Sköllersta härads domböcker 1603-1620
Thenn 12 Januarij anno 1603 blef laga tingh hollett uthij Skollersta herratt uthij Edl
welbördigh () ärlig mens när wara
Josth Cursell ( ) på örebro
Antonius swensson herrettz ( )
Peer bengttsson i Edby lagläsare
Nempden
Oloff i bodsetter
Mårthen i munzlätt
Lasse i lönshulth
Ingemund i gillberga
Lasse i Söderby
Lasse i nygård

Jöns i åsenn
Joen i söderbroo
Biörn i sköllesta
Per i eneby
åffe i ålesta

måns i Skogstorp han bleff saker 3 marker till treskifftis för thett hans pigha som fans hafwa
waritt i lasse finnes (rotsaksgrop) i hellebo ther finnens poike lågh inne och warsnade och togh
henne ther fa()t och tog wärken aff henne
peer Månsson i boktorp ena dräng han bleff saker 10 marker för ena pigha han lägratt hafft:
war wid nampn Karin Jönssdotter och togh henne til sin egtta hustru
anders ingewallsson i fällersta han bleff saker 2 marker till treskifftis för thett han slog Måns
skredder en blånatt
måns skräddare i fällersta han bleff saker 40 marker till treskifftis för thett han haffde opburit
17 ½ mark Dränge pänningar aff rothen som slottzdrängar Skolle haffua och döllde them inne
medh sig i 2 åår
sammaledes bleff för Måns saker 10 marker till treskiptes för oqädenes ord so han haffuer
brukatt på sin granne lasse oluffsen i hidingsta
joen Pädersson i ledh i Eckiby sockn han bleff satt dher till måls man öffwer töres Pährssonz
barns arff i råsstorp
oloff pährsson i swinnevads by han bleff satter till måls man öffwer sin syster barn per i berg i
swinnevads socken och låta oppskriffua hwad han fåår och hwad är giöra rede före
oloff i bergh honom bleff utsagt sin pandt i jiern aff Oloff i broo i swinne vad sockn
bengtt jonsson i hidingsta i närboås han bleff saker 6 mark att tre skipia för 2 blodwitte som
han giorde sin granne lasse oloffsson i hidingsta
oloff i Mark i almby sockn honom tilsades behtalning aff Nils Ericksson i hidingsta i narboås
sockn nemligh ( ) skeppund järn til hindrichz mässa widh boot
hustru anna i östra hiertu henne til sades( ) för sin hest, som honn haffuer lånth hustru Cirstin i
bolstorp
anders i käffielsta honom bleff ut sagtt att han skall betalla sin legodräng som honom vitnadtt
haffuer sine lönn som nu bleffuen lands knecktt
lasse och anders i sättra i swinnewad sockn the biödh till anders i boda i skollerstad sockn att
han haffuer giortt några hara ( ) och ther uthi (överstruket) bliffne bortha 4 (skinn) för them ( )
så bekiende anders i bodha thett han skall bethala them, men för the trij stike nekar han, och
ther med feste anders i bodha en sex manar edh att väria sigh
oloff i sättra och anders i kierrsbo them bleff sagt at the huar annan skyldig är wid bott
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joen eriksson i weresta i askers socken han kraffde jöns oloffsson i torp i sköllersta socken om
en mans boott som jöns suensson war fallen uthi och hade uttlagtt Så all then stundh han kunde
wijsa botten wara witt lagdtt och Knuth i wästergiöttland hade upburett botten bleff suaratt aff
nempden att joen Ericksson besöka för d:e Knutt om samma boott
jöns bleff loffuat frij frest
nils peersson i sundby han sattes till måls man öffuer sin ( ) barn, som jöns persson i sköllesta
till förene waritt haffurer Måls man och jöns peersson skall leffuerera Nils allt ( )var arff effter
arffue registeritt
unge Per i setterbooll i sköllersta sockn han haffuer dragitt emott ferbodh till östergöttland och
nu strax på thimmen kom han hitt i ting stuffuan ther före för siuk dom men (skull) aff wisas
hem till neste ting och till städes ingen omgå för änn widare prof om siukan
till sades alla herrets bönder ena för warning att them som drager till östergiöttland heller och
syter them dädan komma att pästeläntz kommer i theras hus them skall ingen präst besoka
heller begraffua uthom (sielft) är föra sinnij döde till graffua om natter tidh och holla sig ifrån
församblingen
oloff ingelsson i bondesätter han uplätt och sålde hederlig manen her anders i Ekeby 9 örtugs
och 1 1/3 penning land iordh för 6 daller 2 ( ) 5 öre 8 pännger sammaledes sållde thöres
ingellsson i söderbro honom 14 2/3 pänningsland iordh i frommesta för 13 marker 2 öre 16
päning
opbods millersta gårdh i Söderby tredie gang
opbods nyenes then gården som brukandes under Eneby andan gang
hustru gertru i (stackfall) hon hafft ut komma att hennes man peer nilsson i (stackfall) han eger
en deel i ärnsta som är (upprepning) nu skall wara olöst() som ioen börgesson kiöpt och såltt
haffuer och will nu haffua någott medh ( ) pänger Som peer i ( Empterutt ) giffuitt haffuer och i
rätten sattes som han medh någon wis beskedh att hennes man haffuer ther någon deel ( thå)
skall hon fåå sina bethalningh och ioen börgesson skaffa breff kommer här till (prijddes)
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Thett andra tingitt uttij sköllerstad herratt thett bleff hollit i sköllersta prästegård then
31 maij ano 1603 uttij ärlige mens närwara
Anthonius Swensson landsfougtte
Anders paffuelsson slottsfougde
per jönsson (knekte) hoffnis man
per bengttson i Edby lagläsare
nempdenn
oloff i bödasetter
marthen i munslätt
ingemun i gillberga
lasse i Söderby
lasse i nygård
nils i slättmo

Jöns i åsenn
anders i skruke
joen i söderbroo
biörn i sköllesta
peer i Eneby
offe i ålsta

Klämmitt Olofsson keller suen wid örebro slot han kierde till raffwall i biörka i Ekeby sockn,
att han hade uthan låff och minne till sigh tagith och såått ett stycke ( ) som Clemitt hade ( )
samma åker bleff clemmitt ingiwn att niutta och behålla
Jöns i Torp fierdingsman han kierde till oloff i käffiesta, att han hade brukatt munden på jönses
hustru för thett hon sade till om skus hestar vill W N furstes eftersända ifrån Segersiöö och
sade låth thinna smör bönder drancha åtstad, bleff saker 3 marker till treskiptes, för tredsko och
3 marker till tre skipo för oqädes ordh
Samma dagh bleff thesse effter skrephne saker huar thera 3 marker till thre skip för thredsko att
the icke kommo fram till Segersöö med skius hester till war N herres efftersende ifrån
Segersöö peer i daltorp anders i helleboda, jöns i stubbe( ) perr joensson i sattböll joen i
fobbetorp joen i boda och oloff i boda måns i frommestad
peer jönsson i sätterboll bleff saker 40 marker till tre skip för thett han haffuer giöra hemgang
efther sin grannes peders dräng
lasse slottz bygemester han kierde till lasse bengsson i grytt om en (tunna) ströming som hans
fader haffuer i (hafett) ut köpt, och lasse bygemester haffuer bethaltt på hans wegnar samma
ströming och ingitt fåått igen ( ) dömtt att lasse bengtt son och hans moder skola båda bethalla
lasse bygemester samma ströming
oloff i boo han feste enn sex manaed för thett honom är wijtt att han skall haft nu thagitt enn
tunna miöll i idböle, änn fäste han lagh för enn tunna rogh som han skolle thagitt ther samma
stedes
Samma dagh bleff thett sagtt att her Suen i swinnewad och anders i bleketorp the skolla bru
och nöttia skogh huar om andan till thess ther kunde finnas någon bewiss med råå och rör
anderledes them emellan
Lasse i Swinnewadsquarn han bleff saker 40 marker till threskipio för thett han haffuer skälltt
nämpden oåsett måll och boott och menthe att the haffua giortt orett ändor thät icke kunde
finnas wara orätt thett the dömtt haffua
ambiörn joensson drabantt (falitt) till liffuitt för thett han haffuer giftt sigh med thuå quinnor en
haffuer han i sköllersta och then andra i stockholm
gabriell andersson i Eckeby han kärde till håkan larsson i ökna i gällersta sockn om itt skiutt
håkan hade såltt honom och skiuttit bleff stax döödtt, sedan gabrijell haffude fåått thett, men
efther håkan försuor sig inthet feell wetha med skiuttit, bleff affsagtt att the skulle dragha
halffua skadan huar thera
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Marcus i brooo han bleff saker 9 marker till thre skipo för möökränkning och quinnan till sin
hustru änn bleff hon saker 3 marker för lööska läger
Jöns oloffson i Walby han fäste enn thremann edh för 7 röker korn som lasse nielsson i walby
wijtte honom före haffua stulitt
opbodz bengtt gård i nårstorp första gång
opbodz roostorp första gång
opbodz benaboda första gång
opbodz amstorp första gång
opbodz erick oloffsson gård i grytt första gång
opbodz fierdingz mans gård första gång i pännr
opbodz sundersta gården i swinnewadsby första gång
opbodz norreberg gården i swinnewad första gång
opbodz åkraby i sköllersta sockn andan gång
opbodz millersta gård i fromesta thridie gång och är 4 öriga land iordh
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Domboken aff Sköllersta herret för thetta åhrett 1604
Thenn 19 junij anno 1604 bleff laga tingh hollett utij Sköllersta klockarestughu och
ährlige men här waret
Anders Pålsson herrets höffdinge
Ansonius Swensson landsfougte
per Jonsson kneckt hoffis man
Nämpdenn
Oluff i bondesittir
Mårthenn i munslätt
Ingemundh i gijllberga
lasse i Söderby
Lasse i Nygårdh
Nils i Slettmo

anders i Skruku
Joen i söderbroo
per i Eneby
Offe i ålsta
per i Tarrsta
anders i attersta

Jöns i bollesätter han bleff saker 9 marker till tre skipe, for thett han haff:r slagijtt oluff i
bötebo tre blanader medh enn yxshammar
Oluff i boo han bleff saker 40 marker konungspenningar i egen sak för thett han togh borta
otta lass höö i förbodh, thett honom war forbuditt bådhe aff lantmäteri och aff fougte
per jönsson i sätterbold han bleff saker 40 marker till treskipi. för hemgångh, som han giordt
till sin granne per andersson i sätterböle, och slogh hans port och hans farstugu door sonder i
sine wredhe
Erick larsson i Sköllersta, han kärde till broren sin i sköllersta, och sadhe, att han hade uplåst
hans Spannemåls boodh, medh sin faders nyckell thett drengin och sielff bestodh, att han war
deer inne, och togh ther Ingett mera uth ähnn ett (syrhett) stycke brödh, men Erick som seger
att han haff:r mist ther ½ spann rogh ½ spann korn och någott miöll
Biörn i Sköllersta han fäste enn 12 manna edh att then spannsmål bleff aldrig for therde i hans
husenn
Nils Ericksson i Hidingsta han (wijwr) sin granne mattz i Hidingsta, wara (orsakande) till att
hans hest hwar dödh uthij ett stengryt)
Mattz i Hidingsta han fäste enn 3 manna edh att han icke war hestens död wallande Ty hesten
bleff slagenn och siuker, och ther fanns ingen annor åbo emot på honom, uthan han ( ) ( )
Johann (…nsson) landz knekt han skall giffua Eric lijdiksson i dyrsboo i hellesta socken 18
mark penning:r igenn för sijtt skinn som han haff:r for fardig for honomBodha i Skollersta
socken thett bleff opbudett forste gångh, thett bleff och (sakt) att Joen skall losse Anders deel
ther ut
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Dombokenn aff Sköllersta herrett ( ) thetta åhret 1605
Ståtholler Jost Cursell
landzfougte antonius Swensson
herret höffding anders pålsson
Thenn 5 februarij anno 1605 bleff laga tingh hollet uthij Sköllersta herrett i sköllersta
klockare stugu uthi ährighe mens närwaru
Antonius Swensson landz fougte
Anders Pålsson herets hoffding
Per Jönsson knecht hoffitzman
Samson Sonasson knecht höfz
Nempden
Oluff i bondasett
mårthen i munslett
Lasse i Sörby
Ingemund i gilberga
anders i Skruku
Lasse i Nygårdh

Joen i Söderbro
Per i Taresta
Offer i Ålsta
Öhmund i Eneby
Nils i Slettmo
anders i attersta

Måns i Swinewadzby hade (nämpt) några skiutzhestar för penningr och ther uthij (forde) sin
hest, ther medh thessan hestar en (hafdir) (skuld) , Togh så andersse hest i Curatorp
fierdingzmannen owetterligig sedan lade firlingzmannen een ( ) ( ) ( ) för penningar sedan gijck
anders cura(torp) om en söndagh när messan skulle begynnas och (weskadhe) firlinzmannen på
( ) ( ) och i klockarr stugun medh hugg, Men när Måns gick äfft klockar stuffun i körkian ,
språngh anders up och gijck efter honom och hans brodher togh honom och hindrade honom i
dörren, så länge Måns kom i körkiann, stodh thå Månses brodher widh klocke porthen, och
medhan anders icke (fingo) Måns hötte han bror hans medh sin yxa, dock slogh han honom
intet Ther före, bleff anders saker 6 marker till treskipi
Ithem för thett han andfalte fielingzmand bleff han saker 12 marker till tre skipi effter 25 Cap i
konung Eriks (gång)rett
Oluff i broo i Swinewadh sochn han gijck lagh medh sex mr för thett ( hummel ) honom war
opå komett, så att han haffa (ingijtt) enn tunna miöll i Iboo och thesse war hans (lagmen ) Oluff
i broo, Oluff i Haddebo, Per i glottra bäck, Lasse i affraby, Oluff i (axtorp), Nils i abbeboll,
Jöns i affraby, giärdt i grytt, anders i keretorp och effter thett thet war (inga ) beskyllningh (
mot ) eller åklagade bleff eden them giffuin
Biörn i sköllersta han hade sine 12 lagmen medh sigh och wille gåå lagh ther före att han heller
hans hustru eller folk icke haffuer (fortärt) heller niöt någott aff thett hans son hust stulitt i hans
grannes Eriks wist huss heller boodh thet them wetterligit war, och på thett att icke någott
Twiffuelsmål skall wara upsattes samma laghgångh till widare befrågann Och thesse godeh mr
the wille gå medh hono och giöra hono frij, Biörn i Skollersta, Oluff i åkraby, Bengt i åkraby,
Swen i ullawij, Knuth i dwersta, per i östra osby, Per i skillinge, Lasse i (qumsta) Lasse i
Bärsta, Per i åkraby, anders i hellebodha
hustru Ramfrö i Sandersta i Kumbla sockn henne bleff sagdt att få arffia effter sin fader til arff
2 marker medhan hon (war i) orebro hwilka Oluff Manss i Biörka skall lossa henne såå effter
hans fader arffdi hennes fader
Per Eriksson i Swinewadz by honom bleff sagdt att han skall betala gärdrudh i bergh 4 daler
penningr och några ( ) och Joen Erikssons effter leffuerska i grytt i gellersta ( ) skall betala
henne hwadh hon henne skyldigh ähr
Lasse nilsson i Swinewadzby han wittnade att Halwarh i Segås lyckia drogh till her Joenn i
longåås och togh aff hono ett stodh till foder, och war han herde för (serrla) Sedan skulle han
före thett hem och när han kom på skogen swinnewadh sockn ther aff stoden döött, Ther före
måtte han thett (b…)
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Per i Carlstorp honom bleff sagdt att betala hustru Karin i Sörby ett fatt Järn som hans sone
hustru ingijtt widh nora ifrån henne effter thett han arffde sin son
Erik Perssons hustru i Torssiö i moses sockn hon haffr köptt 2 swin aff hustru Karin i
Käffwesta och när kiöpett war giordh them emellan dreffes swinen till skogs, och bleffne i
hiell bitne aff ulfwar Ter medh besporde hon om hon skulle winna sin (suin ) igen
Thå bleff them emellan så sagdt att the må draga lijka skada på huar sin sida, och bleffwe ther
medh forlijkte
Jöns Påffwelson i norre bro i gällersta socken hono bleff tilsagd att få till arfz på sin svärsons
Oluf Swenssons wegna mot konan Ingri i Hyndebergh i Kumbla sockn effter hennes oekta son
som fö:de Oluff Swensson war halff broder til, huarföre de ( ) medh henne i alt arff som henne
till ( ) ähr ( )
Mattz persson i Hijdingsta han gijck lagh medh fyra män, Så att han eij war wållande till att
Nils Erikssons hest i Hidingsta han doo som war fastnader uthij ett stensgrytte, och ther döö,
och thesse woro hans lagne, mattz (pers) i Hijdingsta Håkon i Ökna Jöns Håkesson i Ökna
Mattz swor sielf å book och the andre rekte op sine hender
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Thett andra tingett utij sköllersta herret thett bleff hollet then 25 augusti anno 1605 uthi
sköllersta socken stugu uthi ährlige mens när wari
Antonius Swensson lantfougte
anders pålsson herrest höffdingh
Per Jönssonn knicht hoffningsman
Nämpdenn
Oluff i bondeslett
Morthen i munslätt
lasse i sörby
Ingemundh i gijlberga
anders i Skruku
anders i Ibooll

