd, Vedby sn 176r
Bjärsgård, Gråmanstorps sn 41v, 47r, 47v, 48r, 48v, 

51v, 52r, 52v, 58r, 58v, 67r, 68r, 68v, 72v, 73r, 74r, 
74v, 89r, 91v, 92r, 93r, 94v, 95r, 104v, 106r, 106v, 
138r, 138v, 147r, 147v, 177v, 179v, 185r, 188r, 

189r, 189v, 190r, 190v, 193r, 202r, 203r, 203v, 
204r, 204v, 205r, 211v

Bjärsgårds gods, Gråmanstorps sn 203v, 204r, 204v
Bjärsgårds gård, Gråmanstorps sn 68v
Björkarp, Riseberga sn 114r
Björksund, gods, Tystberga sn, Södermanland 20r
Björnamossa, Örkelljunga sn 38r, 105v, 128r, 163v, 

166r, 177v, 183v, 184r, 191r, 199v
Björnekulla, by/sn, S. Åsbo hd 18r
Björnholm, Fagerhults sn 38r, 39v, 66r, 68r, 78r, 

96v, 104v, 105r, 128r, 149v, 184r
Björnhög, Ö. Ljungby sn 24v, 219r, 219v
Björstorp, Perstorps sn 67v, 75v, 137r, 175v
Bladhult, Färingtofta sn 122v, 123r
Blaholma, Röke sn, V. Göinge hd 10r, 56r, 57r, 

77v, 91r
Blekemossa, Perstorps sn 8v, 32v, 67v, 97r, 97v, 

101v, 137r, 251r
Blekinge 20r
Bläsinge, Ö. Ljungby sn 8r, 10v, 21r, 23r, 23v, 24v, 

25r, 32r, 32v, 39r, 64v, 135r, 179v, 213r, 219v, 
263v, 264r

Boalt, Örkelljunga sn 16r, 32v, 38r, 42r, 50v, 52v, 
53r, 53v, 66v, 67r, 105r, 107v, 128v, 148r, 165r, 
183v, 184r, 193v, 206v, 212r, 214r, 220r

Boarp, Össjö sn 23r, 38v, 39r, 57r, 63v, 97r, 98v, 
103r, 110r, 120v, 125v, 126r, 135v, 137r, 171v, 
175r, 177v, 179v, 180r, 180v, 181r, 181v, 194v, 
197r, 197v, 198v, 205r, 213r, 219r, 227r, 227v, 
228r, 233v, 234r, 234v, 235v, 240v, 241r, 256r, 
258v, 262v, 263r, 268v

Boarpshus, Össjö sn 63v
Bohus, Färingtofta sn 14v
Bohuslän 133v
Bolestad, Källna sn 7r, 10v, 15r, 16r, 16v, 23r, 23v, 

24r, 24v, 25r, 30v, 31r, 32v, 33r, 35r, 42v, 44v, 45r, 
48r, 48v, 49r, 64v, 65r, 67v, 69v, 75v, 76r, 76v, 77r, 
77v, 95r, 110r, 114v, 119v, 122r, 129r, 129v, 137v, 
139r, 144r, 146r, 150v, 173v, 174r, 179v, 180v, 
186r, 186v, 196r, 197v, 198v, 200v, 201r, 205v, 
207v, 208r, 210r, 210v, 213r, 213v, 214r, 218v, 
219v, 220r, 220v, 223v, 224r, 229v, 230r, 232r, 
233r, 233v, 237v, 238r, 241v, 242r, 247v, 248r, 
253v, 254r, 256r, 257v, 259v, 261r, 264r, 264v

Bolestads skattegård, Källna sn 64v, 65r
Bolet, Tåstarps sn 157 r
Bonarp, Riseberga sn 114r
Bornholm, Danmark 8r
Borreledet, grind, Oderljunga sn 198v
Bosarp, Perstorps sn 47r, 78v, 91r, 96r, 101v, 105r, 

Ortnamnsregister



– 471 –

137r, 222v
Bosarps bro, Perstorps sn 101v
Bosarps sjö, Perstorps sn 91r
Bosarps ö, Perstorps sn 91r
Bosjöholm, Örkelljunga sn 38r, 103r, 105r, 107v, 

108v, 128r, 129v, 130r, 152r, 184r
Bradholma, Färingtofta sn 14v, 23v
Brandsvik, Tåstarps sn 15r, 39r, 40v, 51r, 51v, 52r, 

77r, 114r, 126v, 136r, 138r, 142v, 150r, 154v, 163v, 
168r, 168v, 173v, 174v, 261v

Brekille, Össjö sn 39r, 97r, 137r, 175r, 200v, 213r, 
215v, 216v, 241r, 258v

Bremen, Tyskland 13v
Broby, V. Broby sn, S. Åsbo hd 145r, 153v, 163r, 

166r, 173r
Bremerholm, straffanstalt, Köpenhamn 46r
Brödåkra, Ö. Ljungby sn 10v, 20v, 25v, 30r, 92v, 96v, 

102r, 102v, 150r, 166r, 177v, 178v, 179v, 184r, 
188r, 188v, 191r, 193r, 194r, 198r, 199v, 206r, 
206v, 213r, 215v, 230r, 262v

Bygget, Perstorps sn 98r, 112v, 116r
Bäckagården, Vedby sn 51v, 176r
Bälingabygget, Oderljunga sn 16v, 17v, 20v, 34r, 

35r, 43v, 47v, 57v, 110r, 123v
Bälinge, Oderljunga sn 10r, 12v, 16v, 17v, 19r, 20v, 

26v, 31v, 34r, 35r, 39r, 40r, 43r, 43v, 47r, 51v, 57v, 
58r, 95v, 99v, 100r, 102r, 110r, 110v, 111r, 111v, 
112r, 112v, 119r, 121v, 123r, 123v, 124r, 124v, 
125v, 127r, 127v, 128r, 132v, 133r, 133v, 135v, 
136r, 141r, 141v, 142r, 142v, 144r, 150r, 153v, 
163r, 163v, 166r, 170r, 170v, 177r, 182v, 183v, 
195r, 199v, 221v, 222r, 225r, 244r, 255v, 256r

Bälingegård, 17v, 183v
Bälteberga, Ottarps sn, Luggude hd 20r
Bärnalt, Fagerhults sn 89r

Cannickegården, se Kanikgården
Cassuben, se Kassubien
Cliwe, se Kleve

Dalshult, Oderljunga sn 12v, 13r, 20v, 26v, 34r, 40r, 
43r, 50r, 56r, 56v, 57v, 109r, 109v, 110r, 120v, 
125v, 127r, 143v, 144v, 150v, 154v, 164r, 164v, 
166v, 222r, 224v

Dalshults bygge, Oderljunga sn 109v, 144v
Dalshults gård, Oderljunga sn 164v
Deleberga, Matteröds sn, V. Göinge hd 191v
Djurhagen, ägonamn, Riseberga sn 199r
Drakabygget, Örkelljunga sn 19r, 38r, 103r, 105r, 

128v, 148r, 183v, 215r
Dömmestorp, Hasslövs sn, Höks hd, Hallands län 

107r

Ebbarp, Perstorps sn 26r, 30v, 31v, 32v, 34r, 39r, 41r, 

46r, 47r, 56r, 57r, 71v, 75r, 75v, 91r, 101v, 105r, 
123v, 137r, 141r, 152v, 168v, 169r, 169v

Ebbarp, Össjö sn
Ebbarps skattegård, Perstorps sn 10v, 91v
Edholm, se Ekholm, Örkelljunga sn 113v
Eglan, Våxtorps sn, Höks hd, Halland 115v
Ekesgården, Ö. Ljungby sn 77r, 179v, 186v, 197v
Eket, Rya sn 7 r, 9 v, 15 v, 18 v, 26 v, 27 r, 32 v, 35 

r, 35 v, 38 v, 49 r, 49 v, 53 v, 54 v, 55 r, 55 v, 66 r, 
71 v, 76 r, 105 v, 128 v, 137 v, 141 r, 164 v, 171 
v, 179 r, 179 v, 184 r, 189 r, 204 v, 215 v, 216 v, 
251 v, 264 v