Joen i Söderbro
per i Taresta
Offre i ålesta
Ödmundh i Eneby
ander i attersta

Påll Pålsson i bäck i Swenewadh sockn han gaff tilkenna att han på sin hustru wegnr haffr
arffuedell i Sätra Tå swarade Lasse Oluffon i Sätra att hans fader och farfader för thetta haffuir
sittet och boott för honom i all teres liffztijdh wäll öffwer 70 åhr oklandratt och ogiäldh, Sedan
bleff Påll Pålsson till frågatt medh hwadh beskedh heller wittne han ther till hadhe ther medh
han kan till ägna sine hustru någon deell i Sätra Tå hadhe han intett fram bära uthan sin löse
ordh, Tå wittnade beskedeligh man Bengt i lagmansboken att när han war enn yngling tå löstes
hans fadir allan gården til sigh och aldrigh ther effter quald eller någott på talan war Ther före
kunde ingett annatt dömas ther om uthan Lasse Oluffsson och hans arffwingar som i twå mans
åldrar haffir brukatt och besijttijt for:de Sätra oqult the må och beholla thett effter som thett 18
cappitell i jordabalken förmäler Och Pååll heller hans hustru eller arffuing haffuir ther intet till
tala
Britta i Hogetorp hon haffr mördt sitt barn thett hon åtte medh Matz i Högetorp. När henne till
stundade (juhltiden) att hon skulle födha Tå gijck hon ut om giärden ett pilskott wijdh pass,
ther födde hon, och i hennes swaghett öffuergaff hon barnett liggiandes och så frös barnet i
hiell, ty thett war (kaldt ) (rengh ) När hon kom sigh til igen sågh hon barnett wara döött. Thå
lade hon thett ut medh en tuffua och en mosse ( ther) upå. och strax gijck hon hem till sin
moder och sin broder och bekende och the funno barnett ther som hon sadhe, men ingen
handawerkan synthes ther opå, doock bleff hon dömd till att mista liffuett för samma mordh,
Men mattz som hon åtte barnett medh honom giorde honom frij, att han wesste ther ingett aff
och eij heller warith i råd medh henne ther om
Mattz i Högetorp han bleff saker 40 marker för möökrenkning som han haffr bedriffuith medh
för:de Brita i Hogetorp
Nielss i Ekeby han bleff sagd at han skall fly then poijken som han hade ( skremdt) ifrån Måns
i Ekeby som Måns brodh i löffte först war och måns til sagde att han skall och beflijta sigh om
att fly honom till (brödet)
Lasse i quarnh han bleff fält till lijffuett för thett han slogh i hiell Anders i Boortorp, doock
trode målseganderens intett effter hans lijff, uthan förlickte sigh medh honom om en ( skiligh
dom ) Nempligh så att han skall giffua them 300 marker penningr 6 alnar engelsk och enn sijne
lodh skied ithem skal han giffua konung laga böötir 13 mark 8 ortugher sammaledes herrett
och herrets hoffdingh 13 marker 8 ortug
Henrich i Kopparetorp han bleff saker 26 marker till treskipt for thett han haffr slagitt Matz i
Holmstorp 9 yxhammarslagh och for lijkte sigh medh honom om hans sommar arbethe
Samma dagh forbödh antonius swensson landzfougte att ingen skall for drista sigh effter
thenne dagh att mala medh the småå quarnar wijdh sine 40 marker till att bötha thett ware sigh
antingen crone heller frelsie landbor
Nils Dansson i Finsfall i Hellesta socken han kärde till Nils i affraby som han haffr (tunna)
hafre legd på penngr som upbrendt bleff aff drengiarna, på samma tidh haffr Nils Danssons
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hustru ( ) Per Olufsson i (så) samma quarn menn sedan Nils i affraby haffwa ( ) sin mäldh en
säck Per Oluffson ( ) mäldh opå samma quarn och moot (thenne) Nils hade sin meld uhr och
drogh sin koos ithem samma kom elden löös i quarnen och quarnen bran up ( ) the Nils
dansson wile söka sin skada hoos Nils i affraby, Men effter thett Per Olufsson hadhe quarnen
handemellan när skadhan heller orådhen kom, han (måtte) (senare) till skadan och upsatte Nils
dansson sin quarn igänd
Ingemudnh i gijlbergha han kärde till Erik i gilberga och Per larsson i gilberga och sade att
theras boskap haffr äthitt up hans höö, thett bleff sagdt att skadan skall mätas och säden betalas
efftr wars manna orden och the skola bötha 3 marker till tre skipi hwar dere ( ) ortug
Borge Påålsson w. Josth Curselz dreng han clandrade effter ett huus norrtorp benemp, som Per
i norrtorp haffr kiöpt tre deelar uthij och haffr Erick Andersson herrets hoffdinghe breff ther
opå, Bleff upsatt ther opå till annat ting och Börge skall see om han kan fritt ( ) andra delarna
som olossatte ähr samt annatt ( )
Biörnn i åsssen han feste lagh for sin hustru enn 12 manna edh for thett att hon icke haffr waritt
i rådh medh sin son att han skulle gåå i sin grannes wist huus
Anders i skarbiörk han kärde till Mattz i högtorp om någott arff effter sin dottr till sin dotters
barns behoff och efftir arffuett icke war rett bytt tåh bleff sagdt att arffuet skall ( ) till samma
igen och bytas på nytt och anders som morfadern ähr skall taga bådhe barn och arffuet till sigh,
ty mattz bleff någott saker till att bötha ther före togh barns arffuett ifrån honom
Thesse heman opbiudas
nordesta gården i grytt i gellersta socken skall leggias under crono, thy thet haffr statt lenghe
ödho
nest then westersta gårdhen i gellesta by skall leggias under crono haffr lenge legat ödhe
Thenn 22 augustij anno 1605 bleff en synn hollen på enn torp stad som heter (iltorp) som ligier
widh kär i Sköllersta socken sompt ther aff brukades under Kär och sompt brukades under
Swinewadz by och sompd brukades under Sätra men effter thett nu icke kan byggias heller
besittias lades thett nu ala tilhopa under Kär och åkern som ther opå lågh lades och till Kär
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17 juni 1606 (datumet anges endast i innehållsförteckningen)
per Jönsson i åkerby i Skölldersta sochn han haffuer lägrat sin lego piga, effter hans hustru
honn beda för honom bleff han på Kong:s Maijtt Nådight behagh bernådh i Konungz saken 30
daler Målseganden 13 mark 8 ortug sammaledes herret och herrethoffding 13 mark 8 ortug
Israell diurskytt i östansiöö han haff:r lägratt enn looskonna som war inhyses i Teesta, Efter
hans hustru bad för honom bleff han benådh på Kong Maijttz nådighe behagh medh 30 dal i
Konungz saken herret och herrets hoffinge 13 mark 8 ortug
Oluff Mattzsson Andersse drengh i Toresta han haffr lägrat Ingeborgh persdotter lego piga ther
samma stad och Togh henne till Ekta hustru han bleff saker 20 mark till tre skipin
Anders i dwersta han feste lagh för samma kona, och för enn annor konia som ther haffr låthit
lägratt sigh, then lagh festningh skedde för ( ) ( ) och mistanke skull som the (kirde) till honom
ther om
Carin Toresdotter i Södrabro hon bekende ( för ) att enn drengh anders benempd som Tiende i
(gubo) medh henne hoos Jöran Gudmundss hade ett ( par gånger ) lägratt henne, men drengin
han näkar hter till men Dijtloff marskalkens tiänare then wijtar hon för sigh, then segir hon
Neij till, Thenne drengin anderss (huill) festa lagh för henne till neste tingh enn sex manna edh
Oluff Larsson i Leedh enn hoffman han skyller och wijter sin granne Ånundh Jönsson före, att
han haffuer, lägratt hans hustru, medhan han war bortta, Oluffz hustru hon seger ock
sammaledes men Anund Jönsson han Nekar ther till och seger att han alrick haffuer befattat
sigh medh henne, han feste och lagh för henne enn 2 manna och will att weria sigh nesta tingh
och hans granne the wijttna medh honom att te allre haffua sett någon theck heller Lijknelse
ther till
Biörnn på Åssenn han kom för retta medh tolf sine lagmr och wille (skada) för thett Tiufferij
som Erich (skada) i Sköllersta wijte honom och hans hustru och när hans lagmr fingho höra
thett att biörnn haffuer budin sigh till förlickningh medh Erich, såå att ther skulle intitt talas om
wille intett hans lagmr sweria medh honom, eller frij honom uthan biörnn han bleff falen till
saken och skall bötha 40 mark tre skipi
Then tiuffen som biörn ( ) ( ) åsen haffr trulig, bleff wetin till ½ öre han bleff ther före saker
sex mark till tre skip
Oluff i broo i swinewadz sochen han kärde till Lasse i affraby, om en hest som han haffr bidit
honom, om, att taga ( ) medh sinom hest ifrån Tielmo thett han intett giördhe eij heller sagtt
Oluff till när han kom tillbaka medh sin hest, huar Oluffz hesth bleff, bleff för then skull
dömdt, att Lasse skall betala oluff halff skadann igen nempligh 6 mark
Lasse i swinawadz quarn han kärde till joen sin granne att han hade gååt til hans hustru, och
tagit aff henne till köpp enn halff tijnna haffre, emot hans willia och honom owetterligig, bleff
ther före Joen saker 3 mark till tre skipi
Lasse i Hundeberg i swinwadz sochn han kom för rätten, och begerde wijttnes bördh huruledes
Hundeberg war kommett under skatten i frelsett, Ther om wittnade tesse effterschriffne, Bengt
i lagmansbacka, anders i Sörsa, Erich i Östan mossa och Lasse i (tibtbol) i almby sochn, och
wittna the såå att Her Claes Åkesson, han bytte aff ( ) konungh giöstaff, och gaff enn ( ) Kongh
Maijttz andra gods igen, men sedan han haffr bytt sigh hundabergh till Tå biödh han
skattepengr för hundeberg ( ), thz wille Inge penningr Taga aff honom, han satte samma
penningr i Skölersta körko, Ther stodho the ett heelt åår. sedan lett han taga them igen, medh
sin tienare Anders Arffuettsson
Borge Persson, Jostz Cursells drengh han upläth solde och fastade per perss i norrtorp sin deel i
för:de Norrtorp nempligh enn fierdeel, for fem dal penningr, hela gården ligger for 12 ortugh
landh
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Thesse Torp ähr bliff skatt lagde
Södre glottra lades för 5 mark smör 2 åhrlige hest (siu) konungz hest 1 dagzwerke 2 öre
fodernötpenningr
Holmstorp lades för lijka skatt som (södertorp)
Empsetter lades och lijka medh södertorp
Per i (Orgnäss) ( ) quarn lades för 1 mark pen:r
Pers quarn i Taresta lades för 1 mark pen:r
Thenne efftirsk:ne hemman the upbiudes
nordesta gard i Toresta 2 gång
Broo i swinewadh sochn 1 gång
Tisse bliffir saker när som utskriffuelssen stodh
Oluff i Eneby han hade inthe sin drengh till stedes
Bengt i Åby han war i gestabudh i swinewadh sochn
Oluff i Bergh hans drengh war bortta
Per i Setterböll hans drengh war bortta
Alle thennar för schreffne saker och ärenden the ähre alle för hörde och Ran sakade för enn
sijttiande Rett Ty trijker iagh ( ) så witterligig mijtt signett här under
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Den 2 Junij 1607 höldz laga tingh uthij Sköllerstad häradt uthij Sköllerstad tingstugu
uthij welbördige Bo Ribbingz ståtthållarens antonius Suenssons Ander Poulssons
Slotzfougdens och häradz höfding der sammastedes nährwahru
Nämdenn
Oluff i Bondesätter
Morten i Mundzlätt
Lasse i Sorby
Ingemund i gilbärga
anders i Skruku
Anders i Ibboll

Jon i Södra Broo
Per i Taresta
Offe i ålesta
Per i Eneby
Nils i Slättnom
Anders i Ätterstad

Kom för rätta Töres Ingelsson i Bro huilken hade hugget Oluf Andersson ett köttsåre i handen,
sedan han wahr tagen i löffte för then saken att han wahr beskyllter att haffua belägratt Kirstin
Töresdotter, blef han förden skuldh saker för förbrutt uthi Konungens fredh effter thz 31 cap i
Konungz balken och för såramålen saker effter thz 10 cap i såra: mz wilia till penning 6 mark
Anund i Leedh giorde weriemåll för thz rychte han wahr i kommet att han skulle hafua belägrat
Oluf Larssons hustro i Leedh medh thesse efftersk:ne bofasta män, Jöns Månsson i Leedh, Jon
Nielsson ibidem, Jon Andersson ibidem, Per Larsson ibidem, Knut i Nynäs, Simon ibidem,
Anders i Torstad, Per Olsson ibidem, Erik Eriksson i Frogestad, Oluff Persson i Eneby, Niels i
Torstad, huilka alla giorde deris eedh och blefwe the bådha för samma hummilz måll frij sagda
Stodh Anders Håkonsson i Konnstad med sin lag giäld sielf 12 ihn för rättenom och wille
weria sig för thz rychte han wahr i kommen medh Ingeborg Pers dotter, och Segred Erichs
dotter, hwilka honom tilförende hade tiennt, och ifrå honom giffte och effter begge hustrones
männer wille och weria honom för samma saak, och elliest alla grannarna giorde han sielf sin
eedh, och thessa hans lagmän blef edhen opgifuen så godh som gången efftr thz 25 cap: Ting:
B, Jon Nilsson i Kånnstad, Nils ibidem, Anders Suensson ibidem, Jon Persson i Årla, Niels
Bengtsson ibidem, Per i Ösby, Karl i Bona, Nils Siggesson i Winala, Lasse Nielss ibidem
Jon i Bodha anklagades för han hade giort enfalt hoor medh Karin gerdz dotter, huilkett the
båda bekände, och hustronn bedher för honom, Blef han dömdh effter thz 31 cap i Konung
Erichs gårdzrätt till Penning 40 daler ( ) doch capittelät holler 40 mark, dock skiutes nåden till
HKM
Klagadhe Läntzmannen till Jon i Bodha huilken hade slaget armen af Jacob gerdsson i dragmo
och effter Jacob gerdsson hade förlicht sig medh honom och taget hemlig förlikning hafuer han
effter thz 17 cap: i tinzmåla B förtagett sin rätt, och bleff Jon i Bodha saker för såramålom
effter thz 6 capittell i såra: mz wilia till penningr 20 mark. Konungen 10 mark häradzhof: och
h: 10 mark
Hades för rättenom Ragnill i Tarestad, huilken wahr belegratt af ehn Landzknecht Jon Jönsson
i Eneby be:dt huilken Jon Jönsson sedan wigdes widh hennes syster Kirstin be:dt, och hafuer
fö:de Ragnill wahrit med i brudloppet nähr hennes syster wigdes widh honom såsom och wiste
att the wohro trolofwadhe, doch hon wahr icke hemma hos sin fadher i Taresta uthan tiente
annorstedes der i sochn och nähr denne Ragnill förnam att hon wahr hafuande, sedhan hennes
systers brudlopp hade stått, kungiorde hon thz för för:de Jon Jönsson hwilken strax afrymbde,
och giorde för:de Ragnill hennes föräldrar sampt henns syster frij att the icke wiste att Jon
Jönsson henne belägrat hadhe, och blef för:de Ragnill dömdh ifrå lifuet för thz henne witterligit
wahr att för:de Jon Jönss hennes syster tro lofuadhe, och thz icke kundgiordt at hon af honom
wahr belägratt och tilstadde ächteskapett effter thz 15 i högmålzbalken och effter westerås
stadga uthij den 11 artikelen
Oluf andersson i Frommestadh giorde weriemåll för sigh att han icke hade hafft lägermåll
medh Karin Tyresdotter i Bro, sielf siette, Nemligen medh Anders i Sörsa, Jon Olsson i
Frommesta, Lasse Nilss ibidem, Anders Jonsson i grytt, Anders i dalen, och giorde the alla
deras eedh å book, blef Oluf Andersson i Fromestadh fördenskuldh för samma wite frij giortt.
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Jon Persson i Skruku klagade till Lasse Andersson ibidem att han hade hugget honom öfwer
(and) fingeret så att thz ähr lytt, som ihn för rättenom syntes, blef fördenskuldh Lasse
Andersson saker till lytesboten 12 öre efft thz 8 cap i sår: mz wilia och blef och der till förlicht
med målzäganden för 3 daler penningr och blef dem wit emillan satt huilken then andre för
samma saak hereffter giör nogon åwerkan skall böta 40 mark emott förbudet, och blef Lasse
Anderss saker för såramålen effter thz 6 cap: i sår med wilia
Jon Persson i Skruku saker för han hade haft lönskalego medh Maritt Persdotter i Sköllersta by,
Målsäganden 1 mark, Konungen 1 mark, h: och häradet 1 mark
Hidingsta i nerboåss sochn opbödz 1 gång
Ehn deell i Henricks gård i S Bro opbödz 1 gång
Broo i swinwadz sochn Olufs gård opbödz 2 g
N gården i Toresta i Ekeby sochn opbödz 3 g
Rastorp i Ekeby sochn opbödz 1 gången och der på ähr betaltt och uthgifuit penningr 20 daler
606
Ö gården i Skruku opbödz 1 g
½ gården i Säterböll ½ mark land iord opbödz 1 g
Framladhe i rättenom Lasse I hundeberg i Swinewadz sochn klara beuis som opå tu häredz ting
wohro uthgifne, att Hundebärg wahr deris rätte byrd och skatteiord, och berättadhe att för:de
Hundeberg i så måto som här effter förmäles wahr kommet under frelse, huilkett nogre gamble
män wittnadhe så i sanning händt wahra, att Töres Jönsson som wahr för:te Lasse i
Hundebärgz stiuffadher, och her Claas Åkessons tienare opå Byrstad, wille medh list hafua
kommet för:te Hundebärg under frelsse och såldt thz wite her Claas Åkesson, män sigh sedhan
ångradhe och penning icke taga wille, Thå beghärdhe her Claas Åkesson under ett ( ) af för:te
Töres att han måtte få se iordebrefwett, och nähr fick thz behöllt han brefwett och gaf
penningrar och opå för:te Hundebärg män effter för:te Töres eller the som byrdemän wahr
samma Penningra eij taga wille sattes the i kyrkon till natt och åhr, hwilka penningr ehn H
Claas Åkessons tienare Anders Arfuidsson be:dt nähr the natt och åhr stått hade opå wite h
Claeses wägnr igen togh, och emidler tidh att penning:na stå stodh drog Her Claes till högloflig
konung giöstaff och bytte sig för:de Hundebärg till för tu andre hemman, ett i Askersundz
häradt och thz andra i Örebro häradt, och alt sedan hafwer för:de Hundebärg legatt under
Byrstadh, och ähn till widhare besked och stadfestelse framlade Lasse i Hundebärg ett wår
nådig konungzbref datum den 1 aprilz 603 att för:de Hundebärg skulle effter för:de häradz
höffdinge domar leggias under skatteiord och till rätte byrd igen. Tå framlade Oluf Nielsson
den W fru Ingeborg Tottz tienare och hennes fulmyndige fram i rättenom konung giöstaffz
bytesbreff som förb:tt ähr, och ähn thå ij hertigen wår nådig:te konungz konung Carlz
stadfestelse breff opå samma byte, Tå togz samma ärende i ransakning i så måto först effter
för:de Hundebärg icke laglig såldh wahr, såsom och låth han sielff taga Penningarna igen,
hwilka om the hade emott lag eller Recessen wahrit förbruttne borde the wahra förbruttne
under cronan, dömdes för denskuldh för:te Hundebärg ifrå frelse och under skatt och att Lasse i
Hundebärg sampt hans samarfwingar skulle thz besittia här effter för deris rätte byrd och skatte
iord medh sådane förord att the thetta åhret skulle giöra theras uthlagor till Byrstad, och effter
för:te Oluf Nilsson wediadhe her emott och under ehn lagmans dom med sine 3 mark och
wediadhe Nämbden der emott medh deris 6 mark, Blef och dömdt nähr för:te Lasse i
Hundebärg detta åhrs uthlogor till Byrstad giort hadhe och Jordäganden till Byrstad icke innan
natt och åhr för:te Hundebärg icke igen winna kunne skola eller willa med Lagmans dom
skulle (skada) Cronan deris rättighz ( )
Hades ihn för ( skada ) Åkerbys ehn ryttares hustro huilken ( skada) the hade wahrit för rätta
och openbarlig ( skada ) hennes man Jöns i Åkerby hadhe henne ( skada ) till att hon skulle
seija at hennes granne Oluf i Åkerby skulle hafwa henne belägratt huilket hon och nu bekände
thz aldrig skedt wahra och effter Jöns i Åkerby icke tilstedes, och man icke weet om han sin
ord will rygga eller eij nähr han kommer tilstedes och effter hela häradet wilia wäria för:te Oluf
för samma witemål blef thz med samma weriemåll oppskutitt till hans hemkompst som honom
( ) hafwer
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Bleff Lasse i Wibbanbodha tilsagt hen Engetegh som ligger i hans äng huilken äng thessa
godhe män af Nämbdenn honom tilsyntt hadhe, Nemligen Oluf i Bondesätter Per i Torestad,
Jon Jönsson i Broo, Offe i Ålestadh, Anders Jonsson i Skruku
Thesse godhe män blefwe ihnsatte i Nämbden för Morthen i Munzlätt och Offe i Ålestadh som
och giorde deris eedh å Book, Per Olsson i Tårsta, Niels Siggesson i Winnala
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Den 27 nouembris 1607 höldz laga ting uthij Sköllersta häradt uthi Fellersta uthij
wälachtade Antonius Swenssons Befallningzmannens, och Anders Poulssons slotzfougde
och häredzhöfding ther samm stede nährwahru
Nämbdenn
Oluf i Bondesätter
Lasse i Sörby
Ingemund i gilbärga
Anders i Skruku
Anders i Iboll
Nils i Winala

Jon i södra Bro
Per i Taresta
Per i Eneby
Nils i Slettmo
Anders i Attersta
Per Olsson i Toresta

Giorde Nils i Winala och Per Olsson i Toresta deris eedh effter the blefwe insatt i Nämbden för
Offe i Ålestad och Morten i Mundzlätt
Klagade Her Swen i Swinawadh till Anders i Bäcketorp och Johan i Sätre Landzknechtar,
huilka kommo till honom i hans gård och öfwerföllo honom medh många onyttige ord och
effter der skedde inga ährerörige ord eij häller nogot slagsmåll blefwe the ihn för rättenom
förlicht
Framkom för rätten Per Olsson i Dyreboll och tiltalade sin granne Östen ibidem att han hade
funnet i hans bodh nogott lerofft som honom ifrå stulit wahr, till huilket Östen sadhe sig eij
weeta huru thz dijt kommet wahr, uthan mente efter han tilförende för ähn han gijck dijdt wäll
wisste huar thz låg och huru thz wahr sönder skuritt skulle han thz finna opå hans hals dijdtlagd
hafwa, och framlade Oluff Jönsson i Torpa, huilken ihn för rättenom bekände att nähr han om
aftonen fiskade medh Per Olsson, thå sadhe han. Jag hafwer wahrit hos ehn wijs karl i Askers
sochn han sadhe mig att Östen hafwer taget mitt lerofft som iag mist hafwer och thz ligger
under hans källarebodh och ähr skuritt uthij 3 stycken, men (fälltreden) ähr borta, och han badh
denne Oluf Jönsson gå medh sig om morgonen och wahra der witne til, och om morgonen gick
Per Olsson ihn i Östens sängebodh och hustron låg der ihnne och tog genast nyckelen till
källarebodhen, och gick genast och togh op lerofftet som han sagd hadhe och thz låg ihnsurrt i
ehn barnasärrk och lagd under foldret och ihn under lågh oppe så att intz sees kundhe, och
effter han icke kunde nampn gifwa den spåmannen moste han om sidher bekenna dett han
kunde med ehn sin nyckel oplåst Östens bodh och hade ther inne wahritt och söka och sett thz
ther, derföre wahr han så wiss der opå huar thz lågh, tycktes fördenskyldh lijka wahra att Per
thz sielf dijdt lagdt hadhe, män effter Pedher berättade att nähr Lerofftet bort kom wahr han
intz hemma, skötz thz till nogre andra wittne och satte op till nesta ting
Talade Befallningzmannen Antonius Swensson till Per i Saletorp, huilken hade giort enfalt hor
med sin legopigha Kirstin Nils dotter i Skinnargärde, och hafwer han henne med godhe ord
alltid tröstat, hon skulle icke blifwa hafwande och gifwitt henne derföre att ätha alandzrott, ( )
rott, Blodroth och ett stycke af ehn agdesten, som lågo ihn för rättenom, Män effter han
belägringen nekadhe och legd sin legodräng till att kennas widh saken, och sedan han förnam
hon wahr medh baarn, gaf han henne nogott som han sedan bekänna moste tilhopa stött ughi ett
papir som wahr blodrött, och som konan mente hade hon waritt med barn uthi 7 wicker och 2
dagar ther effter thå hon thett intaget hade, blef hon fosteret quitt. Togz saken i ransakning i så
måto först effter han grufweligen swor för belägringen till thz andra nekadhe han till the
röterna han henne gifwit hade, och doch omsidher bekenna moste egenom ehn husqvinnas
berättelse godgiärd be:d huilken nogre resor hade gångat till Fabbetorp och wille hafwa igen
the rotar och agdestenen. Kunde fördenskuldh icke Nämbden frija honom att egenom the
rötters beblandelse hade buritt förgörning å fosteret att thz der egenom förgick. Blefwo the
bådha dömde ifrå lifwet effter thz 16 cap i högmåla B. Doch skötz der medh till hans Kong
Maijttz
Kom för rätten Kirstin Erichzdotter i Käfwesta huilken wahr med barn, och man hade
tuifwelzmåll om barna faderen, och kunde man icke få weeta af henne, uthan sadhe att hon
folgdt ehn skrifware i skutzreso han belägradhe henne emillan afraby och swinawadh och gaf
henne derföre 1 mark, Män 14 dagar ther effter belägradhe henne ehn annan karl Anders
benembd opå Kränglan och den samma wahr hemma i Östergöttland och ther i ladha om natten
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( ) höfwiedzmannens samsson bo på Kränglan, han gaf henne ehn half mark. Hwilken thera
barnafadheren wahr wiste hon icke, skötz dermed op till widare ransakning
Klagade Lasse Jönsson i quarnen till Lasse finne i Säldmabodha att han hadhe ihiällslaget tuå
getter för honom och den tridie stack han ehn widia egenom halsen opå och hangde henne i ett
trä och slagett 4 stycken ofärdige, Bleff afsagd att finnen skulle betala honom igen 3 stycken
geter och böte 3 mark för han then ene så illa handnadhe och op hengde, Doch effter geterna
giorde honom skada opå hans Rogh blef honom the 3 mark opgifne
Festadhe Sigfrid i grytt weriemåll s:6 till nesta ting att han eller hans husfolck hade icke ihiäll
slaget 2 swin för (text saknas)
Festadhe Anders i Mörkesbodha weriemåll sielff nesta ting att han eij hade låthit bortridha Carl
i Boos hest, eller han och hans söner eij wohro wollande i hestens dödh sielf 6
Blef afsagd att Bengt i Korpetorp skulle uthlösa Lasses barn i Swinewadz quarn af för:te
Korpetorp och behålla sin fädernes iord till byrd igen
Klagade Måns i Ekeby till Per i Segåås att han hade hugget honom medh ehn lije ett köttsåår
och slagett honom 2 yxehammar slag, blef han derföre saker effter thz 10 cap: i sår: mz wilia
Jöns i ekeby saker för han försatt laga stempning emott Per i giölinzfall – Penning 3 mark
Blef afsagd att Marcusses barn i Norr Bro skulle betala Ingred i Ekeby för ehn koo och nogon
spannemåll 17 mark penningar som för:te Marcus hade taget effter sin Brodher Jon, och skulle
betalas af thz gårdawerdet uthi Örebro stadh som Marcus köpt hadhe effter ther wahr ingen
lösöre
Giordhe Nämbden Jönses hustro i Ilfwallebodha frij för thz rychte som den konan Karin
gerdzdotter henne påkom, att Jon i Bodha skulle wahra fadher åth Jönses dotter, Thy thz wahr
intitt annatt ähn af lösa ord utkompne, och huem henne derföre wetar, böte 40 mark
Simon i koppartorp saker för laga stempning emott Matz i Holmetorp – Penningr 3 mark
Anders i Kefwestarudh försatt lagastempning emott Oluf i Bärg – Penningr 3 mark
Anders Jönsson i Swinnewadz by försatt lagastempning emott Håkon ibidem – Penningr 3
mark
Blef afsagd att Jon Andersson i Biörka skulle hösta för:te Biörka sitt fädernes hemman i byrd
igen
Rastorp i Ekeby sochn opbödz 2 g
Toresta i Ekeby sochn opbödz 4 g
N Åby i Ekeby sochn opbödz 1 g
Oluf Hanssons gård i Skruku opbödz 2 g
6 örtuge land i Lasse Nilssons gård i Fromesta opbödz 1 g
Anders Perssons gård i Hidingsta 2 g
Blef afsagd att per Olsson i Almbro skulle gifwa Måns i s Bro ¼ span korn för hans swin hade
giort honom skadha egenom hans ogille gärdesgårdh
Lasse Persson i Sörby för han slogh Oluf Olsson ibidem ett blodwite saker Målsäg: 1 mark,
Konung 1 mark, häradt 1 mark
Oluf Olsson ibidem för han slog Lasse Persson ett blodwite saker till Målsäg 1 mark Konung 1
mark häredt 1 mark
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Blef satt opå konungens egna wite emillan för:de Lasse Persson och Oluf Olsson att huilken
them eller deris hustroer den andre med onyttig ord eller gärningar gifwer orsak till oenighet
skall bote sine 40 mark
Lofuades Lasse Nielsson i Frommesta ( ) opå 6 örtuge landiord i för:te Frommesta i Nordesta
stad som han af sin hustroes broder Her Swen Andersson köpt hade för 15 dal penningr ehn
tunna Rogh och 1 spn malt, så erfwer och hans hustro Kirstin Andersdotter 3 örtug i för:te
frommestadh
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Den 19 Julij 1608 höldz Laga ting uthij Sköllersta häredt och klockarestugu, uthi den
Edla och wälbördige Bo Ribbinz ståtthollarens, sampt thesse wälachtige mäns Antonius
Swenssons landzfougdte, Anders Pouss slotzfougdte opå Örebro slott, sampt Pädher
Jönssons knechtehöffwidzmans nährwahru
Nämbden
Oluf i Bondesäth
Lasse i Sörby
Ingemund i gilbärga
Anders i Skruku
Anders i iboll
Niels i Winala

Jon i söder Broo
Per i Taresta
Per i Eneby
Niels i Slettmo
Anders i Attersta
Per Olsson i Toresta

Kom för rätta Oluf i Bro i Swinewadz sochn hwilken hadhe belägratt och giort enfalt hoor
medh sin legopigha Karin Olufzdotter, och beher hans hustro för honom, blef han saker efter
den 31 artikell i konungh Erichz gårdzrätt till penning 40 daler. Doch silefwe capittelet håller
40 mark. Doch skiutes nåden der om till H K Maittz
Hades nu andra resan ihn för rättenom Östen och Päder i Dyreboll, huilken Päder i Dyreboll å
nesta ting till förende wahr saker till 40 mark för thz han sitt eget Lerofft hade ihnwräckt uthi
Östens bodh och som han bekende hade ehn nyckill till Östens bodh, och hade der ihnnan
ransakatt ( ) (lätt) och thz sedan funnet uthi enn barna särck emillan tildenar nedstucket och ehn
enda satt oppe huar utaf han thz seh fick, och oplästes thå ihn för rättenom den welborne
grefwinnans till Hörninsholms fougdes Niels Bengtsson breff hwilkens landbo the wohro, uthi
hulket han förmälte att han them bådha hade för sigh uthi godhe mäns nährwahru till förhör
och mente att å nesta ting intitt bleff ransakatt thz ehn gammall hustru h: Ingeborg i glottra nu
wittnadhe såsom och hans Brodher Sigge i Kopparbodha, Huilka nu inget witzord gafs att per i
Dyreboll icke wahr hemma nähr lerofftet kom bortt, och skulle thz icke få weta för han kom
ifrå östergöttland till sin syster som bodde i Bärg, Såsom och skulle Oluf Jönsson i lilletorp
wittna, att östens hustro nähr lerofftet fans hade beditt pädher i Dyreboll han skulle taga sitt
igen och intit det widare om tala. Thå bleff her om ransakatt och så öfwerwäget först effter den
hustronn Ingborg i glottra och Pädhers Brodh Sigge wohro walde wittne, och nu icke widh
tingett tilstädes, wett man icke huru der om wahra kan, Män thetta ransakades effter Östen och
hans hustro alltid wistades i deris Bodh och the thett stulitt hade, hade thz thz bättre hölgd
effter the hörde att ehn humilzmåll opå them hade, uthi the 3 wickor som wahr emillan thz
borkom, och thz igen fans, och barn klädher hade the icke så månge, som Östen berättadhe att
the barnasärcken uthi 3 wickur miste kunde, såsom och effter the hade ehn stor afwund och
trätto sig emillan och sädhan medh sin Dyrik eller nykill gick och stall sig i Östens bodh medh
olaglig ransakan, och låste så igen effter sig, Kunde nämbden honom icke wäria att han sielff
icke hade buritt lerofftet dijdt, Bleff dömdh at han skulle wahra saker widh förre ( ) dom, och
efter Östen icke hemma nähr ransakningen skedde och Östens hustro såg att lerofftet togz uthur
hennes bodh wisste hon ingen rådh uthan moste bedas föhr till Östens hemkompst
Bleff Östen i Dyreboll saker för han opbrött medh olaglig ransakan Brita i Diursnäs
klädheskrin och leta eftter ehn uldsax och fan ingen effter thz 13 cap: i tiufua B till treskifftes –
Penningar 3 mark
Och effter Östen i Dyreboll och h: Brita i Diursnäs med några oqwädens ord hwar annan witte,
Östen henne för ehn sax och Brita, Östen om ½ mar pngr och ingen dere nogon beskedelig fog
hade till samma ord, blef dem opå öfwerhetens wegna förbudit ingen der widare opå tala med
deris 40 mark
Festadhe Oluf Larsson Skreddar sitt tillhåld hafwandes i Kummekär i Regna sochn, weriemåll
sielf 12 till neste ting att han icke hade belägratt Östens hustro i Dyreboll
bleff afsagd att per i Dyreboll skulle betala för:te Oluf Skreddare 1 ½ (kappe) Rogh och 10 öre
Penning till nesta ting eller böta för dombrutt
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Kom för rätta Arfwed Jonsson, som säger sigh tiena Erich Nielsson fougdte widh (Nors)holms
gård huilken hade taget ehn hest nähr H K M wahr widh segersiö gård som skulle i skiutzferd
der ifrå och till Juleta gård, ifrå Per Olssons pigha i Almbro i gellersta sochn , och nähr han
kom opå hesten redh han strax ifrå pighan, och effter pighan icke fick spaning opå hesten wed
Juleta gick hon hem ighen, och hennes husbonde Per Olss i Almbro gick effter andre gångeh
och fick spaning att för:te Arfwed hade wahrit i ett torp hardt nähr Juleta gård Brunstorp be:dt
med för:te skiutzhest, till huilket för:te Arfwed nekade sigh ingen skiutzhesta hafft haffua
uthan red sin egen hest. Thå wittnade medh suarenom ( ) Anund i gällersta, swen swensson i
Bro och Lasse i Kyrkeboll, att he kände och sågo att för:te Arfwed tog hesten widh Segersiö
huilkett och pighan honom all lägenheten och ord opå tygade, medh för:te wittnen att han tog
hesten och hade honom uthi 2 ( ) för ähn Konungen afreste der widh Segersiö i förewendning,
och hade tilförende nähr han första resan wahr till förhör widh Örebro slott, honom öfwer
tygatt lasse Jönsson i dimbesta i Mälösa sochn och Swen i Segersiötorp att denne Arfwed låth
sin hest stå i dimbesta mädan han drog till Juleta, och nähr han kom tillbaka igen, hade han
taget ehn annan hest i för:te Brunstorp som han opå redh och skiutzdrängen red den röfwade
hesten, och sade han för Lasse Jönssonn i Dimbesta att den hesten hörde ehn bonde widh
Kruttbrukett till. Och effter sådana fulkommelige wittne kunde Nämbden honom icke weria
uthan blef dömbd efter thz 5 cap: i Tiufwa Balcken till treskifftes Penning 40 mark och
målzäganden till sitt igen
Blef afsagt att Morten i Mundzlätt skulle behålla den Bistocken som hans mågh Matts ibidem
ifrå honom kändt hade och icke tilhörde
Giorde thesse eftersch:ne weriemåll medh sigfred i grytt som å neste ting tilförende festade lag
sig icke hafwa ihiäll slaget 2 Oluf Månssons swin i Örebro, Lasse Andersson i grytt, Anders
Jonsson ibidem, Störbiörn ibidem, Per i Fellersta och giorde Sigfred sin eedh, och them andre
blef edhen opgifwen
Thesse efftersch:ne stodho och giorde weriemåll medh Anders i Merkabodha, att hwarken han
eller hans söner, wohro wollande till Carll i Boo hestes dödh, Swen Nilsson i Fåcklekär,
Anders i Ilfwanbodha, Per Olss ibidem, Per i Sätra, Karl Larsson i Bärg, Oluf Persson ibidem
Och giorde Anders i Mörkesbodha sin eedh och them androm blef ehen opgifwen
Lasse i Seldarebodha blef saker för han hade optaget Bengt i Korpetorpz nätt opå hans egit
fijske wattn, och lagd sine dijdt igen olofwandes, effter thz 25 cap: i Byg: B till treskifftes –
Penningr 3 mark
Klagade Oluf i gregztorp till Per Jönsson i Bro Swinewad sochn, hwilken hade belägratt hans
dotter karin Olufzdotter och ähr the bådha skylle till ( ) doch han owitterligit, Bleff om
skyldskapen skutitt till Presterskapet och capituleres Män, för mökrenkningen bleff han saker
efter thz 3 cap: i giptom: Balken till treskifftes effter han henne icke ächta wille Penning 40
mark
Jon Jönsson i Winala saker för han hade aff laggipto säng kräncht Elin Hansdotter tienandes
hos hans fadher ibidem och icke will taga henne till ächta – Penning 40 mark
Klandrade Jon i Bodha och Per i Fiskmanstorp opå, att theras fadher Oluf Ingewalsson icke
wahr uthlöst för sin byrdesrätt uthi gilbärga i Swinewad sochn, och der emott framladhe
Ingemund Persson i gilbärga i rättenom ett köpebreff som förmälte att alla hans faders syskon
wohro uthlösta, och wittnadhe Lasse i Fall med swornom edh att Per Ingewaldss hade opå sin
salighz uthi sitt yttersta bekändt att Oluf Ingewallss wahr uthlöste meedh 40 mark som han
uthlade i saköres brutt. Sammaledes wittnadhe Oluff Jönss i Ånnabodha att honom drager wäll
till minnes att Per Ingewalsson gick med hans fader Jöns i Torp till tingz och tilsade Oluf
Ingewallss att han honom fölia skulle, män han kom intitt. Blef Jon i Bodha effter thz så lenge
oqwald ståndett gilbärga frij sagd
Blef afsagd efter thz 46 cap: i Byg: Balken att Erich i Kåltorp skulle betala ¼ bott nemligen 2
mark penning för hans oxe stångade ihiäll Jacobs stutt i glottra
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Klandrade Anders i Fellersta till sin Brodher Per ibidem, att han skulle undrymma honom i
för:te Fellersta effter nähr han påfordrade icke fick sin betalning af honom, Blef afsagd efter
Per thz besutitt och bygd hade såsom och sinom brodher tilförende gifuitt 10 daler och nu
skulle han gifua honom tijo daler till och så behålla the 6 örtuge landiord i Fellersta, huilka 10
daler han sinom Broder Anders i Fellersta ihn för rättenom betalte, och blef honom för:te Jord
tildömbd och opbudin
½ gården i Fellersta opbödz 1 g
Skarbiörka 12 örtuge land opbödz 1 g
Boo i Swinewad sochn opbödz 1 g
Nilses gård i Afraby opbödz 1 g
N Bro i gellersta sochn opbödz 1 g
Rastorp i Ekeby sochn opbödz 3 g
Oluf Hanssons gård i Skruku opbödz 3 g
Jönsses son i Bennegärde saker för han försatt laga stempning medh Lasse i Fall – Penning 3
mark
Klandrade Anders i Malmgrefwa i Askers sochn opå Erich Bengtssons saak i Tybbele till ehn
ihnhyses qwinna i Årlom Kirstin be:d huilken för 26 åhr sedan skedt wahr, blef der med
afwerigt
Anders i Malmgrefwa fastade och bort hemuldh Oluf Hanssons gård i Skruku, och lofwades
der på fastebreff
Per Jönsson knechtehöfwidzman lofwade att syna ehn ohegnatt emillan Bärga och
Kefwestarudh
Lasse i Sörsa för han slog Offe i Ålestadh ett yxhammarslag till treskifftes saker till penningr 3
mark
( i marginalen: Jost Curtzells barn )
Blef afsagd att Jon i Skruku som äger i Skruku 58 mark och Esbiörn ibidem som hafwer uthlöst
2 systerdelar i andra halffparten Skruku bådha behålla halfua Skruku hwardera
Sattes till gestgiffware tu heman i Wrana och tu heman i Kalsta i Swinewad sochn
Listgofwo Lasse Lars i Hundebärg med sine sam arffuingar, sampt Oluf Perss i Swinnewad
och Lasse i (S)lemmetorp, medh Märitz barn i Bärga i Wingåkers sochn, welbördige Hans
Erichsson till Bråxwijk som länge hafwer wahrit klandratt dem emillan för:te Hundebärg och
opbar derföre ihn för rättenom Penning och guldh 50 daler och lofwade der opå att gifwa
fastebreff
Skulle Per Jönsson knechtehöfwidzman besehe om nogon neffwerlop som Matz i Holmetorp
opå klagade till Måns i Segersta, och nefweren för biudes till nesta ting
Blef afsagd om tionde fördzlan, att alla skulle föhra lijka, hela hemman och torpare, och
knechtarne föhra effter som the ingiott hafwer, hwem så icke föhrer, skall föhra och böte 3
mark effter nähr tionden ähr ingiort i kyrkohärberget thå hörer hon konungen till, derföre skola
the alla föhra lijka
Blef afsagd att ghe wägar emillan store bygden och Helleboda skulle innan Bartholomei tidh
broas och byggas, eller alla Jordägande skulle böta der före 3 mark för dombrått
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Den 31 januarij 1609 höldz laga tingh uthi Sköllersta socknstugu uthi den Edle och
wälbördige Bo Ribbing till Säby Ståtthollarens sampt the Erlige och wälarhtige Antonius
Swänsson Befallningsman öfwer Närike och Anders Påhlsson slotzfougde opå Örebro
slott, och häradzhöfding ther sammastedes nährwahru
Nämbden
Oluf i Bondesätter
Lasse i Sörby
Ingemund i gillbärga
Anders i Skruku
Anders i Ibboll
Nils i Winala

Jon i Söder Bro
Per i Taresta
Per i Eneby
Nils i Slettmo
Anders i Attersta
Per Olsson i Toresta