Eket, Ö. Ljungby sn 174r, 181r
Eketsbygge, Rya sn 49r, 215v
Ekholm, Örkelljunga sn 28r, 28v, 38v, 65v, 105v, 

113v, 128r, 142r, 146v, 147r, 159v, 165r, 171r, 
181v, 182r, 183v, 211r, 259v, 261r, 264v

Enjalt, se Örahult, Oderljunga sn 56v
Erstavik, herrgård, Nacka sn 134r
Esbjörnabygget, Tåssjö sn 63v
Esborrarp, Rya sn 47r, 51v, 63v, 103v, 128v, 145v, 

171v, 226r, 243v, 248r, 259v, 266r
Estland 13v

Fagerhult, by/sn 16 r, 20 r, 20 v, 32 v, 38 r, 40 r, 66 
r, 71 v, 105 r, 110 r, 114 r, 114 v, 120 v, 123 v, 128 
r, 133 r, 141 r, 141 v, 149 v, 184 r

Fagerhults gästgivaregård, Fagerhults sn 184r
Fasalt, Örkelljunga sn 28 v, 38 r, 105 r, 128 v, 183 

v, 215 r, 233 v, 237 v
Fastarp, Ö. Ljungby sn 8 v, 10 v, 18 r, 18 v, 67 r, 

92 v, 93 r, 94 v, 135 r, 179 v, 190 r, 204 v, 219 v, 
226 r, 257 v

Fastarpshus, Ö. Ljungby sn 18v, 92v, 190r, 204v
Fedingshult, Fagerhults sn 63 v, 72 r, 149 v, 228 

v, 237 r
Finja, by/sn, V. Göinge hd 187v
Finland 13v
Flenshuset, Vedby sn 51 v, 62 v, 176 r, 187 r
Flinka, Örkelljunga sn 9 v, 18 v, 28 r, 28 v, 32 v, 37 

v, 53 v, 54 r, 65 v, 128 v, 144 r, 152 r, 165 r, 187 
r, 187 v, 197 v, 205 r, 206 v, 211 r, 212 r, 212 v, 
214 r, 220 r, 243 r

Flinka vång, Örkelljunga sn 18v
Floalt, Våxtorps sn, Halland 115v
Florshult, Örkelljunga sn 8 v, 38 r, 68 r, 78 r, 89 r, 

97 r, 103 r, 104 v, 105 v, 114 v, 128 r, 148 r, 152 
r, 154 v, 156 r, 183 v, 215 r

Forestad, Västra, Riseberga sn 114r
Forestad, Östra, Färingtofta sn 114r
Forsby, V. Sönnarslövs sn, S. Åsbo hd 14v
Forsmöllan, Vedby sn 99v, 176r
Frösboholma, Vittsjö sn, V. Göinge hd 20r
Fulltofta, se Visseltofta by/sn 191v
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Fåglabygget, Oderljunga sn 222r, 257v
Färingtofta, by/sn 36 r, 71 v, 122 v, 123 r, 184 v, 

199 r, 231 r, 260 r

Gantofta, Kvistofta sn, Luggude hd 193r
Gedsholm, Ekeby sn, Luggude hd 151v
Grannahus,  Gråmanstorps sn 95 r, 119 v, 128 v, 

138 r, 138 v, 148 v, 242 r
Gravarna, Gråmanstorps sn 115 r, 191 r
Gravaröd, V. Torups sn, V. Göinge hd 12 r, 12 v, 

36 r, 192 r, 266 v
Grimskiäl, ?Grimskär, Kalmar stad 178r
Grytinge, ?Gryttinge, Torrlösa sn, Onsjö hd 251r
Grytåsa, Örkelljunga sn 114r, 126v, 136r, 140v, 142v, 

149r, 152r, 154v, 159r, 159v, 160v, 165r, 179r
Gråmanstorp, by/sn 14v, 20v, 30r, 32r, 33 r, 41v, 42r, 

44v, 45r, 47r, 47v, 52v, 58r, 58v, 62v, 68r, 71v, 73r, 
74r, 74v, 75r, 91v, 92r, 92v, 94r, 95r, 114v, 122r, 
138v, 147v, 163v, 168v, 174r, 177v, 179v, 184v, 
186r, 187r, 189v, 190r, 197r, 200v, 201v, 202v, 
203r, 205r, 211r, 211v, 222v, 242r, 253v

Gulich 13v se Jülich
Gunnarlunda, Fleninge sn, Luggude hd 64r
Gunnarstorp i Kullen (= Kulla Gunnarstorp), Al-

lerums sn, Luggude hd 230v
Guvarp, Färingtofta sn 259r, 266r
Gyllsjö, Vedby sn 44r, 47r, 57r, 77v, 94v, 105r, 110r, 

137r, 168v, 176r, 176v
Gånarp, Tåstarps sn 10v, 14v, 15r, 16v, 19r, 24v, 27v, 

29v, 30r, 33v, 36v, 37r, 39r, 40v, 51r, 51v, 52r, 68r, 
77r, 78r, 89r, 96v, 104v, 114v, 137v, 138r, 151r, 
151v, 164r, 166r, 168r, 168v, 172r, 174v, 177v, 
184r, 191r, 194r, 195v, 199v, 205r, 208r, 208v, 
212r, 213v, 261v

Gångvad, Össjö sn 63v, 148v, 194v, 198v, 213r, 
219r, 242r

Gäddeberg, herrgård, Götlunda sn, Vadsbo hd, 
Västergötland 134r

Gästgivaregården, Åby, Gråmanstorps sn 174v
Gödmanstorp, Starby sn, S. Åsbo hd 227r
Göinge, Västra, hd 144v, 187 v, 191 r, 191 v, 212 r 

(Göinge delades 1637 i Västra/Östra Göinge hd; 
här avses endast orter i Västra Göinge)

Göteborg 133v

Hagen, Gråmanstorps sn (1885 överfört från Ö. 
Ljungby sn) 68r, 76r, 78r, 89r, 90v, 95r, 97r, 99r, 
104v, 110r, 174r, 184v, 187r, 211r, 212r, 213r, 
214r, 243r

Haglekulla, Ö. Ljungby sn 8r, 10v, 13r, 27v, 48r, 95r, 
138v, 139r, 144v, 145r, 147r, 147v, 178r, 178v, 
188r, 189r, 194r, 194v, 198r, 201r, 210r, 213r, 
219r, 230r

Hagstad, Oderljunga sn 10r, 12v, 13r, 26v, 28v, 33v, 

34r, 37v, 43r, 43v, 47r, 49v, 56v, 57r, 105v, 112v, 
113r, 114v, 115r, 136v, 148r, 148v, 169r, 169v, 
202r, 211v, 222v, 224v, 225v, 226r, 245v

Halland 20r, 115r, 132v, 133v, 139r, 154r, 232r  
Hallaröd, väl knappast Hallaröd, Färingtofta sn 

20r, 195v
Halmstad, stad, Halland 90r, 123v, 132v
Hansatorp, Smedstorp, Fagerhults sn 11r, 19v, 39v, 

40r, 149v
Harbäckshult, Örkelljunga sn 28v, 65v, 78r, 89v, 97r, 

103v, 114r, 114v, 126v, 136r, 142v, 144r, 144v, 
150r, 152r, 153v, 154v, 158v, 161r, 163v, 164r, 
165r, 165v, 166r, 171r, 171v, 177v, 178v, 181v, 
182r, 183v, 184r, 187v, 191r, 195v, 196r, 215v, 
226r, 232v, 243v, 248r, 259v, 266r

Harbäckshults bygge, Örkelljunga sn 89v, 114v, 
163v, 165v, 181v

Harholma, Oderljunga sn 10r, 10v, 12r, 14v, 28v, 
32v, 37v, 71v, 78r, 102r, 105v, 111r, 111v, 112v, 
124v, 125r, 125v, 127r, 127v, 148r, 150r, 170r, 
170v, 184v, 193r, 199r, 221v