Lofwades ehn sön opå ehn quarnadam widh attersta
Jon i Bodha kom för rätten huilken nu andra resan hade giort hoor medh Karin gerdzdotter, för
hwilken han tilförende bött hadhe Blef saker effter osm skall sig der opå nådigt förklaradht uthi
Örebro att han skulle böta Penning – 80 daler
Oluf Andersson i Leedh saker för han högg notetagen sönder för them som hadhe lof att draga
noot uti grannarnas fiskewattu efft 83 25 cap Bygg: B Peng:r – 3 marker
Bengt i Hidingsta saker för han slog Oluff i Leedh eet blodsår Peng – 3 marker
Blef Lasse smedh i Örebro förlikt med sin systersman Bengt i Åkerby, att Bengt skulle gifwa
Lasse för 3 broder delar och ehn systerdeel uthi 2 öreslan i för:e Åkerby penning 17 11/10 dal
och derför ( ) silfwer 11 lod Peng:r 4 dal och ehn oxe om 8 ( )
2 öres land iord i öfra Åkerby opböds 1 g:n
frommesta nest sunnersta stad 11 örtug 1 g:n
Korpetorp i swinnwad sockn 1 g:n
½ gården i Fellersta nest sunnersta stadh 1 g:n
½ gården i wester Leedh 1 g:n
westra gården i afradzby
Bro i Swinnewad sockn 2 gång
Prestegården i Närboås sockn opböds 1 gång
Bengt i Korpatorp saker för han slog Matz i hwenstorp eet blodwite Penning – 3 marker
Ähn opgafz Oluf skreddar att förskaffa sig (äfwen) till nesta ting full lagång för thet ( ) måll
och röchte han ähr i kommen att hafua belägrat Östens hustro i dyreboll, effter han nu opå
tinget sina lagmän icke tilfyllest hade som uthfäst (wahrå) nesta ting
Per i dyreboll forsatt laga stemning emot sin granne Östen ibithem Penningar – 3 marker
Festadhe Oluf i Bärg weriemåll f:die till nesta ting att han heller hans husfolk icke hade
uphugget Anderses gärdesgård i Kefiåstrudt och låtit sielf boskap opäta hans höö
Festade Jöns i Kopparbodha weriemåll sielff (sette) till nesta ting, att han icke med wilia hade
satt eldh opå Östens höstack i dyrebol och opbränt honom
Blef afsagd att the 4 hualmar höö som Oluf i (Kefringlarudh) hade köpt af ehn husgranne uthi
(wiltes) gård ibitem. Så att Nils skulle wahra nermast thet att köpa effter thet bergdes der på
gården, och Nils legge Lagmansi( ) och för hussyninnan som han lenge hade wahrit skyldig,
som Oluf fäm höet ehrlägga skulle
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Den 1 februari wahr opå syn emillan grannarna i attersta om theras (gemena) dammar, som
wahr emillan Lars Berthilsson och Lars Andersson ibidem. Den ( ) och welbördige Bo Ribbing
till Säby Ståthållare, sampt Landsfougden Antonius Swensson och Hans Henrcksson lagläsare,
medh desse af Nämnden
Oluf i Bondesätter, Anders i Skruku, Jöns (Sonesson) i Bro, Per Ömundsson i Eneby, Per i
Taresta, Lars i Närboås, Nils i Winala, Anders i Attersta, Jon Jönsson i Bro
Blef dömdh och afsagd att Lasse Andersson skall gora trij flödefall tre stockar diupa och nähr
myckit wattu ähr, skall han hafua them oppe, och skulle the bådhe Lasse Berthilss och Lasse
Andersson wahra lika till att opbygga then dammen som wahr widh (lad)ån. Och nähr Lasse
Berthilsson klagar eller ( )säger, och Lasse Andersson med tredsko icke wille optaga dambolet,
och the med witnenn skäligen bewisas kan, skall hwar ense böta – 3 marker
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Den 30 junij 1609 hölds laga ting uthi Sköllersta tingstugu, uthi ( ) (rikettz)
Befalningzman öfwer Närike wälachtad Antonius Swennssons samt Anders Påhls
slotzfougdes och häradz höfdings nährwahru
Nämpden
Oluf i Bondesätr
Lasse i Sörby
Ingemundt i Gilberga
Anders i Skruku
Anders i Ibboll
Nils i Winnala

Jon i Söder Bro
Per i Taresta
Per i Eneby
Nils i Slettmo
Anders i Attersta
Per Olsson i Toresta

Kom för rätta Jöns Andersson i Öhna hwilken hade giort enfalt hoor, med Kirstin Pedersdotter,
och hustronn badh för honom, blef han saker effter then förklaring som h. ( ) sig nådigt opå
enfalt hoor förklarade uthi ( ) att den Edle och welbördige Bo Ribbingz och Antonius
Swännsons nährwahru, så att mannen skulle böta 80 dal och konan 40 dal Penningar – 120 dal
Klagade Jöns i Boeng till Erik i Attersta och Oluf i Bondesäther domaren, att the bådha
hemligen hade gångat och optaget then råstaken som wahr satt till skildnatt emillan attersta
ägor och Boeng, och (ihnfott) then sig till fordels nogra fampnar, och wille sig Oluf i
Bondesäther widskylla, att han thet icke giorde, ( ) effter han wahr med hela Nembden tilstedes
nähr han nedsattes, och stodh der hos närh han flyttades och likuäll han thet icke giorde,
bewiliadhe han thet effter the tilstodh och såg opå att han flyttades, blefwo the bådha saker
effter thet 21 cap i Bygninga balken tillhopa Penning – 40 marker
Blef tilsagd Ingemund i gilbärga att han skulle taga framledne Swänns i Bengtzbodhas barns
fäderne och låtha thet ihnsettia i kyrkones ista till barnen komma till deras laga ålder
Nils i Slettnom blef tilsagd att förlika ehn sak emillan Östen i dyreboll, och Kirstin i
Kopparbodha om nogra får, som Jöns i Kopparboda opå klandrade, effter Östen icke tilstedes
Per i Eneby klagade till Simon i Nynäs hwilken hade slaget hans dräng ett slag medh ehn stör
ett blodwite saker han före till Penningar – 3 marker
Blef afsagd att Per i Eneby och Oluf ibidem skulle hwardera beholla halfwa gården i Eneby ( )
sedan göra bådha lijka uthlagor
Thesse efftersk:ne stodho och wille göra weriemål medh Jöns i Kopparboda, att han icke hade
satt eld opå thenes höstack i dyreboll Nemligen Nils Andersson i Afradzby, Jöns ibidem, Lasse
ibidem och Anders i Bärg, Bleff thenna edhen så god som gå( ) opgifuen effter thet 24 cap –
Tingz B
Stodh Oluf i Bärg, Anders i gambo och Jon i Folkasbodha nu ihn för rättenom hindratt sielf 3 (
) och wille weria sig att deras boskap eller geter icke hadhe rifwit Anderses höstack i
Kafiestarudh, Blef them edhen opgifuen så god som gången, effter noga wittnad i att höstacken
kom wått ihop och stodh och bran och der af förderfwades
Blef afsagd att alla the som hade ägor wid Biörkaskogen skulle innan 14 dagar hafwa rödt och
broat theras wägar, till kyrko, köpstadh och quarn widh huar deras 3 marker
Anders i gellersta s: 40 örige land opbödz 3 gång
Jon Pålssons gård i Ballersta by 1 gång
Nest westerstadgården i Leedh 2 g
½ Fellersta näst sunnersta stadh 2 g
Öfra Åkerby 2 öres land 2 g
Frommesta nest sunnarste stad 11 örtug 2 g
Kerretorp i Swinnewadh sockn 2 g
Prestegården i Närboås sckn 2 g
W gården i Afradzby 2 g
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Den 1 Novembris 1609 hödz laga tingh med almogen af Sköllersta häredt, uthi Sköllersta
tingstugu, uthi landsfougdtens erlige och wälachtige Antonius Swenssons och Anders
Pålssons fougdte opå Örebro slott och häradzhöfding uthi Sköllersta häradz nährwahru
Nämbden
Per i Taresta
Lasse i Sörby
anders i Skruku
anders i ibboll
Nils i winala
Per i Näsby

Ingemund i gilberga
Jon i söder Broo
Per i eneby
Nils i Slettmo
anders i Attersta
Per Olsson i Toresta

Giorde Per i Näsby sin domare eedh och insattes i nämbden
Blef Per i Taresta af menighe häradz almoge och nämbden satt till häredz domare uthi Olufz
stad i Bondesätter
Klagade Swenn i Norre Bro till sin granne Jon Påhlsson ibm att han hade slagit honom hans
tummelsfinger sönder så att han ähr aldeles ofärdig och lytter, såsom ock 2 yxehammarslag och
ehn pust. Blef Jon Pålsson herför saker effter thz 6 cap i sår: för fulsåår till treskifftes och för 2
blånad och pusten efft. thz 10 cap i sår: hwardera till 3 marker och för lythes boten efft. thz 18
cap i såram: med: wilia 3 marker ( )
Klandrade Swän i Norre Bro opå 3 örtugland iord i Jöns Pålsson gård i norre Broo
Tilltalade Antonius Swensson Nils i Slätmo uthi Per Jönssons knechthöffidzmans nährwahru,
hwar han hade hördt eller taget the ord som Per Jönsson knechtehöfwidzman berättade den
högborne herren och fusten, hertig Johan Nemligen, sagt thz gudh förbudhe kong maitt kommo
nogott dödeligit aftall uthi hastighet widher så skulle gudh nådz alle kong mijttz gamble tienare
och synnerlig Doctor Nils hoflantzelaren och Per Jönsson knechthöfwidzmannen. Och hafwa
sig tildraget nähr Per Jönsson berättade för : ord för h. ( ) hertig Johan uthi Swinnewads
prestegård Thå sende h k m sin drabante höfitzman Mats Jöransson be:dt och Per Jönsson
knechthöffidzmannen som skulle öfwertygha för:e Nils i Slettmo, att han the orden sagt hade
som han berättat hade, och kommo thå tilstedes för:e Per jönss Matts Jöransson, Barthill
Larsson rentemestaren såsom ock then drabanten som thz skulle sagd hafwa hos the Bönder
Anders i Ibbol b:dt uti Afraby. Tå skött sig Nils i Slettmo till H K M:s drabant att han the orden
sagd hade nähr han tog skiutzhest hos Anders i ( ) män drabanten giorde sig frii med Anders i
Ibboll och flera som tilstedes wohro, att sådant taall emädan han wahr i Ibboll intet nembdes
eller hördes. Derför tilfrågades ähnnu ihn för rättenom Nils i Slättmo, hwar han the orden hört
hade Tå swarade han sig aldrig weta sådan ord sagd hafwa och hade han them sagd thå hade
han them i sin druckenskap och (fånickhetz) sagd och them aldrig af nogon tilförende hörtt och
badz föhre. Tå stodh ock nu ihn för rätten Anders i Ibboll och sade att Nils i Slättmo hade
medh wredzmodh till honom i Afraby nähr drabante höfitzmannen och the andre som sakn
förhör skulle wahra afresta, tage sig then och den så wist som the hörde att drabanten sade
samma ord och sade att (halwad) i Afraby hörde thessa ord hwilken nu wid tinget intet tilstedes
skötz thetta op till widare ransackning
Lasse i Wibberbodha sattes i nämbden uthi Nilses stad i Slättmo så länge för:e sak wahr
ransackatt
Sade Nämbden sig ähnnu wille blifua wid then dom som å nesta ting til förende wahr afsagt att
Erik i Attersta och Oluf i Bondesätter skulle böta för the flötte råstakarna emillan attersta ägor
och Boängh
Klandrade h Karin i Bännegärde till Bännebodha och sade att hennes fader hade thet köpt och
af sina samarffwingar löst, och hon derföre aldrig hade bekommet wederlegning och beghärdte
samma Bännebodha sielfwer besittia. Der emot wittnadhe her Henrich kyrkoherde i Sköllersta,
att hennes fader uthi konung Eriks Regementz tidh hade förbrutit bådhe liff och godz och stodh
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sitt straff, och thå blef hemmanet ödhe och ingen af byrdemännen wille thz besittia och kom i
kronones rest för 46 daler. Och thå hafwer Jönses moderfadher Jöns Larsson be:dt thz af ödhe
optaget och thz sedan häfdatt och bygd och oquald besutit ihn till denna dag och ( ) nu the 46
daler för cronones gamble rest. Så dömdes honom samma Bänneboda till ewärdelige ägor
oklandratt att behålla, och h Karin och hennes man Jöns i Bännegärde i frå sagd, aldenstund
han flytt ihn opå frälse nähr thz stodh ödhe och wille thå icke besittia thz nähr thz stodh i
cronones rest
Brännegärde opbodz under cronan 1 gång
Niels i Wargetorp fastade wäriemåll sielf tridie till nesta ting, att han icke wahr wållande att F:
Ingeborgz skiut till Börsta ( ) dödh af hans håndawerkan eller wilia, eij heller hade han taget
huden af samma skiut
Skulle Oluf i Sörby förskaffa sigh wäriemåll till nesta ting för thz rychte han wahr i kommen
för Knape Elin
Blef afsagd att Jon i Boda skulle betala h:Kirstin i Hälla 11 daler penning som han wahr henne
skyldig till nest kommandes Thomassmesso, eller böte för dombrått
Opbödz
Lass Anderssons gård i Afraby 1 gång
2 öres landiord i Åkerby 3 gång
Prestegården i Närboås sockn 3 gång
Nest then westersta gården i Leedh 3 gång
Jon Pålssons gård i gällerstaby 2 gång
Korpetorp i Swinnewad sockn 3 gång
westra gården i Afraby 3 gång
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Den 13 martij 1610 hölds laga ting med almogen af Sköllersta häret uthi attersta uthi
landsfougdens Erlige och wälachtige Antonius Swenssons nährwahro
Nämbden
Per i Taresta
Lasse i Sörby
Ingemund i gilbärga
Nils i Winala
Bengt i Åkerby
Jon i Söder Bro

Per i Eneby
Nils i Slätmo
Anders i Attersta
Pär i Näfwesta
Lasse i Wippanbodha

Kom för rätten Anders Jönsson i Norra Bro hwilken hade belägratt och aflatt barn medh ehn
kona Ragnill i Taresta b:d tienandes hos hans fader Jöns Pålsson, och nähr hon förnam sig
hafwande wahra, kundgiorde hon thz drängen och wohro så bådha (tilråds) att dölia thz, thitt
langste the kunde, och emedler tidh lofwade konan hon wille tilseh att hon kunde bli (från)
fostret quitt eller thz fördrifwa, Män nähr födzletidhen kom födde hon barnet och skar halsen af
thz och lade thz opå ehn hööskulle Nogot tilförende hade hennes mattmodher förnummat
rychte att hon skulle wahra hafwande, män hon förswor sig, att hon icke wahr hafwande män
nähr barnet wahr född, förnam mattmodern hennes skröplighet och togh till sig twå sina
grannqwinnor, och talade henne hårdeligen till och thå moste hon omsidher bekänna, och sade
sig hafwa född ett dödt barn, och hade kapat thz för (st) sedann, män Quinnorne låte sig icke
nöija ther med uthan trängde henne hårdeligen att hon moste wisa them hwar barnet lågh och
thå söntes som synemännen wittnade, huru hon thz tuustades igenom halsen stunget och
upskuritt hade. Thå togz saken i ransakning och bekände både konan och drängen att thz wahr
hans föräldrar owitterligit att hon hafwande wahr och gafz hennes mattmoder witzord, effter
hon så hårdeligen trängde henne att bekiänna sanningen, blefwo the för then skuldh bådha frij
sagde – Män effter bådhe drängens och konans bekännelse ( förnam…) wäll, att the wahr
bådha uthij lika rådh att konan skulle dölia sig hafwande wahra och att hon skulle tillseh hon
kunde blifwa fostret quitt, och drängen dölgde med henn ( ) kunde för then skull nämbden icke
wäria honom, uthan dömbdes bådha till lika straff effter thz 2 cap i hög: B ifrå lifwet och effter
för:de kona Ragnill i Toresta hade tilförende legat med sin systers man och thå döbd för
samma gärning ifrå lifwet, Blef Anders Jönsson effter Riksens rådz dom benådd till lifwet och
konan stodh sitt straff och blef halzhuggen
Hans Nylänning boendes widh (Donsö) kyrkio kom för rätten hwilken hade giort enfalt hoor
medh Ingrid, Per Olssons hu i Tybble och effter förbe:te Hans Nylänning och hans hustro icke
kunde förlikas sig emillan ( afsondrade ) the sig emillan dock uthan kyrkans dom och rätt,
kunde för then skuld Nämbden icke wäria honom utan han hade bedrifwit enfalt hoor. Blef ( )
the för then skuldh effter Kong Maijtz förklaring opå enfalt hor mannen saker till 80 daler och
konan 40 daler Skiutes medh denna saken till (…rätt) effter inga ther hafwer nogott till att böta
medh ehn medh kropp
Tilsades Ingell Persson i Frommesta att han skulle medh sin Broder Per i Ålesta wahra,
måhlsman för Per Olssons barn i Toresta, och taga deras fädernes arf till sig, till barnen komma
till deris myndige åhr
½ gården nest nordesta stad i Fällersta opböds 2 g
Nest sunnersta gården i Grytt opbödz 1 g
S: gården i Käfwesta i Swinnewad sockn 1 g
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Den 13 julij 1610 höldz laga tingh uthi Sköllersta tingstugu, uthi den Edle och welborne
Boo Ribbingz till Säby Ståthållarens sampt landzfougdens Erlige och wälachtige
Antonius Swenssons sampt Anders Pålssons Slotzfougdens opå Örebro slott, och
häradzhöfding här sammastades, nährwarhru
Nämbden
Per i Toresta
Lasse i Sörby
Anders i Ibboll
Nils Siggesson i Winala
Bengt Olsson i Åkerby
Jon Jönsson i S Bro

Per i Eneby
Nils i Slättmo
Anders i Attersta
Per i Näsby
Per i Näfwesta

Giorde Bengt Olsson i Åkerby sin domareedh och blef insatt i Nämbden
Klagade F: Ingeborg till Byrstadz fulmyndit till ehn hennes bonde Nils i Wargetorp b:d att han
hade slaget mård opå hennes ägor och hwarken tillbudit konungen eller henne skinnet, hwilket
Nils i Wargetorp bekände (doch för) han att han wahr otidig och hade såld honom till Michell
Dankward i Örebro. Blef afsagd effter k: Maijttz mandat att then skulle förskaffa skinnet igen
och saker emott förbudit Penningar – 40 marker
Stodho thesse efftersk:ne och giorde wäriemål med Nils i Wargetorp att thz skiut som blef dödt
och låg flådd opå Byrsta ägor, icke wahr aff hans wilia och håndawerkom dödt blifwit som han
å nesta ting tilförende hade utfäst lagl. föhr. Jöns i Kalfwekulla Jon i (Onla) Jöns i Bänneboda
Per i Ösby Nils i Ingredztorp, Bengt i Sätra och Oluf i Öna Och giorde Nils i Wargetorp sin
eedh och them androm gaf målsäganden edhen op så godh gifwen som gången ( ) thz 24 cap i
Tings: B och blef Nils i Wargetorp frij sagd
(Ingeller) i Skinnargärde saker för han slog Bengt Persson i Åkerby, för han bebodhade honom
skiutz reso effter läntzmannens befallning 2 yxehammarslag och hafwer han förlickt
målsäganden att han intitt klaga wille, blef han saker till
Konungen 2 marker
häradz och s: 2 marker
Dömbdes att Håkan Larsson i (Ökna) och ( Hans) ibdm i Gällersta sockn, skulle betala nogra
bönder i Kumla sockn 3 ½ daler penning för ett får the utlagde för them i Hingstridaregården
efft theras gärdeslagor fingo Håkan Larsson 1 daler penning att kiöpa fåret föhr, hwilken daler
Håkon lefwererade ehn hingstridare som lofwade förskaffa hem fåret män hingstridaren
förskaffade intitt uthan dolgde bort penningar. Och thå moste Kumbla bönderna ut legga fåret
för Gällersta gärdeslagor, skulle för then skuldh Håkon Larss betala bönderna och söka sin
fångesman hwar han kan
Blef affsagd att Brita i (Båflinge) skulle betala Ingeborg i Glåttra 1 tunna Rogh för hennes häst
hade ihiäll hennes skiutt eft thz 46 cap i Byg:
Blef afsagd att konungens diurskyttare skulle behålla thz loskin som thz diuret i fatt folgde och
(reste) och deris hundar ( ) thz i Pers ( …stock) i Taresta och betalte konungens fougde skinnet
för 8 dal, the 5 dal skulle diurskyttarna behålla och the 3 dal skulle Per i Taresta bekomma för
skått ( ) ( ) Byg: B 36
Blef tilsagd Lasse i Afraby att han skulle gifwa Niels Olsson som hade trolofwat hans dotter
för sin tienst, effter han wahr i gård med honom och dotteren blef dödh, 2 tunnor Rogh och
hwad mehra förtient hade, thz skulle afkortas för Lasse i Afraby hade född nogon boskap
öfwer winteren åth honom och hade Niels Olsson lånt ehn telieyxa att göra ehn kärra medh,
hwilken yxa the framfosige soldater togho bort (…sades) Lasse i Afraby att betala yxan effter
thz wahr hans arbete drängen giorde