Harthus, Riseberga sn 199r
Heagård, Munka-Ljungby sn 11v
Healt, Fagerhults sn 38r, 66r, 105r, 128r, 149v, 184r
Hejderidaregården, Tåstarps sn 138r 
Hellia skough, möjl. Häljaskog, skog i Häljalt, Ör-

kelljunga sn 105r
Helsingborg 9v, 30v, 41r, 52r, 63r, 63v, 71r, 94v, 

97v, 111r, 116v, 122v, 129r, 129v, 152v, 154v, 
155v, 156r, 159v, 161v, 239v, 248r, 249r, 250r, 
252v, 254r, 263v

Helsingborgs slott 129r
Helsingör 200v
Henrikstorp, Lilla/Stora, Perstorps sn 101v, 137r, 

175v
Herrevadskloster, Riseberga sn 8v, 9v, 18r, 97v, 184v, 

185r, 198v, 199r, 231r, 260r
Herrevadsklosters birk, Riseberga sn 97r
Herrevadsklosters skog, Riseberga sn 8v, 9v
Hillarp, Vedby sn 110r
Hillarps dal, Hillarp, Vedby sn 157r
Himlebro, bro, Perstorps sn 101v
Hishult, by/sn, Höks hd, Halland 149v
Hjortaryd, Oderljunga sn 224v
Hjälmarsborg, gods, Almby sn, Örebro 133v
Hjälmsma, Färingtofta sn 14v, 184v
Hjärnarp, by/sn i Bjäre hd 40v, 237r
Holm, Gråmanstorps sn 45r, 74r, 95r, 114v, 137v, 

163v, 168v, 177v, 187r
Holmarna, Riseberga sn 114r
Holmarna, ägonamn, Vedby sn 198v
Horsakärret, våtmark, Oderljunga sn 198v, 199r
Hovgården, Örkelljunga sn 103r
Hulabäck, Våxtorps sn, Höks hd, Halland 119r
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Hunseröd, Färingtofta sn 163v
Hult, Oderljunga sn (=  Söndrahult, jfr detta) 10r, 

12v, 57v, 105r, 211r, 256r, 265r
Hultet, Örkelljunga sn 105r
Hustofta, Väsby sn, Luggude hd 15r
Hyllstofta, Vedby sn 12v, 19r, 75v, 90v, 99v, 112v, 

114v, 137r, 139v, 175v, 193r, 201v, 212v
Hyllstofta skattegård, Vedby sn 193r
Hyllstofta Söndregård, Vedby sn 137r
Håkanslätt, Ö. Ljungby sn 18r, 33r, 150r, 154v
Håkantorp, V. Torups sn 12r, 23v, 47v, 63r, 112v, 

115r, 163v, 177r, 191v, 192r, 192v, 205v, 222v, 
258v, 266v, 267r

Håkantorps bygge, V. Torups sn 266v
Håkantorps mölla, V. Torups sn 23v, 192v
Håkantorps skattegård, V. Torups sn 55v, 55r, 191v
Hålehuset, Smålarp, Gråmanstorps sn 45r, 95r
Håleryd, Örkelljunga sn 145v
Hålshult, Tåssjö sn 39r, 63v, 72r, 97r, 137r, 175r, 

213r, 223r, 230v, 231v, 232r
Häggabygget, Tåssjö sn 232r
Hägnaden, Troedsberga, Oderljunga sn 32v, 57r, 

105v, 143r, 145r, 253r, 254r
Häljalt, Oderljunga sn 10v, 12v, 13r, 20v, 26r, 26v, 

30v, 31r, 40r, 41r, 57v, 58r, 95v, 100r, 120v, 125v, 
150v, 153r, 164r, 166r, 177v, 184r, 191r, 193r, 193v, 
199v, 209r, 209v, 214r, 214v, 222r, 224v, 225r, 251v

Häljalts bygge, Oderljunga sn 26r
Häljalts gård, Oderljunga sn 31r
Häljaskog, se Hellia Skough
Hässlebo, Tåssjö sn 232r
Hästhagen, Hjärnarps sn 40v
Högahult, skog, Oderljunga sn 258r
Höjaholm, Örkelljunga sn 16r, 38 r, 65v, 105r, 108v, 

109r, 128r, 129v, 149v, 150r, 160r, 160v, 165v, 
183r, 184r, 215v, 228v

Hönsholma, Perstorps sn 21r, 28v, 30r, 32r, 36r, 
37v, 38r, 47r, 50v, 54r, 57v, 66v, 77v, 78v, 91r, 95v, 
102r, 105v, 111v, 112r, 124v, 126v, 127r, 127v, 
150r, 153r, 163r, 166r, 170r, 175r, 221v

Hör, V. Sönnarslövs sn, S. Åsbo hd 14v
Hörja, by/sn i V. Göinge hd 191r, 191v

Ingeborrarp, Rya sn 9v, 18r, 18v, 67r, 68r, 76v, 91v, 
94v, 95r, 103v, 106r, 106v, 110r, 114r, 154v, 179v, 
188v

Ingermanland 13v
Intäkten, åker, Oderljunga sn 56v
Ishult, Vedby sn 110v, 169r
Ishultabygge, Vedby sn 110v

Jerkesbygget, Oderljunga sn 26r
Jydagården, Harbäckshult, Örkelljunga sn 65v
Jülich, grevskap, Nordrhein-Westfalen 13v

Jälla, Örkelljunga sn 38r, 128r, 142r, 152r, 158v, 
159r, 165r, 199v, 265r, 266r

Järbäck, Riseberga sn 144r
Järingsholm, Fagerhults sn 38r, 105r, 128r, 149v, 

184r, 206v, 212r, 214r, 220r, 222v, 266v
Järnbläst, Örkelljunga sn 65v, 107v, 108r, 114r, 129v, 

130r, 131r, 160r, 163v, 165r, 195v, 196v, 197r, 
201v, 206v, 207r, 211r, 211v

Järnhyltan 137r, 185r, 213v

Kabbagården, Vedby sn 176v
Kampholma, Lilla/Stora, V. Torups sn, V. Göinge 

hd 23r, 23v, 115r
Kanikgården, Ljungaskog, Rya sn 128v
Kanneberga, Gråmanstorps sn 95r
Karelen, Finland 13v
Karsatorp, Fagerhults sn 28v, 38r, 39v, 42r, 47r, 105r, 

107v, 114v, 128r, 184r
Karsholm, Oderljunga sn 43r, 47r, 50r, 96v, 120v, 

150v, 177r
Karshult, ?Varshult, Oderljunga sn 34r, 100r
Kassubien, del av Pommern, Tyskland 13v
Kastellegården, gods, Ytterby sn, Bohuslän 133v
Kerstenshall, -hult, Örkelljunga sn 152r, 158v, 178v, 

265r 
Kilhult, Fagerhults sn 20v, 30r, 32r, 38r, 105r, 128r, 

149v, 184r, 266v
Killebäck, Gråmanstorps sn 45r, 67r, 93v, 94v, 95r, 

104v
Kindarp, ?Kädarp, Ö. Ljungby sn 55r
Kleve, furstendöme, Westfalen, Tyskland 13v
Klintarp, V. Sönnarslövs sn, S. Åsbo hd  46v
Kloster, Oderljunga sn 199r
Klosters skog, Riseberga sn 9v
Klosters å, Riseberga sn 198v
Klosters tånge, äga, Riseberga sn 199r
Kohagshuset, Ö. Ljungby sn 33r
Koholma, Färingtofta sn 122r, 163v, 177r, 233r, 

243v, 248r, 259v
Kolarehus, Ö. Ljungby sn 47r, 50v, 90v, 110r, 121v, 

122r, 139r, 174r, 179v, 210r, 216v
Kollebäckstorp, Tåssjö sn 56r, 56v, 261v
Koneholm, Fagerhults sn 105r, 107v, 114v, 115r, 

128 r, 149v, 177v, 184r, 226 r, 232v, 243v, 248 
r, 259v, 266v

Kopparmöllan, Ö. Ljungby sn 38v, 211r
Kristianstad 14r, 122v, 129r, 132v, 134r, 135r, 139v, 

152v, 154r, 159v, 217v
Kristianstads län 139r
Kruet, Ö. Ljungby sn 95r
Krångelbygget, Örkelljunga sn 16r, 38r, 39v, 65v, 