27

Sköllersta härads domböcker 1603-1620
Östra gården i Afraby opböds 1 gång
Bro i Swinewad sockn opböds 3 gång
Nest sunnersta gården i Gryt i Gellersta s 2 gång
Hafwer tilförendhe wahrit sagd konungens fred emillan Per Jönsson i Såhneboll och hans
granne Per Andersson ibdm att hwilka then andre mz slagsmåll öfwerfölle skulle hafwa för
wärkat 40 marker hwilket förbudh Per Jönsson förbrutit hade uthi thz han slog Per Andersson
eet blodwite Doch gaf then edle och wälborne Boo Ribbing ståthollare honom saken op uthi 20
daler för förbudit och saken efft thz 20 cap i Sår: mz vilia
Konungen 21 daler
målsäganden 1 daler
härads höf: och här: 1 daler
Blefwe Niels Olsson i Bottorp sampt Nielses dräng i Slättmo, och en konas dräng i hulsiö
hwardera saker 3 ör för the oprefwo Andersses gärd i Grytt och the slepte sion öker
olofwandes, och sedan intit igentäpt hagen effter thz 9 cap i Byg. Balk: parag. 5
Målsäganden – 9 öre
blef ähnnu som å nesta ting tilförende afsagd att Jöns i Bänneboda skulle thz oklandrat till
ewärdelige ägor effter Jöns i Bännegärde ( ) thz stå öde och thz thå icke besittia wille uthan
flytt ihn opå frelse, och Jöns Larssons moderfadher tog thz så op i konung Eriks tidh, och thz
sedan oquald behållet bygd och wäll lossat och nu skall ( ) konungens rest – Penningar ( )( )
syn emellan gårdarna i Sörby i Närboås sockn
Jon i Rangstorp i ( …gårds) sockn saker för han haffwer hafft lenskaläge mäd Anna i
Kälkabodha Penning – 3 marker
Per Jönsson i Bängtsboda och Oluf i Ånnaboda saker för the försatte laga stempning första
resan emot Her Swen i Swinnewad hwardera ( ) för åkäranden Penning – 6 öre
Wittnadhe Antonius Swänss lands fougden och Hans Henricksson lagläsare, att then tidh laga
ting höldz i Kumbla häradt, kom ther för retten Jöns i Skoga i Swinnewad sockn och förfrågade
sig ihn för rätten om Nämbden icke witterligit wahr att han hade lagligen köpt för:te Skoga aff
Halsten i Sörby i Halsberg sockn opå hwilket köp Nämbden bekände intit klander opå wahra
Klandrade Anders i grytt opå 2 åkrar som han sade tilförende hafwa legatt til then gården som
han nu besittia i Grytt, och nu brukas the under Almbro. Der emot wittnade Jon Jönsson i Bro
som satt i Nämbden, och ehn ålderstigin man, att nähr han wahr ehn ung dräng thå tiente han i
Almbro, och thå lågo the åkrar till Almbro och han plögde them, och sedan så oklandratt till
denna stund slagitt
Ähn klandrade Anders i Grytt till ehn engeteg som hans fadher soldhe Lasse Bertilss i then
dyre tidhen blef affsagd efft han ängetegen i sin nödh bortsålde och ingen i byrden wille
honom köpa, skulle han honom behålla som honom i trångom undsatt och opbödz 1 gång
Loffwades Per Swensson fastebreff opå ½ gården i nest then sunnersta stad först opå ¼ deel
som hans brodher ( Anders Swänsson ) ( ) honom ihn för rättnom fastade, för Pengr – 20 dal
och den andre ¼ delen arfwer han, så han ägir ½ gården i Fellersta i Gällersta socken
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Den 14 augusti 1611 höldz laga ting uthij Sköllersta tingstugu uthij Kong Mz
Befallningzmans öfuer Näriki Erlige och walachtige Antoni Suenssons nähr wahru
Nämbden
Per i Toresta
Lasse i Sörby
Ingemund i gilbärga
Anders i Ibbol
Nils i Winala
Bengt Ols i Åkerby

Jon Jönss i Broo
Per i Eneby
Niels i Sletmo
Anders i Attersta
Per i Näsby
Per i Näfuesta

Matz finne i Holmatorp saker för han slog Måns i Segelztorp ett blånadt Penning 3 mark
Ähn för oquädinsord å tinge 3 mark
Måns i Segelztorp saker för han slogh Matz i Holmtorp ett fulsår wid ögatt
Affsades att Nils i Abbebodha skulle betala Ragnell i Ladugården 20 mark Penning för ehn koo
som han hade taget af Per Mölnares (bena) widh Snaflunda
Per i Norrtorp saker för han slog fierdinzmannens dräng huilken honom 2 resor tilsadhe
skutzreso konungz och nähr han tridie resan kom slogh han honom ett blodsår saker för tredsko
första och andra resan 40 mark och för såramålen 3 mark, och sittia ehn månad i tornet
Blefwe alla sochnemännen i suinawad sochn så förehnte att effter många ligga afsides och gör
huarken skutzreso eller hålla gestning the samma skola betala them som gästningen för them
hålla effter som skotet efter ordningen på gården nu fella kan
Käfuesta s: gården i sköllersta s opbödz 2 g
Opbödz nu andra resan ehn engeteg som Lasse Bertilss köpt hade liggandes opå gellersta äng
Afsades att Jöns i Poulsboda skulle betala Lasse i Falla 5 daler penning för han hög ihiäl hans
skiutt och saker effter thz 44 cap i Byg B Penning 3 mark
Festade Lasse Håkansson i Attersta wäriemål sielf 6 till nesta ting, att han eller hans hion icke
af theras försummelse eller håndawärkom wohro wollande at M Jacobs oxe som han hade på
födan blef dödh, och skulle M Jacob Byggmester hafua lagom Nemligh 1 tunna Rogh för oxen
( ) thz 8 cap i Byg B
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Den 13 Maij 1612 höldz laga tingh uthi Sköllersta klockarstugu uthij K Maijtz
Befalningzmans öfuer Närike Antoni Suensson och häradzhöfdinge Anders Poulssons
nährwahru
Nämbden
Per i Taresta
Lasse Suens på Närboås
Ingemund i gilbärga
Anders i Ibboll
Niels i Winala
Bengt i Åkerby

Jon Jönsse i Broo
Per i Eneby
Nils i Slettmo
Anders i Attersta
Per i Näsby
Per i Näfuesta

Opbödz grytt nest then sunnersta gården af Albrecht i (Näsby) 1 g
östersta gården i westrabyn i Afraby opbödz 1 g
Stodh ihn för rätten Bengt i Åkerby och bekende sig hafua giort enfalt hoor med Marit
Jönsdotter och stodh hans hustro och badh för honom Blef han saker effter H M nådige
förklaring penning 80 daler
Lofuades fastebreff opå 4 öresland som ähr ehn half gård i Hidingsta och opbödz 3 gången
Nilses gård i Afraby som ähr westra gården i westra byn opbödz (4) gång
S: gården i Käfuesta 3 gång
Lofuades Lasse Barthilsson i almbro fastebref opå ehn äng liggandes på gällersta ängen som
opbödz nu tridie gången
Klagade Anders i Gamby till Per Anderss i Hälla att han medh försummelse satt och lagade
flintan opå sin bössa, och så gick (bijsan) af wåda lös och skött honom egenom låret så att han
hafuer der af ewärdeligit lyte Blef Per Andersson saker för lytet 9 mark och för såramål effter
thz 2 cap i sår: medh wådha Penning 6 mark
Stodho thessa efftersk:ne och wille göra wäriemåll för Lasse Håkonsson i Attersta som han å
förre ting uthfästade att M Jacob Byggmestares oxe han hade opå lego, eij blef dödh af
wanwijrd eller hans försummelse, Erich Bengts:n i Attersta Anders Larss ibitem Lasse
Andersson ibitem Oluf Bergerss ibidem och Måns Olsson ibitem Gaf han M Jacob edhen op så
godh gifwen som gången
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Domboken aff Sköllersta häredt pro anno 1614
den 26 octobris stodh lagatingh medh almogen aff Skiöllersta häradt uthi Skiöllersta
tingstugu, uthi h k n härtigh Carll Philips wår nådige landsfurstis och Härres troo tienar
och Befalningszman öffwer Nerikie Erligh och wälachtat Peder ( Ifwarssons ) nährwarhu
Nämbdenn
Offe i Skalbiörka
Lasse i Sörby
Ingemund i gilberga
Nils i Winnala
Bengt Olsson i Åkerby
Biörn i Egby

Nils i Slettmo
Peer i Eneby
Per i Näsby
Måns Olsson i Attersta
Per i Näffuesta
Hinrich i Broo

Kom för rätta en quinna wid Nampn anna andersse dotter. Hon haffr hafft en siuk man som
haffr legat på sängh i trij åår och ikie kunnat hielpa sigh sielff huarkn in eller utt, och aff sin
långligh siukdom bleff han dödh. I medlertid medan han leffde haffr Bondens dräng hafft
lägersmåhl medh henne och rått henne medh barn, och derför haffwer hon giort enfalt hoor
Bleff hon för den skull saker effter salig och höglofflig konung Carls förklaring, Penningr – 80
daler konungens egin sak häradts och häradshöffdingen 13 marker 8 örtugar
Item drengen Per Eriksson för enfalt hoor Penngr – 40 daler häradt och härads höff – 13 mark
8 örtug
Samma dagh kom för retta her Jöns i Swinnewadh som tilförende war komin i rikte för han
skulle hafwa slagit en gamal kopparslagar i hiäll widh nampn Mårten haffwandes sin hemwist
widh Linkiöping i östergiötlandh, haffwer sigh så tildragit att hans hustru förde honom siuk
ifrån Örebroo uthi en slädhe och när hon kom till Swinnewad begierdhe hans hustroo att kiöpa
öll åt henne så gaff her Jöns henne ett stoop sedan wille hon ändeligen kiöpa thet henne bleff
på sistone förwerkatt och hon begynte bruka en slem mun på presten och hans hustru för the
wele ikie lotha henne få öll så myckit hon wille, men kopparslagaren lågh i släden siuker, då
gick här Jöns til honom och sadhe, woro ikie thu så siuker som thu äst jagh skulle lära digh
stilla munden på thin hustru och i thet samma skiött han kopparslagarens hustru medh handen
(men rösten ) ifrån sigh och badh henne draga ifrån sigh sin koss och när han kom till Hellesta
sockn blef han aff sin långligh siukdom dödh och effter för:de Här Jöns war kommin i
oppenbar rikte, thett han skulle wara orsaken til hans dödh och war aff et löst taal utkommit.
der emot framlade han ett breff i retten giffuit i Linkioping aff Biskopen och Capitulariet
daterat s: Petri och Pauli daagh åhr 1614 förmelandes att kopparslagarens hustru uthi the godhe
mäns närwaro giör för:de här Jöns frij för samma sin mans dödh, och effter samma bekiennelse
bleff han och frij sagdt, att ingin effter thenna daagh skall ingit haffwa honom något widare at
klandra för sama saak
Samma dagh stodh Lasse Andersson i Grytt, Oluf, Toriörn Pedersson Lasse Ericksson och
Anders Jönsson ibid och giorde wäriomål för Anders Winters stoodh the skulle haffa slagit i
hiell och thesse woro theras lagmän, Jöns Pålsson i Broo, Per Andersson ibid, Swen i Broo,
Anders och Hans i Biörka, Albricht och Nils i Fällersta, Peer i härminge Per ( Mattson) och
Lasse i Ökna, Nils, Oluff och Anders i Attersta. Stodh och målsäganden och gaff then edhen op
så goodh giffuen som gången effter thet 24 cap i Tinsmål B.
Män Håkan, Anders Persson och Hans iakoppsson i Gryt fingo inga lagmän, derföre bleffwo
the fälta till saker effter thet 19 cap och hwardera giffa Anderss Winter – 5 dal penningar och
ther medh bleffwo th förlikte
( ) (wäriemål) ( ) för thet ( richte) ( ) war i kommen för Eriks hustru i ( ) nemligen Carl ( ) måns
i skruku, Jon i Eskbodha Lasse ibid Oluff i Tarestat Jöns i Bönebodha Nils i (kiäredh) Jon i
gilberga Anders i Nortorp Peder i tompta Erik i Teesta och Anders i Ullawi, och giorde Peer
Larsson sin eedh å book och them androm gaffs eden op så godh som gångin effter thz 24 cap i
tinsmål och bleffwo båda för samma witesmål frij sagde
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Anders i Sörby bekiende at en kona benempdt Chirstin hansdotter skall haffa sagt thett Carll i
Berg haffwer lägrat en knechte hustru benempdt Ingeborgh, mädan knechten war på toogh thett
för:de Chirstin nekade till in för retta ikie haffwa sagt thett och effter samma knecht hustru nu
war bort rymdt kunne man intet widare ther om ransaka för än hon kan komma tilstädes
Sama daagh klagade hennes man Lasse Månsson til Jöns i torp, Jon och Oluff i Sörby, thett the
hade kiöfft aff hans hustru som ähr bortrympdt, först haffr Jöns kiöfft en ko, Jon i Sörby en
quiga och Oluff ibid tuå stutar och ähr samma boskap wärderat för 7 3/4 daler. Bleff affsagt at
effter the haffwa kiöpslaget medh hans hustru uthi hennes mans frånwaro som ähr emot thet 4
cap i kiöp m: B skulle the giffwa ifrån sigh 1/3 dell som ähr 10 mark 2 öre och ther medh
skulle han wara tilfreds til thes hans hustru kan koma tilstädes och hon för foder nödt skull
haffwa nödgas at selia samma boskap
Samma dagh klagade Oluff Jonsson salpetersiudare till Ingiell i Skinnargiäll thett han hade tuå
resor mött hans hustru emellan giellersta och örebro och ridit henne så när inpå at han hade
skubbat huden aff knän på henne och kallat henne en ( k..lare) kiäring, Bleff affsagt at han skall
gåå widh kalk belgen widh slottet i fiorton dagar och ther medh skall saken wara förlikt
Jöns i dwersta för han höög Anders i gamboll i riggn medh en yxa ett kiötsåår saker 6 marker
effter thet 10 cap i sårmål Balken med welia
Konungsaken 1 ½ marker
häradt och h:höff 1 ½ marker
målsäganden 3 marker
Lasse Eriksson i Åårla för han försummade skallebuudh saker effter thet 21 cap i Bygninga
Balken penningar – 3 öre och för tredsko 3 mark
Konungssaken 1 marker
häredt och häredzhöff 1 marker
skallewijte 1 marker
Stodh Lasse Ericksson i Froesta och Päder i Näsby och loffwade faste breff på Skogen i
Swinnewad sockn som Jöns ibid aff them kiöpter haffwer för penningar – 66 marker
Kom för retta Elin Krigmansdotter oplätt och fastade Peder i Eneby en broders deel i Leedh i
Ekeby sockn
Jöns i torp klandrar på en systerdell som han menar sigh wara ägande til i Sörby, män effter
ther fans ingin breff eller bewiss bleff ther medh opsat til thes han medh någon beskied kan fåå
huruledes han haffr rätt att kräffia effter samma systerdell eller och om han kan finna någon
rättelse uthi s. Päder Bengtssons dombook effter han seger at thet war på samma tidh klandrat
Carll i Bärgh klagar till Jöns i Bärgh thett han aldrig bliffr färdigh aff thett han hade huggit
honom i handleden så när handen aff, och tilförende hade bött för sårmål och nu bleff affsagt
thet han skall giffwa honom 12 marker för lythet effter thet 3 cap i såramåls B medh welia
Nils Bengtsson i lagmansbacka äger en brodersdell i sättra och will ikie lota lössa sigh bort aff
sin broders barn som ähr anders Olsson ibid som ock äger en brodersdeel ithem haffwer Nils
Bengtssons fader ländt Anders Olsson 20 marker penningr til at lössa 3 sösterdelar medh aff
Brita i Boo, Ingrid i Backa och Chirstin i Empta och nu äger Anders med thett han ärfft haffwr
5 sösterdelar och effter Nils Bengtsson ikie will lota lössa sig bort will ändeligen sittia sin
broders deell. Thå bleff affsagt att hemanet skall wärderas både huus och iordh hwadh Anders
haffwr kostat på hemanen sedan han fick thett uthi penningr och sedan skall Nils betaa Anders
sin häffd, så mikie som kan belöpa sigh på en broders deell och när the ther om ähr förlikte, så
skall Nils haffa maket att sittia sin broders deel i sättra och ikie för
Nils Eriksson i Hidingsta för laga stämning – 3 marker
Konungssaken 1 ½ marker
häredt och hr höff 1 ½ marker
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thesse effter:ne heman opbödz
ett ortugland iordh i Nynäs 1 g
westra gården i giellersta 2 g
nest then wästersta gården 2 g
nest södra g i grytt 2 g
nörre gården i ålsta 2 g
Bengtzbodha i Sköllersta s 2 g
Skiphult i Swinevad s 1 g
Nils gårdh i affraby 1 g
1/3 dell i toresta 1 g
mellesta gården i ålsta 1 g
en broders deell i Leedh 1 g
( aske ) bodha i Sköllersta s 1 g
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Den 11 maij 1615
stodh laga tingh medh almogen aff Skiöllersta häradt uthi Skiöllersta tingstugu, uthi ( )
hetigh Carll philips ( ) ( ) och Befalningsman öffuer Närikie Erligh och wälaktat Peder
(ifwarssons) närwahro
Nämbdenn
Offhe i Skalbiörka
Lasse i Sörby
Ingemundh i gilberga
Nils i Winnala
Bengt i Åkerby
Nils i Slettmo

Peder i Näsby
Måns i Attersta
Peder i Näffuesta
Hinrich i Broo
Halwadh i affraby

Biörn i Egby giorde sin domare eedh och bleff insatt i nämd
kom för rätta en knecht wid nampn tidika jönsson som haffr dragit til Örebro i wacht och haffr
hafft en kona medh sigh benempdt Ingridh, och om natten hade han giäst i Ökna i giellersta
sockn, ther haffwa konan och han legatt tilhopa i säng och sade för Bonden thet war hans
hustru, thet han in för retta bekiende at han lågh i sängh medh henno och nekade sigh haffwa
något medh henne beställa. Män effter thesse omständigheter kunne man intet frij honom, bleff
antecknat i befalningsmans händer, til widare ransakning
Erich i dwersta haffwer slagit Lasse i Skruku et blodwite och tuå blånader bleff saker 6 marker
och för helgedagz brott 3 marker til kirkian effter thet 17 cap i kirkioBalken
Konungssaken 3 marker
häredt och h:höff 3 marker
målsäganden 3 marker
Jon Andersson i Skruku och Lasse ibit för the slogo Erich i dwersta ett blodwite och 6
yxhammarslagh bleff saker effter thet 10 cap i såramål medh wilia penning 21 marker
Konungssaken 7 marker
häradt och h:höffz 7 marker
målsäganden 7 marker
Ithem wittnade Anders i Ilvanbodha och Jöns i dwersta at Jon i Skruku haffr brutit sönder hans
wäria i 6 stikin och riffwit sönder hans swerdtaska och kastat alt samans på elden Bleff för den
skull saker för Nidningzwärk effter salig konungh giöstaffs stadga giordt i Stockholm Anno
1540 Penningr 40 marker
Konungsaken 13 marker 11 örtug
häradt och h:höff 13 marker 11 örtug
målsäganden 13 marker 8 örtug
Kom för rätta Här Swen i Hospitalen och inlade i rätten Lasse Olssons Borgemestar och the
fattigas Bewiss att en gammal quinna som blef dödh i spetalen haffr giffwit effter sigh altt
hwad hon åtte. Och hade hennes arffwinge Lasse i Kalsta hoss sigh en koo och ett swin och
haffr födt thet på annat åhret. Bleff affsagt at the fattige skulle hafffwa kon och halffpartenn aff
swinet och Lasse skall beholla thet halffwa swinet för han födde thet öff winteren
Bleff afsagt at när Nils i Affraby haffwer sålt sitt hemman skall han giffwa ifrån sigh en
systerdell som Ingeborgh ibit medh sin son Jöran i ( fillengie ) ähr arffwinge till
ithem bleff affsagt at Nils i Affraby här effter ikie skall bruka konungzalmenning under
Affraby, som ähr (Biskopz änger) uthan nu här effter skola the brukas under Stora Emo
Kom för rätta Anders Olsson i Sörby, han hade tagit en (bögla) och et stigleder aff en
Bonndesadell i Arboga och fans igen i hans Barm, som Peder Swensson och Johan
grytogiutares Borgare i Arboga medh theras skreffteligi bekiennelse under theras (signete)
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bekiende. Therföre bleff han saker effter thett 5 cap: i Tiuffwa Balken til 40 marker til tre
skifftes
Carll i Bärgh fäste lagh för lägermål f: 12 til nesta tingh
Bleff afsagt at hustru Chirstin i Fromsta som äger halffparten i Nörregården skall lössa sin
syster utt som äger 1/3 dell och giffa henne så myckin Jordh igen eller penngr
Loffwades faste breff på wästra gården i giellersta
Kom för rätta en quinna ifrån Asker sockn och klagade effter en mansboott som haffwer skiett
för 30 åhr sedan i så måtto att Nils Böös haffr slagit en ihiäll wid nampn Anders Smålenning,
och denna quinnan war hans hustru thå framlade Jöns i torp Jon i Sörby och Lasse Olsson i
Kalsta som ähr Nils Böses arffwingar några klara och wissa beskiedh at samma mans bott war
uthlagt och opburin aff hans broder Knut Smålenning som war både koppar och annat mera till
40 daler som her hinrich i Skiöllersta wittnar Item Erich Jonsson knechte höffwidzman öffr
wärmelandz knechter medh sin wittnes bördh daterat och giffwit then 5 julij 92: Raffwals i
Ullawij sin bekiennelse giffwit den 18 junij åår 602, Johan Jon i Egby thet sama wittnar den 2
octobris 609 Bleff för den skull affsagt at hon skall sökia sin mans broder Knut Smålänning
som boten haffr tagit aff Sköllersta prestegård och Nils Böses arffwingr bleffwo frij sagda för
samma boot
Effter nämbdens ransakning bleff affsagt at the som boo i daall skola hugga sitt gärdefångh och
brandweedh på Wrana ägor och sedan holla giärdesgården widh makt som ligger emellan
wrana och daals ägor effter som aff ålder warit haffwer
Thesse efter:ne heman opbödz
wäster gården i giellersta 3 g
nest wäster g i giellersta 3 g
Nynäs 2 g
nest söder g. i gryt 3 g
nörre gården i ålsta 3 g
Bengtsbodha 3 g
Skiphult 3 g
Nilssa g i Affraby 2 g
1/3 dell i Toresta 2 g
p Bengtssons g i Leedh 2 g
nörre g. i Ilvanbodha 1 g
öster g. i giellersta 1 g
en gård i Sörabro mit i byn 1 g
(ostobodha) 2 g
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1615 den 6 novembris stodh laga tingh medh almogen aff Skiöllersta häradt uthi
skiölerstadh tingstugu uthi wår nådige furstis och herres hertig Carll philips wår nådige
lanzfurstis tro tienare och Befalningzman öffwer Närikie ährligh och wälachtat Päder
Assarsons nähr wahro
Nämbdenn
Offhe i Skalbiörka
Nils i Winnala
Bängt i Åkraby
Biörn i Egby
Ingemund i gilbärga
anders persson i hidingsta