105r, 107v, 128r, 148r, 149v, 150r, 160r, 177v, 
184r, 228v, 229r

Kulleberg, Färingtofta sn 56r
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Kullen, norra delen av Luggude hd 15r, 230 v
Kullene, ?Kollebäckstorp, Tåssjö sn 56r, 56v
Kungsör, Åkerbo hd, Västmanlands län 69v, 217v, 

218r
Kvidinge, by/sn, S. Åsbo hd 94v, 97r, 129r, 248r
Kvidinge ljung, Kvidinge sn, S. Åsbo hd 129r 
Kvistofta, by/sn, Luggude hd 193r
Kyrkobolet, Tåstarps sn 174v
Kyrkofästan, Tåstarps sn 77r
Kyrkolycke, Örkelljunga sn 38v, 105v, 183v
Kånna, by/sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län 135v
Kåshässle, Oderljunga sn 20v, 40r, 43r, 100r, 125r, 

125v, 132r, 220r, 221r, 221v
Kädarp, Ö. Ljungby sn 48r, 95 r, 153r, 153v, 166r, 

179v, 216v
Källarehuset, Tåssjö sn 90v
Källna, by/sn 21r, 21v, 22r, 22v, 23r, 23v, 24r, 31r, 

33r, 33v, 44v, 46v, 49r, 67v, 114v, 129r, 129v, 144r, 
174r, 196r, 197v, 206v, 210r, 213v, 214r, 218r, 
218v, 220r, 220v, 221r, 223v, 224r, 225v, 229v, 
230r, 232r, 248v, 257v

Källna annexgård, Källna sn 22r
Källstorp, Perstorps sn 10v, 28v, 30v, 31r, 38r, 51v, 

57v, 66v, 67v, 75r, 75v, 89r, 91r, 95r, 95v, 105r, 
105v, 106r, 112r, 153r, 158v, 163v, 164r, 177r, 
193r, 193v, 226r, 233r, 243v, 248r, 250v, 251r, 251v

Källstorps bygge, Perstorps sn 39v, 51v, 56r, 66v, 
67r, 67v, 78v, 96r, 170v

Källstorps gård, Perstorps sn 39v, 78v
Kärr, Gånarp, Tåstarps sn 11r, 16v, 29v, 77r, 92v
Kärragårda, Tåstarps sn 39r, 40v, 234v, 235r
Kärrgården, Ö. Ljungby sn 135r, 174v, 236r, 261v
Kärröd, Ö. Ljungby sn 21r, 35r, 44r, 48r, 95r, 144r, 

179v, 198r
Köpenhamn 16r, 41v, 46r, 47v, 64, 69r, 73r, 75r, 

193r, 262r
Köpinge, Oderljunga sn 43r, 47r, 120v, 150v, 177r

Landskrona 8r, 59r, 64r, 71r, 71v, 100r, 102r, 114v, 
122v, 139v, 147r, 152v, 154r, 184v, 186r

Lemmeshult, Örkelljunga sn 103v, 131r, 152r, 154v, 
155r, 156r, 215r, 215v, 251v, 252r

Lilla Bjälkabygget, Örkelljunga sn 105r, 152r, 183v
Lilla Blaholma, Röke sn, V. Göinge hd 10v
Lilla Henrikstorp, Perstorps sn 137r 
Lillarp, V. Torups sn 23r, 23v, 112v, 113r, 115r, 192v
Lillaryd = Ryd, Perstorps sn 137r, 158r, 169v, 175v
Lilla Ålagård, Riseberga sn 199r
Linköping 13v
Linneröd, Vedby sn 110v, 137r, 176r
Linnestofta, Vedby sn 47r, 105r, 137r, 176r
Livland, provins i delar av Estland/Lettland 13v
Ljunga, by/sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län, Små-

land 135v

Ljungaskog, Rya sn 8v, 9v, 14v, 28v, 30r, 32r, 46r, 
48r, 63v, 68r, 72r, 78r, 89r, 91v, 96v, 103v, 104v, 
114v, 128v, 140r, 140v, 144v, 145v, 152r, 153r, 
159v, 161v, 162r, 162v, 163r, 164v, 167r, 182r, 
182v, 187v, 189r, 206v, 211r, 212r, 214r, 215v, 
220r, 222v

Ljungaskogs bygge, Rya sn 8v, 114v, 140r, 140v, 
145v, 153v, 162r, 162v, 187v

Ljungby, Ö. Ljungby sn 90v, 95r, 97r, 114r, 144r, 
179v, 181r, 193r, 198r, 199r, 200v, 201r, 216r, 
230r, 233r

Ljungbyskog, Ö. Ljungbysn 18r
Ljunghuset, Vedby sn 176r
Loufholm, ?Lågholm(a), Örkelljunga sn 65v
Luggude hd 15 r
Lund, stad, 8r, 8v, 57r, 77v, 94v
Lundholmen, Vrigstads sn, Västra hd, Jönköpings 

län 20r
Lundsgården, Källna sn 7r, 35r, 42v, 114v, 137v, 

174r, 208r, 214r, 237v, 238r, 238v, 241v, 247v, 
254v, 263v

Lundsmöllan, Ö. Ljungby sn 64v, 72r, 89r, 96v, 104v, 
153r, 191r, 199v, 201r, 212r, 216r, 220r, 226r, 230r, 
232v, 243v, 248r, 259v, 266r

Lycke, Vedby sn 119r, 176v
Lågholm(a), Örkelljunga sn 65v
Långalt, Örkelljunga sn 11r, 38r, 105r, 125v, 126r, 

128v, 142v, 149v, 150r, 165r, 184r, 252r
Långhult, Tåssjö sn 231v
Långhög, höjd, Ö. Ljungby sn 219v
Lärka, Örkelljunga sn 7v, 28v, 47r, 65v, 68r, 78r, 89r, 

96v, 103r, 104v, 114v, 124r, 133r, 142r, 144v, 150r, 
152r, 157r, 158v, 163r, 163v, 164r, 165r, 166r, 170r, 
171r, 178v, 199v, 209r, 211r, 215r, 215v, 222r

Lärka Månstorp, gatehus, Örkelljunga sn 163v (jfr 
Månstorp, Färingtofta resp. Oderljunga sn)

Lärkesholm, Örkelljunga sn 103r, 158v, 164r, 179r, 
199v, 209r, 214r, 223r

Lönnhässle, Össjö sn 39r, 137r, 175r, 213r
Lönsjöholm, Örkelljunga sn 38r, 105r, 128r, 184r, 

196r

Maglehem, by/sn, Gärds hd 89v
Malmö, stad, 8r, 20v, 23r, 63r, 70r, 71r, 71v, 75r, 76v, 

170v, 184v, 185r, 197v, 200r, 201r, 217r, 217v, 
223v, 224r, 226v, 232v, 240r

Mammarp, Gråmanstorps sn 38v, 97r, 174r, 174v
Markaryd, by/sn, Kronobergs län 15v, 75v, 125r, 

152v
Mattarp, Örkelljunga sn 25v, 128v, 154v, 155r, 158v, 

159r, 252r
Mattarpsbygget, Örkelljunga sn 241r
Matteröd, by/sn, V. Göinge hd 191v
Mellösa, Örkelljunga sn 118r, 119r, 142r
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Melängen, ägonamn, Oderljunga och Vedby snr 
198v

Mjäryd, Ljunga sn, Sunnerbo hd, Kronobergs län 
135v

Munka-Ljungby, by/sn 29v, 33v, 121r, 186r, 240r
Munka-Ljungby möllor, Munka-Ljungby sn 33v
Mången, ?Vången, Rya sn 103v
Månstorp, Färingtofta sn 36r
Månstorp, Oderljunga sn 14v, 20v, 26v, 34r, 40r, 43r, 

47r, 52r, 120v, 150v, 177r, 193r, 206v, 212r, 214r, 
220r, 221r, 222v, 250v (se äv. Nedre Månstorp)

Månstorp, Örkelljunga sn, se Lärka Månstorp ovan
Månstorps län, förvaltningslän, Oderljunga sn 

105r, 137r
Mättebygget, ?Mattarpsbygget, Örkelljunga sn 241r
Mölletofta, Ö. Ljungby sn 8r, 19v, 22r, 23r, 25r, 25v, 

32r, 33v, 35r, 37r, 94v, 135r, 174r, 179v, 200v, 201r, 
201v, 216r, 216v, 247r

Mörkahult, Örkelljunga sn 152r, 195v
Mörkaskog, skog vid Mörkahult, Örkelljunga sn 

198v

Nedre Månstorp, Månstorp, Oderljunga sn
Nissagården, Ö. Ljungby sn 135r
Norra Finlands lagsaga, lagmansdöme, Finland 20r
Norra härad = Norra Åsbo härad 
Norra härads sjätting = Attarp, Håkantorp, Lillarp 

och Spinkabygget i V. Torups sn 
Norra Kärragårda, Tåstarps sn 89r, 175r
Norra Svalöv, by, Svalövs sn, Rönnebergs hd, se 

Svalöv
Norra Åsbo hd 8r, 8v, 14v, 16v, 19v, 20v, 21v, 24v, 

27v, 30v, 38r, 40r, 41v, 43r, 49r, 52r, 53v, 54v, 56v, 
57r, 67v, 68r, 68v, 73v, 75r, 77v, 89r, 89v, 90r, 90v, 
91v, 92r, 95v, 97r, 97v, 98v, 99r, 99v, 106v, 110r, 
112v, 113v, 117v, 122v, 124r, 133v, 134r, 137v, 
145r, 147v, 150v, 154v, 155v, 191v, 203v, 210r, 
210v, 218r, 224v, 231v, 239r, 239v, 246r, 248r, 
249r, 250r, 252r, 254r, 256r, 260v, 261r, 266v

Norregård, Ö. Ljungby sn 25v, 90v, 98v, 99r, 200v
Norregård, Boalt, Örkelljunga sn 183v
Norrgård, Öja, Källna sn 194v
Norrekärrs gård, Tåstarps sn 175r
Norrlycke, Färingtofta sn 114r
Nybo, Riseberga sn 185r, 199r
Nybo damm, Riseberga sn 199r
Nybo vång, Riseberga sn 199r
Nybygget, Vedby sn 175v
Näs, ?godset Näs, från 1770 Trollenäs, Näs sn, från 

1899 Trollenäs sn, Onsjö hd 132r

Oderljunga, by/sn 8v, 12v, 13r, 21r, 26v, 28v, 31r, 
47r, 56r, 56v, 57v, 63r, 71v, 78r, 95v, 96r, 99v, 
100r, 101r, 101v, 104r, 104v, 105r, 105v, 106r, 

106v, 112v, 114v, 125r, 125v, 132r, 132v, 136r, 
136v, 137r, 144r, 148r, 167r, 176v, 184v, 198v, 
199r, 221r, 221v, 222r, 224v, 260r

Onsena, Fagerhults sn 38r, 128r, 149v, 184r, 266v
Ormån, vattendrag, Oderljunga sn 255v (Bälinge-

sjöns utlopp söderut)
Ottarp, by/sn, Luggude hd 90r

Pantaryd, Oderljunga sn 25v, 145r
Pappersmöllan, Klippan, Gråmanstorps sn 51v, 95r
Penarp, Vedby sn 19v, 21r, 31v, 35v, 44r, 44v, 51r, 

128v
Penarps skattegård, Vedby sn 52r
Per Borsbygget, Oderljunga sn 225r
Persköp, Rya sn 63v, 128v, 152r, 154v, 155r, 171v, 

172r, 182v, 191r, 197r, 197v, 199v, 227v
Perstorp, by/sn 26r, 28v, 47r, 56r, 63r, 64r, 67v, 71v, 

78r, 91r, 96r, 96v, 97r, 101r, 101v, 104r, 105r, 106r, 
106v, 107r, 112r, 112v, 114v, 126r, 136v, 137r, 
143r, 143v, 152v, 153r, 166v, 175r, 184v, 199r, 
206v, 250v, 260r

Per Turessons bygge = Per Turesbygget, Bälinge, 
Oderljunga sn 17v, 31v, 39r, 51v, 56r, 56v, 58r, 
95v, 102r, 112v, 123v, 124r, 132v, 133r, 141r, 141v, 
195r, 221v

Pickahuset, Bjärsgård, Gråmanstorps sn 163v, 168r, 
178v

Pilagård(en), Ö. Ljungby sn 219v
Pineholmen, äga, Perstorps sn 199r
Pommern, preussisk provins, Tyskland 13v
Porkenahult, Fagerhults sn 11r, 11v, 20r, 20v, 35r, 

38r, 40r, 105r, 112r, 128r, 177v, 184r, 229r
Prästabron, bro, Perstorps sn 101v
Pukabygget, Lärkesholm, Örkelljunga sn 195r, 201v

Ramlösa, by, nu i Helsingborg, Luggude hd 136v
Ramnakärr, Rya sn 142v, 145v, 152 
Ramnakärrsbygget, Rya sn 8 v, 9r, 18r, 18v, 91v, 

140r, 140v, 149r, 160v
Rebbelberga, by/sn, Bjäre hd 29r
Rhen, flod, Tyskland 13v
Ribebäck, fel för Killebäck (se detta) 93v
Ringarp, Västra/Östra, Örkelljunga sn 8v, 16r, 16v, 

28v, 38r, 39r, 47r, 63v, 64r, 65v, 66r, 71v, 72r, 72v, 
76r, 103r, 103v, 113v, 114v, 117r, 128r, 130r, 130v, 
139v, 140r, 146r, 146v, 152r, 157v, 163v, 164r, 
165r, 166r, 167r, 167v, 177v, 182r, 182v, 184r, 
185v, 191r, 193v, 195v, 199v, 202r, 211r, 226r, 
230v, 232v, 243v, 248r, 259v, 266r

Ringarps bygge, Örkelljunga sn 140r, 146v, 152r
Riseberga, by/sn 47v, 71v, 76r, 113v, 114r, 184v, 

199r, 260r, 260v
Risberg, Finjaq sn, V. Göinge hd 212r
Ruggaröd, Riseberga sn 63r, 71v
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Ryd = Lillaryd, Perstorps sn 169r
Rya, by/sn 8v, 9v, 15r, 15v, 18r, 18v, 26v, 27r, 27v, 

28r, 32v, 37v, 38v, 49r, 49v, 54v, 55r, 63v, 64r, 
71v, 91v, 103v, 105v, 114v, 128v, 140v, 149r, 152r, 
159r, 179v, 184v, 188v, 189r, 198v, 204v, 212r, 
227r, 260r, 261r

Rya län, Rya sn 171v
Ryet, Lärkesholm, Örkelljunga sn 126v, 136r, 140v, 

142v, 145v, 150r, 152r, 154v, 158v, 166v, 179v, 
191r, 261r

Rügen, ö, Tyskland 13v
Ryttarehus, Boalt, Örkelljunga sn 183v
Rävabolet, Tåstarps sn 174v
Rödamölla, Munka-Ljungby sn 126v, 151r, 157r
Rögnaröd, Färingtofta sn 57v
Röke, by/sn, V. Göinge hd 10r, 144v, 191r, 191v, 

192v, 205v, 266v
Rönnebergs hd 173r
Rönneholm, gods, Stehags sn, Onsjö hd 59r, 62r
Rönneskull, Ö. Ljungby sn 174r, 216v
Rösa, Gråmanstorps sn 19v, 39r, 44 r, 44 v, 47 r, 48 

r, 51 v, 56 r, 95 r, 114 r, 122 r, 126 v, 136 r, 138 v, 
142 v, 148 v, 150 r, 154 v, 163 v, 177 v, 179 v, 190 
r, 203 r, 203 v, 222 v

Rösahus, Rösa, Gråmanstorps sn 44r, 48r, 189r
Rösjöholm, Tåssjö sn 90v, 98v, 99r, 110r
Rössjöholms ladugård, Tåssjö sn 90v