Päder i Näsby
Nils i Slettmo
Päder i Näffuestadh
Måns i Attersta
Hinrich i Bro

Anders i Humblebodha giorde sin eedh och sattes i Nämbden
Kom för retta unge Päder i Setterböll och Bleff anklagatt aff wälachtat Anders Nilsson
häradzhöffdingie thett han giör Mytterij på kirkiobacken iblan sochne männerna Nähr
fierdinzmannen säger them till om dags:ker som effter Nya Jordereffningen skola uttgiöra, och
han medh sin (matu..) suarar, att thet må fanen giöra och ikie iagh och effter sådant länder till
tvist och (oenighet) Emot wår hög öffwerhett bleff förthenskull Päder saker penningr 40 mark
Sedan klagade Päder i Sätterböll til fierdingzmannen thet han plegar undandölia några som ähr
i roten til at giöra dags:ker til kolningen widh Bruket och hemligen taga penningar aff en widh
nampn Töres i Rostorp i skiöllersta sochn och ther medh försnilla cronan sin dags:kie och hade
Päder ingen wittne eller skiäl til thett som han sadhe. Tå spordes socknen till uthi hela häradz
närwahro om någon war som wiste sådant wara aff honom skett. Tå sade socknemännerna att
Töres i Rostorp plegar wara medh them i dags:ke huar som hälst the Bliffua kallade och effter
Päder ikie kunde Bewissa hwadh han klagade Bleff han saker effter thett 20 cap i Tingsmål b
penningar 40 mark
Nils i Boodha och Jon i Bäcketorp för the försåte öfferhetens dags:kie widh fiskewärken
hwardere saker penningr 3 mark
Erik i Froostadh Lasse ibid Jöran i Eneby Mats i Ekeby Oluff i Fromestadh Oluff Andersson i
Leedh och Päder ibid Bleffwo saker för the försåto öffwerhetens dags:ken medh Rogkiöringen
huardera penningr 3 mark är 21 mark effter thett 33 cap i Tingmål b
Päder Andersson i Broo klagar till Jöns Pålsson i Broo thett han slogh honom 2 slagh medh en
yxhammar saker effter thett 10 cap i sårmål b penningr 6 mark
Item klagade Päder Andersson i Broo til Albricht i Fällestadh han hade huggit honom i munnen
medh en yxa så att 5 tänder gingo ur Munnen, wittnen war Suen i Broo och hustru Chirstin i
Härmingie the giorde sin eedh Bleff han för then skul saker effter thett 9 cap i sårmålb
penningr 20 mark till threskifftes och för sårmålo lythett 12 mark målsäganden
Item Bleff Albricht saker för ett fulsåår han högg Peder Andersson leppen sönder Penningr 30
mark til treskifftes effter thett 3 cap i sårmål b
Kom för retta tidika Jönsson och Bekiende sigh haffua giort enfalt hoor medh en kona widh
nampn ingridt Bleff han saker effter s: konung Karls förklaring penningr 83 ¼ daler 8 ortug
Jon Jonsson i Leedh klagar til Lasse Pärsson ibid thet han slogh honom i huffwudh medh en
stöör på sin åker Bleff Lasse Pärsson saker effter thet 17 cap sårmålsbalken medh ( ) penningr
6 mark
Jöns pärsson i Kalsta saker för han slogh Lasse Pärsson ibid 2 blånat medh en stör saker
penningr 6 mark
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Jon Jönsson i Winnala klagar till storbiörn ibid thett han högh honom i handledhen ett fulsåår
så at tumlfingrett bliffuer lytt Bleff saker effter thett 6 cap i sårmålbalkin penningr 20 mark til
threskifftes och 3 mark för lytet effter thett 9 cap målsäganden enskilt
Johan Jon för han slogh störbiörn ett öxhammare slagh Bleff Jon saker penningr 3 mark effter
thet 10 cap i sårmålbalkin
Jöns i torp klagar till Pädher i Nortorp thett han slogh honom i axlen medh en kniff ett fulsår
Bleff sakr effter thett 6 cap i sårmålb medh welia penningr 20 mark
Item klagade Jöns i torp til Anders i Nortorp thett han slogh honom 3 yxhammarslagh saker
effter thett 10 cap i sårmålb penningr 9 mark
Ithem Bleff Anders i Nortorp saker för 2 Blånader han gaff Erich i Osebodha penningr 6 mark
effter för:de cap
Ithem Erich i Oseboda för han slogh Anders i Nortorp 2 blånat
Ithem Jöns i Bärgh för han slogh Anders i Nortorp en blånat saker penningr 3 mark
Allo thesse sattes konungens fridh emällan huar annan åwärkar skall haffua förbrutit 40 mark
Töres i Rostorp klagar til Krigzman ibid thett han slogh honom ett Blodwite i huffudh medh en
liusstake Bleff saker penningr 3 mark
Kom för retta Här Hinrichs son i skiöllersta och klagade till Lasse i Skruku, thett han haffuer
kallat honom en ärolöss skiälm och sadhe du haffuer predikat i Asker som en skiälm, der emott
framladhe han ett Bewiss ifrån Askers församblingh under kirkioherdens singnett och
kiörkiones sex mäns bomärke förmälandes thett han haffuer intet annat predikat uthan gudz
sana och klara ordh derföre Bleff Lasse saker effter thet 20 cap i Tingmålbalkin penningr 40
mark
Jon i Skruku för han slogh Erich i dwerstadh ett blodsåår i huffwud medh en kanna saker
penningr 3 mark
Thesse effterskreffne stodo och giorde wäriomål medh Carll i Bärgh för thet ( ) mål han war
ikomin för lasse Månssons hustru som för ett åår sedhan rymde bortt medan Mannen war i
Rissland. Lasse Jönsson i Swinnewadz quarn Jakop i Bängzbodha Päder ibid girbrächt
giertsson Oluff i Tompta Anders i Boskulla Oluff i Föklekiär Nils i Folkasbodha Carll i Boo
Bängt i Sättra Lasse i Estabodha och Erich i quarna och giorde Carll i Bärgh sin eedh och them
androm gaffs eden op så godh giffuin som gången effter thet 24 cap i Tingmålbalkin och bleff
för samma (h…sistmål) frij sagdt
Jöns och Anders i dwersta klagade till Erich i dwersta thett han haffuer sagt att the woro hans
tiuffar Nils i Konsta hörde och witnade medh sin eedh och kunne Erich ingen tiuffnat Bewissa
them uthan thet att the pläga taga han wälter på ( ) och Bruka sin åker medh. thett häradz
nämpdt ikie kunne rekna för någon Tiuffnat uthan then ene grannen tager effter thens andres
åkerreskap och brukar medh nähr han behoffwer och ähr emellan grannar i ( ) och äganden får
thet så gott igen Bleff förthenskull Erich saker Penningr 40 mark
Kom för retta Ingoll i Skinargiäl och klagadhe til Lasse i Seltorp thett han haffuer kallat honom
cronones tiuff och sade at welia Bewissa thett han haffua ( ) mer Jordh til sigh än som han
tilförende hafft haffuer der til swarade Nämpden att han haffr intet mer intagit än som aff alder
warit haffuer och thet ähr bådhe cronones hemman och om så hadhe warit så här thet ingen
tiuffnat effter thet hörer cronan til. Bleff förthenskull Lasse i Seltorp saker för oquedins ordh
effter thet 20 cap Tingmålsb penningr 40 mark
Sattes Konungens fridh emellan huar annan åwärkar skall haffua förbrutit 40 mark
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Samma daagh war Nämbden i kalsta och synte att Lasse Olsson ikie haffuer opgiort sin
giärdesgårdh emellan Tompten och åkeren som honom tilförende war aff Nämbden tilsagt
derföre Bleff han saker för dombrott penningr 3 mark och huar han ikie haffuer flött sit huus
aff then Norra tompten innan Nestkommande medsommar skall han Böta 40 mark
Erich ingewalsson i fromesta försatt laga stämpning saker penningr 3 mark
Bleff affsagt at Oluff Swensson och Lasse Matsson på Närboåås som ähro födde aff huar sin
Brod skola lösa halffparten huardera uthi Sörabroo en gårdh mitt i Byn
Kom för retta Suen i Stene i Kumbla sochn och framlade i retten ett gamallt Jordebreff som
giffwit åhr 1475 på en ängieteegh som ligger i Leedh i Ekieby sockn benämpdt Kuggen och
effter thz ikie woro tilstädes som änghen brukade Bleff thett opsatt till Nästa ting
Jakop i Bängzbodha klagar till Måns i Bensgiäle thett hans häst haffuer bithitt iakops hääst så
at han liuth dödh aff. Bleff affsagt at Måns skall giffua Jakop 3 dal penningr och ther medh
wara förliket
Loffuades Päder Andersson i Sörby i Närboåås sochn fasta på halffua gården ibit ther daan
boor oppå
Thesse effter:ne heman opbödz
Nynäs i Ekieby sockn 3 g
Norre gården i Åkraby 1 g
1/3 dell i Torstadh 3 g
Näst s g i fällersta 1 g
Peder Suenssons g i fällersta 1 g
Kiäffwesta i Sköllersta s 1 g
n g i Biörka i Ekieby s 1 g
½ g i Norrebroo 1 g
(Mögelasen) 1 g
Per Bengtsson g i Leedh 3 g
n g i Ilvanbodha 2 g
östr g i giellersta 2 g
Mitt i Byn i Sörabro 2 g kland Lasse Olsson
Osebodha i skiöllersta s 3 g
Bodha i Skiölersta s 1 g
Nest s g i frommesta 1 g
Stortegen på Sörabro äng 1 g
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den 12 junij 1616 stodh lagatingh medh almogen aff skiöllerstadh häradt uthi Sörsa i
skiöllerstadh sochn uthi wår nådige herres och furstis Hertigh Carll philips tro tienere
och fougde öffuer Närike. Ehrlig och wälachtatt Päder Assarssons Näruarho
Nämbdenn
Offhe i Skalbiörka
Nils i Windala
Biörn i Egby
Hinrich i Broo
anders i Hidingstadh
Päder i Nässby

Nils i Slettmo
Peder i Näffuestadh
Måns i atterstadh
Anders i Humblebodha
Ingemundh i gilberga

Thå kom för retta Lasse Suänsson i giölstorp i Rängna sochn som hadhe medh wådha dräpit en
man widh Nampn Lasse Olsson och hade sigh så til dragit att för:de lasse Suensson medh flere
sine sockne män woro i giestabodh i Töresfall i Swinnewadz sochn medh Erich i Ingelssgiöle
och Måns i fromosätter thå haffr the satt op ett mål på en Bodha wägg och skutit terut öffuer
gålen och i thet som Lasse Suänsson skulle skiuta kom Lasse Olsson löpande öffr gålen och
ingen wisste ther aff för än lodett togh honom igiänom så at han bleff strax dödh. Stodh för:de
personer som ähr then dödes måhlsägande och ( ) ( ) ( ) medh häratz nämpd Bleff han saker
effter thett 3 cap dråpmål medh wådha penningr 20 mark målsäganden enskilt
Samaledes kom för retta Oluff Jonsson salpetersiudare och klagade at en dräng widh nampn
Jon Swensson han war komin i wådha dråp fö en lithen gosse weh pass 7 eller 8 åår I så måto
att Jon hade tagit Oluff Jonsson Bössa uthi hans frånwaru och wisste ikie Bössan war landt och
sade sigh skola redda gossen Män gossen loop oppå golffuet och lekte som Barn plegar giöra i
thett sama höltt han Bössan åt gossen och lodet togh honom igiänom så at han Bleff strax dödh.
Theta ährendet Bleff ransakat medh häradz Nämbdt och förnummo the att drängen haffr
aldrigh hafft något haat eller affundh till gossen eij eller war han wan at omgåås medh bössor
effter han ikie wisste til at see om Bössan war landt eller ikie för än han hölt henne åt gossen.
Derföre war thett skiett medh wåådha och effter han ikie hade peningr at Böta medh Bleff han
tagin til Suaffelbruket at tiena
Hustru Elin i gottosätter gaff til kienna at hennes moderfader Nils Olsson i (Osby) kiöffte en
gårdh i Sörby som ähr 5 öres landh aff Anders i ( Ösby) Sedan Bleff han dödh och hade en son
och 2 döttrar effter sig Så ärffde hans son (Ösby) och döttrarna fingo the 5 öres landh i Sörby
Sedan Bleff en dotter Barbro gifftt och hennes första man hett Anders medh honom afflade hon
en son hett Jon Andersson Så Bleff Anders dödh och fik en Man hett Bengt medh honom
afflade hon 2 döttrar som war Ingeborg och thenne för:de Elin Thesse 3 ähr som arffuen om
moderen och ärffuer Elin effter sin moder Barbro 15 penninglandh och hennes Broder jon
Andersson 3 ortuglandh och 6 penninzlandh derföre kommer Jöns i Torp ikie til at ärffua effter
han ähr född aff Nils Olssons syster Elin effter ther ähr Brijst arff som hindrar
Kom för retta Töres i Rostorp och klagade til Lasse i Saltorp thett han i Nämbdens Närwahro
ther thz woro lagligen kallade å ting til at syna hwadh orett then ene hade tilfogat then anndre
haffuer Lasse sprungit åt Töres medh sin öxe, i thett sama kom Töres i fångh på honom och
widh the lågo om kull haffuer Lasse stukit honom ett fulsår i sidhan Thetta ährendett togh
häradz Nämpdt i Betänkiande och mante at the woro hit komne at skilia theras träta åth medh
lagh och ikie medh slagh och Bleff lasse saker til Edzöre Brott dock för gode mäns förbön
skull Bleff opgiffuit til penningr 40 mark och för sårmål effter thet 6 cap i sårmålbalkin
penningr 20 mark
Lasse Olsson i Kalsta Bleff tilsagt för retta den 11 maij 1615 thett han skulle låtha the fattige
Bekomma halff swijn som them war til dömpdt Bleff han saker för dombrott penningr 3 mark
Ingell i Skinargiäl klagar til Töres i Rostorp thett han haffuer huggit weed och sticker och aff
fört uthan loff och minne in på hans skogh Bleff saker effter thett 18 capitell i Bigningabalkin
penningr 3 mark
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Kom för retta Suen i Stene i Kumbla sochn och framlade i retten ett gamalt häradzhöffdinge
Breff som giffuit war åår 1475 som så lider at Biörn i Stene som ähr Suens hustrus moderfader
haffr ått en ängiateegh i Leedh i Ekieby s: Benämpdt Kuggen och nu i Mångh åår warit Brukat
under leedh, och haffua ingen Beskiedh huru the haffua fått honom der före Bleff sama teegh
tilsagdt Suen i Stene effter hans hustru ähr ther til i Bördh
Kom för retta Suen Bengtsson Borgare i Örebro och klagade til en gårdedell i Nortorp ther
Anders Boor oppå effter s: Clemit Briggiares hustru ärffuer effter sin son Bleff affsagt thett the
skola taga goda män och reknas widh til nesta tingh
Kom för retta Oluff Suensson i Sörabro och klagade til Jon Pålsson i giellersta thett han haffuer
slagit honom 2 slagh medh en öxhamar widh (kinbenet) och thu slagh widh sidan så att thu
Been bleffwo bräkt Bleff han saker effter thett 6 cap i sårmålb medh welia penningr 60 mark
och förlika Bårskiereren och wårda honom ther till Natt och åår ähn wahr såsom thett 16 cap i
Sårmålbalkin utuisar
Sattes Konungz fridh emällan Jöran i lisle emo och Jöns i fillingie huar annan åwerkar haffuer
förwärkat halsen
Esbiörn i Swinewadh klagar til Måns ibit thett hans häst haffuer slagit Esbjörns häst så att han
liuth dödh aff Bleff affsagt att han skall giffua honom 2 daler penningr i förlikning effter thett
46 cap: i Bigningabalkin
Ithem wittnade häradz Nämpdt som woro på syn i Swinewadz by att Esbiörn haffuer medh
wälte kiört 3 foror aff huar åker för änkian ibit Bleff han saker effter thett 28 cap i Konungz
balkin penningr 40 mark
Bönderna som Boo i Kiäffuesta klagar til anders i Nortorp att han haffuer huggit wedh och
timber in i theras skog uthan loff och minne Bleff anders saker effter thet 18 cap i
Bigningabalkin penningr 6 mark
Bleff afsagt at Olufs dotter i Sörby skall giffua ifrån sig 2 kåpspänner som hon haffuer Borta
för Jon i öffre Skruku widh häradshöffdinge dombrott
Bleff affsagt at Oluff i Munslät skall giffua Måns i Ekieby thett arff ifrån sigh som han haffuer
inne medh sigh effter Jon Jönsson som ähr 4 span rogh och en koo
Samaledes skall Oluff Betala Här Hinrich i Skiöllersta 6 mark penningr och ett hundra jern
som markus Jönsson war skilligh Henriks håkomster
Bleff affsagt att Oluff Pärssons arffwingar i fromestadh skola Betala 1 ½ lodh sölff som honom
war pantsatt och han lät förkoma
Bleff affsagt att jon Jönsson som haffwer suthit i Sörabroo i 50 åår skall giffua Jon Jonssons
Barn för 12 ortuglandh iordh på Broders delen penningr 24 daler effter Jon Jönsson som äger
Jon Jonssons dotter Bleff twingat at taga sama heman nähr thet stodh ödhe
Kom för retta Lasse Jonsson i Ökna i gellerstadh sochn och Bekiende sigh hafft lägermål med
Brita Andersse dotter haffuer han för thenskull giort enfalt hoor Bleff han saker effter h:k:
Maijtz förklaring penningr 80 daler
Karin i Fällestadh för hon slogh Elin i Fällestadh en Blånadt saker penningr 3 mark
Sattes wite emellan huem annan åwärkar skal haffua förbrutit 40 mark
Den 17 junij war Chirstin Eriksdotter i fällestadh och Peder Swensson ibit så förlikte att
Chirstin oplät Peder sin retta fädernes iordh i then södra gården som ähr 6 ½ ortuglandh för
penningr 40 mark och hon skall Bliffua hoos Päder så lenge hon leffuer
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lofuades fastebreff på Ålesta
lofuades fasta på Nest westra g i gellerstadby
lofuades fasta på Osebodha
Thesse effter:ne heman opböds
Öfre gården i Affraby 1 g
Kieffuesta i Skiöllestadh s 2 g
norre g i Biörka 2 g
Nest s g i Sörabro 2 g
½ gården i Norrabro 2 g
Miögloten 2 g
Mit i Byn i Sörabro 3 g
Norre g i Ilwanbodha 3 g
Östre g i giellersta 3 g
Bodha i Skiöllersta s 2 g
Nest s g i fromestadh 2 g
Stora tegen på S Bro ängh 2 g
Jon Jönsson g i sörabro 1 g
Wibanbodha i skiöllerstadh s 1 g
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Domboken aff Sköllersta häradt pro Anno 1616
Häradz höffdinge räntan ähr förländt Erligh och wälachtat Anders Nilsson (Cammerere)
den 17 octobris stodh laga tingh medh almogen aff skiölerstadh häradt i Eckieby
klåckarstuga i W N F och herres hertigh Carll Philips tro tienere och Befalningzman
öffuer Närikie Erligh och wälachtat Päd Assarssons närwahro
Nämbdenn
Opffe i Skalbiörka
Nils i Sletmo
Bängt i Åkraby
Biörn i Egby
Anders i Humblebodha
Jon i fromestadh