Sandhult, Fagerhults sn 149v
Sandsjöholm, Fagerhults sn 11r, 19v, 38r, 105r, 

114r, 121v, 126v, 128r, 136r, 142v, 148v, 149r, 
149v, 150r, 184r, 266v

Sankt Peters kloster, kloster/sn, Lund, Torna hd 57r
Silvåkra, Källna sn 7r, 8v, 10v, 16v, 18r, 34v, 42v, 

44r, 46r, 46v, 48v, 63r, 63v, 64v, 65r, 67r, 69v, 76r, 
77r, 95r, 99r, 99v, 129r, 129v, 146r, 150v, 170v, 
174r, 184v, 188r, 193r, 193v, 194r, 196r, 198v, 
207v, 208r, 210v, 213r, 213v, 218r, 218v, 222r, 
223v, 232v, 241v, 247v, 248r

Sireköpinge, by/sn, Rönnebergs hd 13v, 14r  
Sjunkamossa, Rya sn 16r, 28v, 38v, 44r, 46r, 49r, 

105v, 128v, 135v, 184r
Själland 57r, 61v, 78r, 100r
Sjöalt, Våxtorps sn, Höks hd, Halland 98v, 117v, 

118v, 119r, 130v, 142r
Sjöborg, Vedby sn 176r, 182r
Sjöbygget, Örkelljunga sn 65v,  222r, 257v
Sjöholmen, Örkelljunga sn 38r, 128r, 184r
Sjökroken, Gråmanstorp sn 45r, 74r, 74v, 95r, 114v, 

137r, 137v
Skaftarp, Kågeröds sn, Luggude hd 210r
Skattegården, Ljungaskog, Rya sn 28v, 72r, 72v
Skattegården, Skingeröd, Oderljunga sn 57v
Skattegården, Ö. Ljungby sn 90v, 98v

Skillinge, Munka-Ljungby sn 99r, 121r, 223r, 230v, 
231r, 231v, 240r

Skingeröd, Oderljunga sn 16v, 19r, 26r, 41r, 56r, 
56v, 57v, 58r, 95v, 109v, 110r, 120v, 131v, 132r, 
150v, 163v, 175r, 177r, 195r, 216v, 222r, 224v, 
225v, 226r, 232v, 243r, 244r, 245v, 248r, 255r, 
255v, 256r, 256v, 257v, 259v, 261r, 266r

Skingeröds bygge, Oderljungaq sn 163v
Skinningeholm, Fagerhults sn 105r, 149v, 184r, 266v
Skogbogården, Ö. Ljungby sn 135r
Skogbygget, Källstorps gård, Perstorps sn 78v
Skogen, Perstorps sn 33r, 44v, 91v, 95r, 99r, 179v, 

183v, 188v, 216v, 244v, 265r (el. följ.?)
Skogen, Örkelljunga sn 7v, 105v, 177v (hit möjl. 

några av föreg.?)
Skoghuset, Riseberga sn 260r, 260v
Skvatte, Ö. Ljungby sn 19v, 23v, 24r, 25r, 30r, 153r, 

214r, 216r, 222v, 226r, 229v
Skåne 13v, 20r, 68r, 69v, 133v, 142r, 149v, 154r, 155r
Skånes-Fagerhult se Fagerhult
Skäggestorp, Oderljunga sn 10v, 20v, 30v, 31r, 40r, 

43r, 47r, 177r
Skälleberga, Riseberga sn 12r
Slaktarehuset, Oderljunga sn 199r
Sladdrarp, vedernamn på Tåstarp, by/sn 157r
Slimminge, Vedby sn 95r, 145v, 152r, 161r, 177v, 

190v, 204r
Smattabygget, Perstorps sn 39v
Smedebo, Vedby sn 176r
Smedegården, Bolestad, Källna sn 95r
Smedhult, Fagerhults sn 11r, 11v, 12r, 28v, 39v, 

47r, 112r
Smedhultabygge, Fagerhults sn 56r, 63v
Smedjeryd, Riseberga sn 114r
Smedjestigen, väg, Oderljunga sn 56v
Småland  98r, 108r, 172r, 199r, 238r
Smålarp, Gråmanstorps sn 44 v, 45 r, 67 r, 93v, 94v, 

95r, 177v, 187r
Småstycket, åker, Oderljunga sn 56v
Smörmyr, Örkelljunga sn 14v, 19r, 21r, 30r, 32r, 

171r, 171v
Snoggarp, Tåssjö sn 232r
Snälleröd, Färingtofta sn 58r, 58v, 59r, 68r, 69r, 73r, 

74v, 91v, 122v, 123r
Snälleröds bro, Snälleröd, Färingtofta sn 122v
Sonnarp, Örkelljunga sn 128r, 131r, 142r, 147v, 

148r, 160r, 165r, 195v, 196v, 202r
Sonnarps bygge, Örkelljunga sn 195v, 196v
Sorröd, Riseberga sn 114r, 185r
Spinkabygget, V. Torups sn 12 r, 191 r
Spjutseröd, Perstorps sn 28v, 38r, 39r, 39v, 47r, 51v, 

56r, 57v, 78v, 95v, 105v, 106r, 143r, 143v, 150r, 
153r, 166r, 166v, 169r, 169v, 206v, 212r, 214r, 
220r, 222v, 233r, 258r, 258v, 266v, 267r
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Spjutstorp, Perstorps sn 96r, 169v, 175r
Spång, Västra/Östra, Örkelljunga sn 63v, 65v, 68r, 

72r, 103v, 108r, 108v, 130r, 152r, 158r, 165r, 199v, 
206v, 209r, 209v, 210r, 214r, 214v, 215r, 222r, 
223r, 223v

Spånga bygge, Örkelljunga sn 68r
Spången, Riseberga sn 199r
Spännarebygget, Perstorps sn 137r, 175v
Stackarp, V. Sönnarslövs sn, S. Åsbo hd 14v, 15r, 

30r, 36r, 47v, 48r, 55v, 56r, 119r
Stannerup, var?, riksamiralens stallmästare Bertil 

Brandts boställe 89r
Starby, by/sn, S. Åsbo hd 15r, 30r, 30v, 33v, 35v, 43v, 

49r, 49v, 54r, 54v, 55r, 65r, 65v, 180v, 186v, 227r
Stavershult, Tåssjö sn 110v, 213r, 230v, 232r
Stenliderna, Gråmanstorps sn 94v
Stettin, stad, Polen 13v
Stidsvig, Ö.Ljungby sn 19v, 20r, 64v, 67r, 95r, 126v, 

153r, 179v, 195v, 198r, 198v, 200r, 200v, 201r, 
201v, 204v, 216r, 233v, 236v

Stidsvigshus, Ö. Ljungby sn 67r, 204r
Stockholm, Sveriges huvudstad 14r, 14v, 153v, 217v
Stockholm, Perstorps sn 114v, 164r, 166r, 175r, 

177v, 184r, 191r, 199v, 222v
Stubbarp, Tåstarps sn 29r, 39r, 47r, 51v, 56r, 120r, 

126v, 163v, 261v
Stora Bjälkabygget, Örkelljunga sn 165r, 183v
Stora Bjärabygget, Örkelljunga sn 128v
Stora Haga bygge, Rya sn 140v
Stora Henrikstorp, Perstorps sn 137r
Storakärr, Tåssjö sn 19v, 110v, 119v, 120r, 131r
Storamölla, Källna sn 35r, 242r
Storegårds mölla, Källna sn 129r
Ström, ?var, generalguvernören Rutger von Asch-

ebergs gods 133v
Stäket, förr Almarestäket, gods, Stockholms-Näs 

sn, Södermanland 20r
Stövelsmosse, Örkelljunga sn 158v, 165r
Sunnerbo, hd i Kronobergs län 135v
Svalöv, kyrkbyn Norra Svalöv, Svalövs sn, Rönne-

bergs hd 145r, 153v, 163r, 166r, 173r
Svarvareboden, Riseberga sn 76r, 114r, 251r
Svenstorp, Riseberga sn 23r, 115r
Sverige 8v, 13v, 20r, 23r
Svinstorp, Örkelljunga sn 11r, 19r, 19v, 128r, 131r, 

195v, 196r, 196v
Sånna, Kvidinge sn, S. Åsbo hd 97r, 166v, 167r
Sånnestorp, Rya sn 19v, 110v, 145v, 149r, 160v, 227r, 

232v, 242v, 257r, 259v, 260r, 265v, 266r
Sånnestorps skattegård, Rya sn 19v
Säckestad, f.d. biskopsgård, Vadsbo hd, Väster-

götland 134r
Sällerås, Fagerhults sn 38r, 42r, 53r, 105r, 128r, 149v, 

152r, 178v, 184r

Södra Åsbo hd 14v, 203r, 227r, 248r
Södra Össjö, Fagerhults sn 12r, 28v, 39v, 47r, 104v, 

105r, 110r, 112r, 120v, 149v, 152r, 164r, 201v
Sönderössjö, Fagerhults sn 201v
Söndraby, Vedby sn 137r, 176r, 176v
Söndrahult, Oderljunga sn 132r, 136v, 137r, 148v, 

176v (se äv. Hult)
Söndra härad (= Södra Åsbo hd) 30r, 36r, 46v, 47v 

(se f.ö. Södra Åsbo hd)
Söndra Kärragården, Kärragårda, Tåstarps sn 40v 
Söndregård, Boalt, Örkelljunga sn 165r, 183v
Sönnarslövs bro, Sönnarslöv, S. Åsbo hd 63r, 71v, 

97r, 101r, 101v, 122v, 130r, 137v, 147v, 165r, 167v, 
168r, 179r, 185v, 186r, 186v, 197v, 200r

Sönnarslövs skans, Sönnarslöv, S. Åsbo hd 38v

Toarp, Tåstarps sn 8v, 12v, 14v, 17v, 20v, 29r, 30r, 
31r, 31v, 32r, 39r, 41r, 51r, 52r, 57v, 100r, 116r, 
120r, 126v, 131r, 136v, 137v, 138r, 150r, 159r, 
161v, 163r, 166r, 167r, 167v, 168r, 168v, 170r, 
170v, 174v, 194r, 195v, 221v, 222r, 222v, 223r, 
230v, 254r, 261v, 266r

Tockarp, Örkelljunga sn 14v, 19r, 20v, 23r, 30r, 32r, 
32v, 90r, 98v, 107v, 108v, 117v, 118r, 130v, 163v, 
171r, 182r, 195v, 196r, 196v, 215r 

Toften, Ö. Ljungby sn 13r, 25v, 34r, 34v, 46v, 135r, 
142v, 148v, 198r, 241r

Tolleröd, Vedby sn 137r, 176r
Tollsjö, Tåssjö sn 232r
Tommarp, Kvidinge sn, S. Åsbo hd 63r, 97r, 97v, 

130r, 143r, 166v, 167r, 167v, 179r, 185v, 248r, 
250r, 250v, 253r

Torpet, Sönderössjö, Fagerhults sn 32v, 201v
Torsjö, Riseberga sn 114r
Torup, se Västra Torup
Tosteboholm, Oderljunga sn 20v, 40r, 43r, 47r, 58r, 

68r, 78r, 89r, 95v, 104v, 120v, 150v, 177r, 221v
Tranarp, Kvidinge sn, S. Åsbo hd 180v, 181r, 181v, 

186v, 198r, 210r
Tranarps vad, Tranarp, Kvidinge sn, S. Åsbo hd 18r
Tranetorp, Fagerhults sn 32v, 42r, 50v, 51v, 52v, 

53r, 66r, 66v, 107v
Troedsberga, Oderljunga sn 28v, 37v, 52r, 104r, 

105v, 114v, 136v, 137r, 145r, 154r, 158r, 158v, 
163r, 165r, 166r, 173r, 248r, 250v

Troedsberga bygge, Oderljunga sn 145r
Troedstorp, Rya sn 28v, 39r, 56r
Trottatorp, Fagerhults sn 149v, 184r, 232v
Trulsabygget, Fagerhults sn 11v, 39r, 47r, 51v, 56r, 

112r, 149v, 152r, 178v
Tullboden, -huset, -stugan, Helsingborg 154v, 155r 
Turabygget, Örkelljunga sn 16r, 38v, 105v, 113v, 

128r, 144v, 153v, 161r, 165v, 171r, 171v, 181v, 
182r, 183v, 184v, 191r, 198v, 266r
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Tureby, Våxtorps sn, Höks hd, Hallands län 119r
Tussjöholm, Perstorps sn 68r, 78r, 89r, 97r, 101r, 

102r, 104r, 104v, 106r, 111v, 112r, 124v, 127r, 
163v, 170r, 170v, 177r, 221v, 222v, 259r, 266v

Tyskland 53r, 66v, 77r, 255v, 261v, 263r
Tåssjö, by/sn 19v, 39r, 72r, 90v, 97r, 98v, 110v, 114v, 

121r, 131r, 175r, 186r, 223r, 230v, 231r, 231v, 
232r, 240r

Tåstarp, by/sn 8v, 11r, 14v, 39r, 47r, 50v, 51r, 52r, 
54r, 71v, 72r, 77r, 97r, 105r, 114r, 114v, 120r, 
126v, 136r, 137r, 137v, 138r, 142v, 150r, 151r, 
151v, 154v, 157r, 157v, 161r, 161v, 163v, 165r, 
168r, 168v, 173v, 174v, 184v, 194r, 195v, 206v, 
212r, 214r, 220r, 222v, 226r, 232v, 237r, 243v, 
248r, 259v, 261v, 263r, 266r

Tåstarp, Perstorps sn 250v, 251r

Ugerup, Köpinge sn, Gärds hd 191v
Ugglarp, Gråmanstorps sn 14v, 15r, 45r, 71v, 74r, 

76r, 94v, 122r, 174r, 177v, 206v, 211r, 213v, 216v, 
229v, 243r, 247r, 259v

Ugglarp, Ö. Ljungby sn 38v 
Ugglarp, Starby sn, S. Åsbo hd 30r, 97r, 190r, 203v, 

227r 
Ulvsbygget, Oderljunga sn 17v, 28r, 31v, 56r, 58r, 

95v, 102r, 110v, 111r, 124r, 124v, 125v, 126v, 133r, 
142r, 144r, 153v, 183r, 222r, 255r, 257v, 258r

Vadstena, stad, Östergötland 13v, 14r, 94v
Vadsröd, ?Varshult, Oderljunga sn 177r
Vaglene, ?ortnamn, V. Sönnarslövs by/sn 253v (el. 

ett ord vaglarna)
Vaholm, herrgård, Vads sn, Vadsbo hd, Skaraborgs 

län 134r, 134v
Vallen, gods, Våxtorps sn, Höks hd, Hallands län 

98r, 115r, 130v
Vallåkra, Kvistofta sn, Luggude hd 193r
Vanneberga, Vinslövs sn, V. Göinge hd 13v
Vanstad, by/sn, Färs hd 76r
Varalöv, Strövelstorps sn, S. Åsbo hd 30v, 35r
Varshult, Oderljunga sn 12v, 14v, 19r, 21r, 26v, 30r, 

31v, 32r, 33v, 34r, 37v, 43r, 45v, 47r, 49v, 78r, 100r, 
114v, 125v, 126v, 131v, 132r, 136r, 136v, 139v, 
140r, 140v, 142v, 148r, 148v, 150r, 153r, 154v, 
163v, 177r, 211v, 220r, 221r, 244r

Vedby, by/sn 42r, 44v, 51v, 57r, 58r, 62v, 63r, 71v, 74r, 
92r, 92v, 114v, 136v, 137r, 145v, 146 r, 152r, 160v, 
161r, 168v, 175v, 176r, 176v, 184v, 185r, 198v

Velletorp, ?Välatorp, Kropps sn, Luggude hd 8r, 50v
Vemmentorp, Örkelljunga sn 16r, 160r, 160v, 163v, 

178v
Wenden, stad, Lettland 13v (svensk 1626–1703)
Werden, stad, Niedersachsen, Tyskland 13v (svensk 

1648–1719)