Nils i Windala
Päd i Näfuestadh
Måns i atterstadh
hinrich i Broo
Anders i hidingsta
Måns i Skruku

Kom för rätta Erich i Fromesta och hans hustru the hafua slagit Jon Olssons hustru 3 blånader
Sake effter thett 10 capitell i Sårmål b: penningr 9 mark
Ithem Bleff Jon Olssons hustru sak för hon slogh Erichs hustru en blånadt penningr 3 mark
Kom för rätta Oluff i Fromestadh och klagade till Töres i faall thz han haffuer kallat honom en
tiuff och sade att han haffuer stulit hans yxa och slagit honom 2 blånadt effter förskrefne
capitell penningr 6 mark och effter Oluff hade wittnat att han kiöffte yxan aff en hoffnisman
widh nampn Pälle Pärsson derföre bleff Töres saker penningr 9 mark
Pädher i Sualnäs saker för han försat laga stembningh emott Jon i Latu saker penningr 3 mark
Lasse Eskilsson i fällestadh för han försat laga stämbning saker penningr 3 mark
Bleff afsagt att ingen effter thenna dagh skal hugga Eek eller Bärande trää, widh huars och
eens 40 mark
Bleff afsagt att Anders Jonssons arfwingr skola betala Anders Larssons barn i giällerstadh 2
tunnor rogh och 2 span korn
Sammaledes bleff afsagt att Päd i Sätterböll skall giffua lasse Ingemarsson i Berga 10 mark
penningr för en sister deel som han äger i Sätterböll
Lasse Pädersson i Fällestadh för han försum laga stämbningh emot hustru Chirstin ibidem
penningr 3 mark
Anders Larsson ländzman klagar til Oluff Bängtsson i Munslätt thz han emott förbodh haffuer
kiörtt in höö aff ängien för ähn ländzman hade synt samma höö och deltt thet emellan honom
och hans gålbo, Bleff han saker konungen 40 mark
Jöns i Munslätt klagr til Mattz ibid thett hans oxe haffr stångat hans koo så att hon liuto dödh
aff. Bleff afsagt att han skall giffua honom 5 mark penningr och ther medh wara förlikt
Thesse bleffue sakr för the försåto öffuerhettenes dags:wär widh slotett effter thz 33 cap i
tingmålb: penningr 3 mark. Lasse pson i Kalstadh, Biörn på åsen, anderst i gambol, Joen i
Söderby, Oluff i Åkerby, Nils i Folkasbodha, Jöns i Pålsbodha och Töres i Diringztorp löp
penningr 24 mark
Thesse ähro sakr för thz försåto medh treska syllekiörningen till slotz, Lasse i Östansiöö. Oluff
i tompta, Andres i Helleboda, Jöns i Bensbodha, Päd i Jogansbodha och Töres i Rostorp. Löp
penningr 18 mark
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Item bleff Töres i Rostorp saker för han för sat 2 Mileskatt som honom Borde giöra til dylta
bruk huar gång 3 mark
Kom för rätta Oluff Suensson och hans medarffuingar och Begärade lössa Lasse Mattson och
hans Brod utt aff then garden Mitt i Byn i Sörabroo effter han äger mehr ther inne än som
Lasse mattson och kunna ikie Bådha Bliffna Besittna. Bleff affsagt att Oluff Suensson skall
giffua Lasse mattson penningr för 2 ortuglandh och 5 5/7 penninglandh til nästa kommande
hindersmessa
Simon i Nynäs klagar til Lasse pson i Leedh thz han hadhe slagit hans swijn så att thz liuth
dödh aff. Bleff afsagt att han skall giffua honom så gott swijn igen, och effter thz 44 cap: i
Bygningab: saker penningr 3 mark
Hustru Chirstin i Härminge klagr til Erich ibidem thz swijn haffuer gått igienom hans
ogilgärdzgårdh och äthit op rogh och korn för henne mädhan thz stodh i Röken. Bleff Erich
saker effter thz 9 cap: i Bygningab penningr 3 mark och giffr henne halff skadan igen
Bängt Andersson i Atterstadh haffuer aff laggifto sängh kränktt Anna Jönssa dotter Saker effter
thz 3 cap i gifftesmålbalkin penningr 40 mark
Folkie i lilleboskulla klagar til Böril skreddar thz han haffuer slagit honom 12 blånadher medh
en yxhammar, wittnesman Pä i Helgenäs, derföre Bleff Böril saker effter thz 10 cap i sårmål
penningr 36 mark
Sigge i Emo klagr til Jon Månsson ibidem thz han haffr slagit honom 2 Blånader wittno war
Anders i Backetorp Bleff han saker 6 mark
Ithem för han lop i hans stuga medh Berådt modh och slogh honom Bleff han saker effter thz 5
capitell i Edzöres: dock opgiffuin för gode Mäns förbön skull till 20 mark
Päd Jönsson klagr til Päd i listorp thz han haffuer Oloffligen wettiat hans katzar Bleff han saker
effter thet 39 capitell i tiuffuab penningr 3 mark
Oluff i listorp fäste lagh f 6:te til Nästa tingh thz han ikie haffuer slagit päd Jonssons låås sönd
som satt för hans äkia
Päd i dijreböll Bleff anklagat aff Päd i diursnäs thz han haffuer stulit ett (sämskis) nätt om 15
fampnar och ett skottnätt om 9 fampnar wittne war Oluff och Päd i listorp stodh för Rätten och
Bekiende att han och Nils i Skinnarbacken togo samma nät och effter Nils ikie war tilstädes
sattes op medh hans saak til Nästa tingh och Päd i Dyreboll saker effter thz 29 capitell ti tiuffua
b penningr 40 mark
Päd i Sualnäs för han försatt laga stämbning emott Jon i Latu saker penningr 3 mark
Thesse effter:ne hemman opböds
s. gardhen i fällesta 2 g
Wibanbodha 1 g
Sätterböll 1 g
Kieffuesta 3 g
Stensbodha 2 g
N S gården i Södrabro 2 g
1 gård i Södra Skruku 2 g
N G i dwerstadh 1 g
Skiphulta 2 g
N g i Ilwanbodha 2 g
en gårdh i Affraby 2 g
Albrickz gård i fällesta 2 g
N g i Biörka 3 g
Mitt i Byn i Södrabro 2 g
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Bodha i Sköllersta s 3 g
N södrag i fromestadh 3 g
Jon Jönssons g i S: Bro 2 g
½ gårdh i Norrabro 3 g
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Den 14 Maij 1617 stodh laga tingh aff almogen aff Sköllerstad häradt widh swinewad
kirkia i w.n.f och herre hertig Carll Philip tro tienere och befallningzman öffuer Närikie
Erligh och wälachtat Päd Assarssons närwahro
Nämbden
Offhe i Skalbiörka
Nils i Windala
Bengt i Åkraby
Biörn i Egby
Anderss i humbleboda
Jon i fromestadh

Päd i Näfuesta
Nils i Slettmo
Måns i Attersta
Hinrich i Broo
Anders i Hidingsta
Måns i Skruku

Kom för rätta hustru Elin i gottesätter i Axebärgz sochn och framlade i rätten ett Jordebreff
som s. bängt Börilsson anno 86 utgiffwit haffuer på ½ gården nest östersta stadh i Söderby som
Jon Andersson, hustru Elins brod haffr kiöfft aff Lasse i Söderby och Bleff affsagt att hon
medh sin sisterbarn skola Beholla samma iordh oklandrat.
Samma dagh ladhe Nils Jonsson i Fromestadh i Rätten ett fastebreff som hans faderfadher Nils
Jonsson haffr kiöfft aff sin sleckt som ähr 18 ortuglandh, derföre Bliffr han widh samma
hemman
Sammaledes äger Nils Jonsson i Fromestadh 6 ortuglandh i Norrebro och Suen i dyngebärg i
Kumbla s. 3 ortuglandh och Jöns Påvilsson 9 ortuglandh i norre gårdhen
Jöran i eneby haffuer skiutzat medh greffue Mangnussa förstt til fierdingeman i Blaxta, wille
han haffua honom till Såndha medh förslan thit som then andra wahr, och Beginte til att trätta
på fierdingzman och wile ändtligen leggia förslan ifrån sigh och effter han slap ikie op i gården
Bleff han wredh och skött honom för bröstet och slogh honom på armen ett slagh medh
yxhammaren så att han gick en lång tidh ofärdigh Bleff han saker penningr 40 mark
Klagade Hans i Tarsta til Jöns ibidem thz han hade slagit honom en blånadt medh en
yxhammar saker 3 mark
k:saken 2 mark
h och h höffd 2 mark
Målsäganden 2 mark
Kom för rätta Oluff i gellersta och gaff tilkienna, medhan han war widh Bergett hade en tiuff
opbrutit eller oplåst hans 3 boodhar och tagit Bortt ( 2½) flesk, kiöt effter ett fåår 5 stikin (lerft)
penninge aff 2 pungar 3 ½ aln lerfft en öfuerdeel en wanteknippa ett par hanskar och ½ ( ) tor
fisk, derföre haffr han mistanke til Anundt i gellerstadh och effter man ingen sanningh kunde
förnimma sadhes op till widhare ransakningh
Bleff affsagt att Töres i Rostorp skall giffa Jon i Fabbotorp ½ skadha för thett hans häst hade
sargat Jons häst så att han liuth dödh aff och hesten wärderas för 7 daler
Anders i Affraby och Måns i Segerstorp för the försåto skiutsresan nähr här giöstaff Stenbock
drogh fram och hade h k Maij:tts breff, huardera 3 mark
k:saken 4 mark
h och h;höffd 2 mark
Päd i Hella Mattz i ämptesäter och Arffwidh i Skiötta haffua hafft lägermål en kona widh
Nampn Chirstin Månssa dotter huarde saker 3 mark löp penningr 3 mark
k saken 4½mark
h och h höffd 4½ mark
Lofuades Erich Andersson fasta på Affraby i Swinewadz s.
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Bleff affsagt att Nils Erichsson i Hidingsta skolle giffua hustru Karin i östre (ringe) i
förlikningh på ett arff som hans faderfader war målzman före en stuth och 2 fåår och en
jernharff och ther medh skal så hustru Karin fara til freds
Lasse i Ilvanbodha saker för han hafft lägermål medh Chirstin Pädersdotter penningr 3 mark
k saken 1 ½ mark
h: och h:höffd 1 ½ mark
Bleff afsagt att Oluff i Forntomta skall giffua sin syster Anna Nilsdotter 3 ½ daler penningr för
1 ortuglandh och 5 penningelandh iordh
Kom för rätta hustru anna Nils skomakares effterleffuerska och klagade til Päd Börilsson att
han för 4 åår sädan hade slagit hennes man ihiell, och gick så till att Nils och Pädher haffua
druckit i Kalstadh och nähr the skulle gå hem folgdes the ått på hem wägen, thå haffr Nils
skommare hafft en Ny wäria och hugit i gålstörarna och huadh som för honom kom, så gick
wärian aff, medh then stumpen han hade i handhen högg han Päd i (kin)benet, Thå sade Päd til
honom hui högg thu migh och i thet samma högg han honom i huffudh medh sin yxe, och
leffde ther äffter i 14 dagar och Bleff dödh, och nu stoodh Päder för rätta och Bödh
målsäganden förlikningh och satte Borgen för sigh til annatt tingh
Anders i Kieffuestadh klagr til Päd Larsson i gilberga thett han haffr slagit 2 swijn för honom,
så at the liuth dödh aff, Bleff sagt thz han skall giffua (honom) sin skadha igen och saker effter
thz 9 och 46 cap i Bygninga b penningar 6 mark
konungs saken 2 mark
h och h höffd 2 mark
målsäganden 2 m
Nils i Skinarbaken för han försatt laga stämbning saker penningr 3 mark
k saken 1 ½ mark
h och h höffd 1 ½ mark
Oluff i listorp för han försatt laga stämbning
k saken 1 ½ mark
h och h höff 1 ½ mark
Kom för rätta Sisella Jönssadotter i Latu i Suinewads sochn och gaff til kienna att Päd Jönsson
i gamby g. knechte höffilsman haffr hafft lägermål medh henne och rått henne medh Barn, och
sade när the drogo til Pålsmessa marknatt til Norkiopingh haffa the gäst i herberg tilhopa thå
baadh Päd att Sissela skulle reda op hans sängh och liggia när honom, stoodh och Päd Jönsson
och bekiende att så wahr som hon Beswor
Samaledes kom och för rätta en kona widh nampn anna Månssa dotter och bekiende thz hon
hade fått fäm oäkta barn ther iblandh war 3 giffta män föruthan p Jönsson i gamby som hon
Bekienna så wahr han then fierde som hon bekienna, Män Päd Jönsson stoodh och Nekade til
henne, Män hon bekienner att Päd Jönsson sändhe Budh (hit) effter henne medh Nils i
foglehult, thz hon skulle komma til honom och spinna tråådh til näät åth honom och war ther i
14 dagar Män Päd seger sigh ikio wetha henne wahra någon natt ther i gårdhen hos honom ther
på han giorde många förfärlige edher och effter som konan sielff Bekienner så haffr hon ikie
nekatt giffta män så wäl som ogiffta, sathes hon i fängelse och någon tidh ther effter stodh sitt
straff effter w h drottninz befallning
Nest s: garden i fellestadh haffuer Albricht och hans Bröder p suensson ärfft medh Suen
Ingolffson 16 ortuglandh i Fellesta och kiöfft aff Päd Jonsson i Södby och aff Ingolff i Fällersta
8 ortuglandh för 30 daler och honom lofuades faste breff
Then gårdhen i Södrabroo som Jon Jönsson sitter på haffuer en widh nampn Jon Olsson medh
sin hustru Ingridh ått samma hemman Sädan Bleff Jon Olsson dödh och hans hustru fick lossa
them igen som bodde ther en lithen tidh. Sädan Jordreffningen wahr öffuergången i saligh
Konungh giöstaffs tidh öffuergaff hon Södra broo och drogh til sin fädernes gårdh til Ökna, Så
bleff hemmanet i wrak och hade så nähr kommit undher cronan. Män på thz at hemanett skulle
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bliffua i slekten derföre gaff Ingridh sin måågh Jon Jönsson sin tredingh uthi hemanett som hon
ärffde i för:de Söra broo på thz han wille besittia hemanett och ikie lotha thz komma uthur
släkten, som hennes breff ther på förmäler som giffuit ähr anno 89 Sädhan haffr Jon Jönsson
suttit ther öffuer 50 åår och hade Jon Olsson och Ingridh sin hustru 2 barn som ärh Jon Jonsson
och Chirstin Jonsdotter Så löp på hennes tredingh 5 ortuglandh och 6 penningalandh som
hennes mod haffr henne giffuit och ärffua effter sin fadher Jon Olsson 3 ortuglandh och 7
penninglandh och Jon Jonsson effter sin fadher 7 ortuglandh och 7 penninglandh, der på haffr
Jon Jönsson Betalat Torsten Suensson 2 tunnor rogh som Jon Jonsson war honom skilligh
Thesse effter:ne heman opböds
norre g i Åby 1 g
Söra g i Sätterböll 2 g
Wibbanbodha 3 g
Stens bodha 3 g
n g i sörabroo 1 g
en gårdh i S Skruku 3 g
n g i dwerstadh 2 g
Skiphulta 3 g
n g i Ilwanbodha 3 g
( ) g i Affraby 3 g
Albrichtz g i Fällestadh 3 g
Söra g i fällestadh 3 g
mitt i Byn i Sörabro 3 g
nest s g i Sörabro 3 g
Jon Jönssons gårdh ibidem 3 g
n gården i Skiran 1 g
östre g i Nortorp 1 g
Deije i Swinewadz s 1 g
Att desse saker så in för rätta laga häradzting effter swergis laagh och besta samwite ransakade
och dömbde ähr haffua iagh Tideman Pädersson lagläsare i Närkie themma dombok medh egen
handh skriffuit och ( ) skriffuit datum Örebro den 20 maij 1617
Tideman Pädersson lagläsare i Närkie
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Domboken aff Sköllersta häradt pro Anno 1617 denn 15 octobris Heradz hofdinge
Rentann ähr förländt Erligh och well achtadt Anders Nilsson Cammererare
Stodh laga tingh mz allmogen af Sköllestadh häradt uthi wår W furstes och herres
hertigh Carll philips troo tiänare och Befallningzman öfuer Nerikie Erligh och
wellachtadt Päder Assarssons Närwahro
Nämbdenn
Opfe i Skallbiörka
Nils i Winala
Bengt i Akraby
Biörn i Egby
Anders i Humbleboda
Jon i Frommestadh

Nils i Sletmo
Måns i Atterstadh
Hindrich i Broo
Anders i hidingsta
Måns i Skruku

Jöns i Hellesta giorde sin eedh och sattes i Nämbden
Kom för rätta Erllandh Ollson i Egby borna i S. och klagadhe effter itt par oxar som hans
fadher hafuer länt salit Töres i afraby. Stodh och hans Erfuingar som ähr Lasse i Afraby,
Anders i Bäck, och Anders i Botorp och sadhe sigh inthz Erfft effter s. Töre, icke till ehn
Penningh, wittne war Nils i Sletmo och Pedher Jönsson att thz war intz förådh och för sin stora
fatigdom blef hann skylldigh cronan ehn stor summa och måtte derföre sälia hemmanet och
betala cronan, Menn effter Anders i Bäck och anders i Botorp ärfde ehn koo effter sin Moder
blef affsagt att the skolla gifua Erlan Olsson 9 daler penningar och ther mz wara förlicht
Kom för Rätta Her Jöns i Swinawadh och gaf tillkienna att bönderna i Swinewadzby wilia taga
från kirkian ehn åker som hafuer legat till Klåckaregården öfuer 40 åhr för deras klåckare
Renta, Bleffuo förlikta at samma åker skall liggia så nu som tillförende till Klåckaregårdenn
Pedher i Stabbetorp klagar till Lasse Bengtsson i Ingolsgiöle och hans syskione at the hafua
bordtdöllt ehn fåhle för honom som honom tillkom och sedan såldt honom ihn i Askers sockn
för 2 ½ tunna Rogh och effter Lasse Bengtsson hadhe tagit honom till at födha och i
Medelltidh kunde Peder i Stabbetorp icke betala honom för höö som han hade kostat på honom
derföre sållde han honom bordt, blef affsagdt at han skall gifua honom 1 tunna Rogh och ther
mz förlicht warda
Jon i Latu för han för sat laga stämbning saker konungz saken 1 ½ mark h: och heredz
höffdinge 1 ½ mark
Erich Byrillson i Hidingsta hafuer huggit Lasse (Olsson) ibidem et blodsår i hufudt Blef Erich
saker effter thz 10 cap i sårmål b penningr 6 mark
Anders Bowallsson i Ökna hafuer slagit Simon i ekeby et blånadt mz ehn yxhammar saker 3
mark
Sattes wijte emillan Lasse Bärtillson och Lasse Anderss i Atterstadh at huilken annan åwerkar
skall böta 40 daler penningr
Kom för rätta Suen i Stene så nu som tillförende och klandrade till then ängien Kuggen
Benämbdt och ligger i Ledby Engh i Ekeby sochn och sporde Nämbden till fremst heela härädt
om någon wahr som wisste eller hafuer hördt huru samma ängh ähr kommin till Leedh och thz
wisste ingen annat uthan hon hafuer legat till Byen och ähr urminnes häffdt åkommin, derföre
afsades att Suän hafuer ther ingtz efftertala
Klandrade Oluf i Hällgestadh till then gården som Päd Larsson i Ökna boor oppå och mente
sigh så ärftt effter sin modher Modher Britta, ther till suaradhe Pedher Larsson och Erich i
hidingsta at then deelen skall wara utlöst och finnas i domboken ther om skall Ransakas till
Nästa tingh
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Lasse i quarnen i Swinawadz sochn hemblade Oluf i Forklekiär ½ gårdenn för 21 daler
penningar ähn Kräfde Oluf honom 18 daler som han hade i Lösöre i ( )partorp och för samma
penningar skall han hafua then andra halfpartenn i hemmanet i pant till thess han får sine
peningr
Erich i dwerstadh skall gifua hustru Elin i Ållestadh i betallning för fem stikin gäs ½ span
Rogh och ther mz wara förlichta
Peder i Hörstadh i Kumbla sochn ähr Målsman för Oluff Olssons Barn i Södrabroo och
klandrar till then Norra gården ibidem mz sin ½ syskone hafuer han sitt Möderne ther ihne
effter sin Modher Karin, Stodh och Erich i Sköllerstadh och oplät Lasse Olsson som ähr Karins
son 3 örtug landh för 2 daler, Sammaledes Nils Jönsson i Frommestadh hafuer Erfft effter sin
fader fader i Norrabroo 6 örtuglandh och kiöfft af Suen Suensson i dingebergh 2 örtughlandh i
Norrebroo för penningar 5 mark och Jöns Pålssons hustru äger 9 örtuglandh
Kom för rätta Suens hustru i Folkekär och klagade till Oluf Jönsson i Åkraby thz han hafuer
såldt henne ehn stut som war förderfwadt i hans hand och sedan hon kiöffte honom fick hon
förnimma at han war siuk thz Oluf icke kunde neka till, blef tå förlecht at Oluf skall gifua
henne 3 ½ daler penningr
Klagadhe Lasse Olofsson i allaholmen till Lasse persson möllnare i Atterstadh thz han förde 4
kannor Rogh till honom at mahla och när Miölet kom hem war thz icke mer ähn 3 kannor i
säcken derföre fäste Lasse pedersson Lagh till Nästa ting sielf 12:de thz han heller hans follk
icke hafua tagit af hans säck
Joen Andersson i Skruku gaf tillkiänna at han kiöfte ehn gårdh i dwesta af Erich och gaf
honom för Jorden 30 daler och 20 daler för husenn i medelltijdh brande husen op, thetta
Ransakades mz heredz Nämbd och fans att Erich af (wangumo) hafuer brändt ( ) op husen
derföre får han ingz meer ähn 30 daler för iorden och skall Jon gifua Erich för the hus som han
sedan bygdt hafuer 10 daler penningr och ther mz wara förlichta
Måns i Ekieby stodh och Listgaf Peder Andersson i Norrabroo mitt i byenn ½ gården för 15
daler penningr
Oluf Suensson ihnsatte i rätten 3 daler pänningar som Peder Matsson och Lasse Matsson skulle
hafua för sin Jordh i Sörabroo som ähr 2 örtuglandh 5 5/7 penningelandh och tillförende hafuer
theras moderfadher opburit ehn skiedh om trij lodh och 1 span korn
Kom för rätta Peder börillsson och framlade i Rätten ett godt och fast bewijs at han är wäll
förlikt mz s Nils Jönssons effterlefuerska om dråpit på ( ) som Målsäganden widhkommer,
Meen öfuerheeten skall han gifua penningar itt hundra daler häradt och heradz höffdingen 13
mark 8 örtug
Lofuades fast på albrechtz gårdh i fasta
Lofuades H: Hindrich på Ilwanbodha
Lofuades Oluf Hansson fasta på ehn gård i S Skruku thz klandrade Bengt och Oluf i Åkerby
Thesse effter:ne heman opbödz
N gårdenn i Ilwanboda 1 g
Nest N gården i Norrabroo 1 g
N gården i Åby 2 g
S gården i Säterboll 3 g
N gården i dwerstad 3 g
N gård i Skiran 2 g
Östergården i Nortorph 2 g
( dye ) i Swinawadz sochn 2 g
N gården i Biörka 1 g
½ gården i Herminge 1 g
½ gård i Leedh Nest östre gård 1 g
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½ gården i Swinawadz quarn 1 g
Kom ähnu som tillförende Oluff i gällestadh som hadhe misstencht Anundh i Gellerstadh för
några pertzlr han hade mist i sina Bodhar om Nattetidh den sama ( ) slog itt bräde löst af
Anundz bodedörr och uthtagit ½ span Korn och satt uthann för gårdenn på ehn högh steen och
tagit hans häst i stallit och Ridit honom til huset Bundet honom fast om benet mz betzletygelen
widh gärdesården, När dager wardt togh han ther sin häst igen Men effter Oluf i gellstadh war
widh berget samma Nat som thz stalz hoos honom gick hans hustru om ottan bijtigen till anund
och klagade sigh at thz war stullit ifrån henne och tå lågh anundh i all sine kläder fram för
spisen på ehn stooll
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Denn 15 junij åhr 1618 stodh laga tingh mz allmogen af sköllersta häradt i Näfuestadh
Nämbdenn
Opfe i skallbiörka
Nils i widala
Bengt i Åkerby
Biörn i Egby
Anders i Humbleboda
Måns i skruku

Nils i Sletmo
Måns i Atterstadh
Hindrich i Broo
Anders i hidingsta
Jon i Frommesta
Töres i fällestadh

Samma dagh kom för Rätta Järtrudh i Foglehult i Swinawadz sochn och giorde sin eedh på
Boka och widtnade at denn quinnan Anna Mårthensdotter thet (berettade) Peder Jönsson thz
han hade legersmåll mz henne, at hon hade kommit till henne, så hade Anna klät af sigh och
sutit Naken, tå sadhe Järtrudh till anna, ähn thz kommo något Manfolck ihn som nu wille
smakia tigh, tå hade han nu tillfälle, Tå sadhe anna huem skolle thz göra, tå sadhe Järtrudh, Jo
om thz wore ingen Annan så wahr thz Peder Jönsson tå sadhe Anna, thz war icke länge sedann
han war här, wijdare sadhe Järtrudh till Peder Jönsson, i wete well att iagh (sadhe hon) fant
idher liggandes på henne widh edher quarn, och han tingade henne hus hoos Järtrudh och
stundom bar hänne mat, Wijdare bekente hon för Rätten deth Peder Jönsson hade kommit till
henne till Foglahullt om medsommarens afton för tinget stodh och tuingat henne till at taga 5
mark penningar af honom och sökia honom till tinget och wittnatt mz honom thz han war
oskylldigh i then saken, Men effter hon ( ) giöra sin eedh för hon wittnade att hon skulle säija
sanningen derföre sadhe hon måtte iagh seija saningen och förmante Peder jönsson mz mångh
ordh han skulle bekänna sanningen Men han Nekadhe sigh hafua Legermåll mz henne thz
Järtrudh tå sadhe wara många gånger skiedt men thz han hade tingat henne huserum och the 5
mark penningar som han gaf Järtrudh, kunde han icke nekadh till och effter kohnan som för ½
åhr sedhan stodh sin straf effter öfuerheetens Befallningh opå sitt yttersta Bekiende at Ped
Jönsson hadhe så well som thz andra Legat mz henne, såsom några prester och andra som
tillstädhes wahra, När hon blef Ransakt, thz samma hörde, derföre gafs Pedher Jönsson ingen
wijtzordh uthan blef grannelagan mz herdez Nämbt Ransakat och effter hans hustru tå på then
tijden lefde och hade i mång åhr icke warith i sängh mz honom Blef saken och strafet på
honom ställt till höga öfuerheeten huadh straf öfuerheeten nådigst synnes honom påleggias
Kom för rätta Nils Larsson i Dwerstad som hafuer haft lägermåll mz Ingri Erichsdotter och
hafuer för den skull giort Ehnfallt hoor, bleff han saker effter wår N drotninghz förklaringh
effter hustrun stodh och badh för honom
Konungz saken 80 daler heret och heredz höf: 13 mark 8 ortug
Thesse skolla hafua bref på töresfall i Swinewadz sockn, Nils Suensson i töresfall Peder i
(Brenmyran) i Skedvi s Lasse i Härstorp i Risinge sockn och Månssa Barn ifrån Säter i Skedwi
sochn Ingeborgh suänsdotter i hammar sockn Chirstin Suensdotter i Biörkia Regna sockn
Maritas Barn i Börkie och Ramborgh Suensdoter i gölestorph alla samptligen skolla formellas i
et bref
Kom ähnu som tillförende å andra tinget Önund i gellerstadh som war komin i richte för hade
tagit från Oluf i Wallerstadh något fläsk och kiöt kleder och annat mera som finnes i denn före
domboken och nu icke heller bekende uthan ähr illa troendes fästa han lagh till Näste tingh
fem:te
Klagade her Lars Capelan i ekieby till Anund i ggellerstadh thz han hade slagit ith suin så at
thz liuth dödh af, blef han saker effter thz 43 capit i Bygninga balken och gifua honom så kodt
suin igen
Kom för rätta Jöran i Apelltompta och bekände sigh hafua waridt mz till wadstena ther Jon i
Stora emo läth sälia 2 pistoler för 7 daler som han hade stullit ifrån ehn främmande postdragare
och Jon hade giffuet Jörann halfpartenn af peningarna och et par gambla strumpor och husbånd
och ehn skiortekrage thz han skulle tya mz honom och thz andra behöllt Jon quar till sit behof
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Sigg i Emo Bekende thz Jon ibidem hafuer slagit hans hustru 2 slag mz ehn yxhammar och 6
wäckor ther effter blef hon dödh, hadhe hon och i Medelltidh klagat sigh på kyrkiowägen att
hon hade fådt sin dödh af samma slagh Blef opsat här mz till Nästa tingh
Kom för rätta Måns hustru i Latu som hade stullit ett par oxar i östergiötlandh och nu war bordt
Rymbdt, och bekende thz hon war mz honom och slachta oxarna och Niöt mz honom och gifuit
hon anders i Bäck och quinfolken och Jon och Oluf i Stenkulla ett bringestycke och hallsen på
oxen
Sattes Konungzfridh emillann Oluf Suensson i Bro och Joen pålsson i Gällerstadh huem annan
åwerkar skall böta 40 daler
Oluff i Listengh hade tillförende fäst lagh och nu icke kom till städes saker för han försat
stembningen, k:saken 1½ mark h och h höfdingen 1 ½ mark
Oluff Olufssons barn gåfuo Måns Larsson i Nora bro 7 ½ daler och när Måns får ähnu 12 ½
daler till skolla the komma till sin gårdh s:Broo i nordestadh
Lasse hornn i Ökna mz sin hustrus ja och samtykie hafuer gifuit Jon Jönsson i Söd broo ehn
tredingh midt i Byn som hans hustru Ingridt ärfde i samma gårdh och skall han gifua Jon
Jönssons Barn i Rostorp 16 daler för theras deell i Sörbroo midt i byen
Effter Peder i torestadh hafuer ehn långh tijdh bott i torresta skall lösa ehn tredingh af hinrich i
stensboda som ähr 8 örtuglandh och gifua honom 10 mark för huar örtug Läpp penningar 1 och
ther mz warda förlichte
Bleff afsagt at Henningh i Skanstorp skall hafua betallningh för ¼ af itt örtuglandh af Oluf
hansson i skruku
Blef förlicht at Jon och Oluf i Rastorp skolla huar beholla sin tredingh thetta åhr och sedan
förlijkas huem som skall beholla torpet
Bleff afsagt att Jon i Söderby skall betalla Peder ibidem ehn säck igen som han togh i
(antwardning) wedh (quarn)huset i Nykiöpingh
Lofuades Lasse Larsson i Toresta fasta på östregården i Leedh som han kiöpt hafuer af Peder
Bengtssons d. i Leedh
Lofuades Peder Andersson i Biörka fasta på N gård
Lofuades Nils Jonsson i Frommestadh fasta 8 örtuglandh i Norgården i N: broo
Lofuades Oluf Ingolfsson fasta Nest s gård i S broo som han kiöft hafuer af sinom Broder töres
för 20 lodh huit selfr och 20 lodh förgyllt selfuer
Anders Larssons dreng ( ) Jöns hafuer lagiffta sengh krängt Lasse Håkons dotter i Attersta skall
ransaka å nästa tingh effter the ikie wahr tillstedes
Kom för Rätta Peder Jönsson som Bodde i helgenäs och klagade till Lasse (Koth) i torestadh
thz han kallade honom ehn tiuf och sadhe han hade stullit hans hyende thz lasse icke kunno
Bewijsa Blef han saker effter thz 20 capit i tingsmåls Balken penningar 3 mark
Thessa effter:na opbödz
Töresfall i suinawadh sochn 3 g
Mellesta gården i Attestadh 1 g
ehn utiordh i Bärgh i Suinawadh s 1 g
Backetorp i Swinawadz s 2 g
s: gården i torsta 1 g
Mellersta gården i Herminge 3 g
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N gården i Ilwanboda 3 g
Näst N: gården i Norrbro 3 g
N gårdn i Biörka 3 g
Nest ostre gården i Leedh opbiudes 3/2 1 g
½ gården i Suinawadz quarn 3 g
Oluf Suenssons gårdh i Söderbroo 1 g
½ gården frostadh 1 g
Mellersta gården i Frostadh 1 g
N gården i Walby 1 g
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Denn 18 Julij Åhr 1618 stodh Rättegångh på Örebro slott, och tå suto thenna för Rätta
Päder Assarsson befallningzman öfwer Nerikie, tijdeman Persson Lagläsare ibidem Oluff
i Walla domare Siggi i Söderby domare i Kumbla
Sköllersta Nämpdt
Offhe i skallbiörka
Nils i Sletmo
Bengt i Akerby
Biörn i Egby
Anders i humblekär
Mons i Skruku

Måns i Atterstdh
Hindrich i Broo
Nils i Winala
Anders i Hidingsta
Jon i Frommestadh
Jöns i Fällestadh

Tå kom för Rätta Jon Månsson i Store Emo i Swinewadz sochn, han hade tagit Några stycken
öfwerheetenes breff och ehn wåtsäck och tuå pistoler ifrån ehn främmande postdragare som
war afsändet ifrån öfwerheeten och till tydzlandh, och när han kom ett stijkie på andra sidan
Swinewadz kijrkie, hafuer postdragaren stiget af hästen och bundit honom wedh ehn Biörke
Buske och gåt i skogenn, medan han war Borta, kom thenne Jon Mansson gångandes och löst
hästen tagit wåtsäkien ifrån Sadelen och båda pistolerna, och gömbde sigh mz thz samma af
wägen När postdragaren kom igen och såg at hästen war borta, thenkte han at hästen hadhe
sielf slitit sigh lös och lupit hem, gick så tillbaka igen tijdt som hästen war hemma och fick
ingen kundskaph, gick så till Her Isak kijrkioherren i Swinewadh och klagade sigh för honom
och badh honom Lysa widh kirkian effter samma tingestr som Borta wahr och Lystes i Några
Söndagar, Men Jon Månsson som thz stullit hafuer teeg stilla ther mz, i Medell tidh hafr Jon
sagdt för Jon i Apelltompta, om tu willt tya och hålla Lönliga hoos tigh, så will iagh seija något
för tigh, tå sadhe Jöran, Jo will iagh såå, Jagh fan ehn tysk för några dagar sedan i skogen hoos
ett quinfolck, så togh iagh ifrån honom tuå pijstoller willt tu tya mz migh och (widare) till att
sällia them, så will iag gifua tigh halfparten af pengarna mz migh, Så folgdes the båda till
Wadstena ther sållde the pistollerna för 7 daler och Joran fick ½ parten af peningarna och eet
par strumpor, ehn skiortekrage och tu strompebandh thz andra behöllt Jon quar, stodh och
förbe:de Jon Månsson, at han så när ith åhr hade brefuen i förwaringh men han fruchtade thz
skulle Bliffua oppenbarat ( ) länger hafua them kastade them så på elldenn och brände them så
oph.
Thetta ährendet togz i betenkiande och bleff af Nämbden dömbdt effter thz 6 capit i
tiufuaBalkin ifrån lifuet och thz han brende op öfuerheetens bref som honom hade bort
förskondt hafua, kunde intz annat dömmas ther thz war och ehn lijfsak och stellte till
öfuerheeten huad straf henne teckias honom på leggia
Huadh belangar om thenne Jöran i Apelltompta, så wahr han then förrsta som oppenbarade Jon
Månssons tiuferi och frijwilligen bekende,at Jon hade så giordt Och effter Jon sade för honom
at han fan tysken hoos ett quinfolck i skogenn så tängte Jöran at Jon hade sagdt sanningen för
honom och mente om Jon hade så fådt them så hade han halft Rät mz att beholla them. Men
sedan han förnam, at Jon hade stulit them oppenbarade han thz för Her Isak och Ländzmannen,
der före kunde man icke fälla honom uthan skiötz till öfwerheeten om straffet.
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Dombockena aff Skiöllersta för ( ) åhr 1618 och 1619 ten 4 decemberis 1618 bleff lagha
tingh hållit uthi skyllsta härät i ährlig mäns närwaro Pedher Assarson heredsfogde Lasse
bärtilsson Laghläsare
Nämpden
Offue ij Skarbiörka
Bentt ij Åkeby
Anders ij humblebodh
Jöns ij fällersta
Andress i Hidingsta
Måns ij Attersta

Nils ij Winnala
Biörn ij egby
Måns ij Skruku
Joen i frommesta
Hindrich i Broo
Nils ij Slättmo

Jönns ij Sättersboll haffuer slagit Siggie i Ledh 3 blånat saker till 9 mark tre skipnis
Anndriss i Akraby är andan gångin stämd till tingh och intät kom saker 3 mark
Kom för rätta Call ij hombletorp och klagade till Bengt i Korpetorp om sin häst som fans igien
uthi BernzBro bleff affsakt att Bengt skall gifua honom för skadan igienn penning 3 daler och
därmäd voro the förlikte
Oloff i Knustorp klagar att han haffuer lånt Nils ij fogelhult selfuer 30 lodh bleff affsakt att
Nils skall betala honom innan annan tingzdagh sit sölfuer igen eller bötta för dombrått om han
ikie honom sitt siölffuer betalar
Kom för Rätta guskall ij afraby och klagade till anndress ibid att han icke enn gångh uthan
många hafuer mäd wåldh kiörtt honnom hanns åker ifrån, Oansett att honomm hafuer warit
förmant bådhe aff Länsmand och nemden bleff han saker 40 mark till treskipto
Kom för rätta Anund i gelersta och woro beskylter att hafua tagitt någått kiött och fläsk ifrånn
sin granne, och effter ingit skiäll eller beuis kundhe finnas eller mäd någhot sådannt som han
mist hadhe uthi hanns hus kunde nemden honom ickie fälla uthan giorde honom tärföre fri
Jönns i Attersta är sak för möekränckning medh Lasses dotter ibm sak 40 mark till treskiptes
Kom för rätta håkans hustru i Wiltungen i Lännz socken och kierde om ett hemman i
Benngzbodha att hon detta betalatt sätties op till widare ransakningh
Kom för Rätta Pädher i Afraby och hafuer fäst lagh self:te för 2 daler penningr och itt halfft
pundh ostar (som han thet beskild) gaffs Päedher ij aferby tän edhen opp effter 25 cap i
tingsmåls Balken
Andres i Affraby bleff saker för 9 blånatt 6 daler han hafuer slagit Oloffz hustru ij Haderby 4
mark till treskiptes
Örianh i Eneby haffuer skälit Olofz hustru i Fröbärgha för en trulkona fäste lagh till nästa tingh
Oloff ij Litsäng är berycktet att hafua slagit ett lås sönder för en Ekieståck och effter ingien
kundhe beuisatt giorde nemden honom frij tärförr
hustru Margareta ij Suinwad klagar till Lasse Tyresson ibm om en tunna rågh han är skyldh för
oxse legd bleff afsagdt att han skulle betalla henne till nästkommande Mickelis
Oloff Böörgielsson ij Attersta hafuer slagitt Jöns ij Torp tu blodhsåår saker 6 mark
Ånnr Olofsson ij Kattefalla är sak för lönnskie läghee penningr 3 mark
Jonn ij Lund är saker för dätt han icki drogh i skiutzfärdh penningr 6 mark
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denna dagh ion pärsson ij Rastorp uthi rätta penningr 20 daler att rättlossa en ryttar benemd
Lass ionsson ur sammefäldet som ägher icki meer uthi hemmanät än en fierde deel för:de
penningr sättes uthi häradz kistan
thesse effterskreffne ähr sakfällte för tresko the hafua ickie fört skattepänn ifrån sigh
Nils i bodha 3 mark
Joen i Skruku 3 mark
Jöns i Bro 3 mark
Arfwid i Eneby 3 mark
Nils ij Tyninztorp 3 mark
Påuell i Boskulla 3 mark
Jöns Pålsson ibidem 3 mark
Jönns ibm 3 mark
Nils ij Ledh 3 mark
Thesse effterskrefne hemman opbiudes
näst ostra gården ij Ledh 3 g
sodher gården i frosta 3 g
Norre gården i Kieffuesta 3 g
halff ten nora gården i Suinawadh 3 g
halff södra gården ij Södraby 2 g
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Domboken aff Sköllersta häradt
Anno 1620 bleff laga tinget hollit then 15 martij och then 20 junij uthi nerwaro wellachtat
men och cammereraren Anders Nilsson heredzhöfdingh Peder Assarsson landzfoughte
Lasse Bertilsson laghläsare
Nempnden
Ophe i Skarbiörka
Nils i Slettmo
Bengt i Åkerby
Biörn i egby
Anders i Humbleboll
Jon i Frommesta

Hindrich i Broo
Måns i attersta
Anders i Hidingsta
Måns i Skruku
Jöns i Fellesta
Anders på öön

Samma dagh kom för retta Lasse i Ingesgöll och wart beskylt af anders i afraby att hafwa skutit
en Elgh och intz kunde bewisa blef af nempnden frij giord
Kom för retta Olof Måns ( ) och hade köpt et hema af Jon i Setterböll och intz kunde honom
dett ( ) icke ( ) laglige opbudit blef af nempnden för:de heman frå dömtt och alt