Vessinge, Veinge sn, Höks hd, Hallands län 118v
Vinnarp, Perstorps sn 78v, 96r, 96v, 137r, 175v
Wismar, stad, Mecklenburg-Vorpommern, Tysk-

land 13v (svensk 1648–1803) 
Visseltofta, by/sn, V. Göinge hd 191v
Vittsjö, by/sn, V. Göinge hd 20r
Vrams Gunnarstorp, N. Vrams sn, Luggude hd 

230v (tidigare i S. Åsbo hd)
Vråkärr, Våxtorps sn, Höks hd, Hallands län 119r
Vången, Rya sn 103v
Våxtorp, by/sn, Höks hd, Hallands län 90r, 98r, 98v, 

115v, 116r, 117r, 117v, 118v, 130v, 232r
Väderön, Rya sn 8v, 9v, 103v
Välatorp, Kropps sn, Luggude hd (el. Väjletorp, 

Trolle Ljungby sn, Villands hd) 8r, 50v
Värpinge, Sankt Peters klosters sn, Torna hd 57r 
Väsby, by/sn, Luggude hd 15r
Västergård, Öja, Källna sn 194v
Västra Ringarp, Örkelljunga sn, se Ringarp
Västrarp, Riseberga sn 30r, 30v, 35v, 43v, 49r, 49v, 

54v, 65r, 65v, 91v, 102v, 103v, 128v, 188v, 189r, 
205r, 213r, 215v, 227r, 227v, 228r, 228v, 234v, 240v

Västra Spång, se Spång, Västra/Östra
Västra Tockarp, Örkelljunga sn 65v (se f.ö. Tockarp)
Västra Sönnarslöv, by/sn, S. Åsbo hd 38v, 63r, 71v, 

97r, 101r, 101v, 122v, 130r, 137v, 147v, 165r, 167r, 
167v, 168r, 179r, 185v, 186r, 197v, 200r, 206v, 
223r, 230v, 231r, 231v, 239r, 240r, 240v, 252v, 
253r, 253v

Västra Torup, by/sn 12r, 23r, 23v, 112v, 115r, 125v, 
191v, 192r, 192v, 222v, 266v Västregården, Har-
bäckshult, Örkelljunga sn 103v

Västregården, Rya sn 128v
Västringen, äga, Oderljunga sn 56v

Ybbarp, Perstorps sn 91r, 137r, 175v
Ydermossa, Våxtorps sn, Höks hd, Hallands län 

118v
Yllevad, Våxtorps sn, Höks hd, Hallands län 89v
Yxnalt, Fagerhults sn 16r, 149v 

Åby, Gråmanstorps sn 45r, 50v, 54r, 119v, 129r, 
138r, 144r, 168v, 187r, 

Åby, Ö. Ljungby sn 8v, 38v, 51r, 51v, 52r, 63r, 74r, 
74v, 94v, 95r, 97r, 106r, 106v, 113r, 113v, 122r, 
128v, 139r, 139v, 147v, 163v, 164r, 166r, 167r, 
168r, 173v, 174v, 177v, 178v, 184r, 191r, 199v, 
220r, 223r, 239r, 242r, 253v

Åby ängar, Ö. Ljungby sn 38v, 97r
Ågård, Munka-Ljungby sn 42v, 48v, 56r, 64v, 208r, 

214r, 218r
Åkarp, Rya sn 8v, 9r, 9v, 18r, 18v, 38v, 53v, 54r, 55r, 

55v, 103v, 104r, 105v, 136r, 140v, 144v, 145r, 149r, 
152r, 159v, 164r, 164v, 165r, 166r, 173r, 177v, 
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178v, 184r, 18 r, 187v, 191r, 197v, 199v, 205v, 
211r, 212r, 212v, 213r, 243r, 265v

Åkarps skattegård, Rya sn 197v, 205v
Åmot, Perstorps sn 137r
Åningstorp, Gråmanstorps sn 168v
Årröd, Rya sn 19r, 28v, 32r, 37v, 45v, 47r, 50v, 51r, 

54r, 66v, 77v, 152 r
Årröds bygge, Rya sn 19r
Årröds gård, Rya sn 19r, 45v
Åsljunga, Örkelljunga sn 28v, 38r, 47r, 63v, 65v, 

103v, 105r, 108v, 128r, 130r, 131r, 142r, 145v, 
146r, 152r, 152v, 158v, 161r, 163v, 165r, 166v, 
178v, 184r, 211r, 215v, 265r, 266r

Åstarp, Våxtorps sn, Höks hd, Hallands län 98r, 
115v

Äljalt, Röke sn, V. Göinge hd 144v
Ängelholm, stad 19v, 39r, 116v, 129r, 157r, 161v, 

267v, 268r
Ängelholms skans, Ängelholm 39r
Ängeltofta, Barkåkra sn, Bjäre hd 125v

Öja, Källna sn 7r, 8r, 10v, 13r, 15r, 27v, 34v, 42v, 
45r, 65r, 67r, 69v, 77r, 77v, 123v, 124r, 129r, 129v, 
150r, 150v, 156v, 167r, 167v, 172r, 174r, 178r, 
178v, 183r, 185v, 186r, 188r, 194r, 194v, 196r, 
197v, 198v, 201r, 205v, 206v, 206v, 208r, 212r, 
213r, 213v, 218r, 219r, 222r, 223r, 224r, 227r, 
230v, 233r, 240v, 242r, 243r, 253r, 253v, 254r, 
257r, 257v, 259v, 260r

Öja mölla, Öja, Källna sn 196r
Önnestad, by/sn, V. Göinge hd 152v, 217r
Örahult, Oderljunga sn 12v, 16v, 31r, 31v, 33v, 43r, 

56v, 57v, 95v, 100r, 114v, 141r, 143v, 222r, 255v
Örkelljunga, by/sn 7v, 16r, 16v, 28r, 38r, 38v, 65v, 

71v, 103r, 105r, 105v, 112v, 114v, 117r, 128r, 131r, 
145v, 147v, 148r, 159v, 165r, 166v, 183v, 184v, 
187v, 193v, 198v, 215v, 251v, 260r, 261r, 264v

Örnalt, Fagerhults sn 149v, 184r
Össjö, by/sn 34r, 34v, 38v, 57r, 72r, 77v, 78r, 90v, 

94v, 110r, 114v, 121r, 133r, 159v, 165v, 168v, 175r, 
183r, 186r, 198v, 201v, 205v, 206r, 206v, 208r, 
210r, 213r, 218v, 219r, 219v, 223r, 230r, 230v, 
231r, 231v, 240r, 242r, 262v

Östergötland 94v
Östra Ljungby, by/sn 8r, 13r, 16r, 18v, 20v, 21r, 22r, 

22v, 23r, 25r, 25v, 26v, 27r, 27v, 30r, 32r, 34r, 34v, 
35r, 37r, 38v, 42v, 44v, 46r, 47v, 48r, 48v, 49v, 59v, 
64v, 67v, 72r, 77r, 90v, 93r, 93v, 94v, 96v, 98v, 99r, 
105r, 105v, 106r, 109v, 114v, 116r, 117v, 120v, 
121r, 121v, 134v, 135r, 135v, 137r, 137v, 144v, 
145r, 146r, 150r, 173v, 174r, 180r, 180v, 181r, 
181v, 186r, 186v, 190r, 190v, 191r, 197v, 198r, 
198v, 200r, 200v, 204v, 208r, 211v, 213v, 215v, 
216r, 216v, 223r, 226r, 229v, 248r, 248v, 249v, 
250r, 250v, 257v

Östra Ringarp, Örkelljunga sn, se Ringarp
Östra Spång, se Spång, Västra/Östra
Östra Spångs bygge, Örkelljunga sn 72r
Övad, Vedby sn 137r, 138r, 144r, 175v
Övarp, Ö. Ljungby sn 10v, 22r, 22v, 24v, 25r, 31r, 

35r, 64v, 67r, 96v, 150r, 153r, 166r, 180v, 198r, 
201r, 206r, 206v, 210r, 212r, 214r, 220r, 222v, 259v

Övremölla, Össjö sn 90v, 98v, 99r, 109v, 110r, 120v, 
121r, 200v, 215v, 216r, 216v, 219r




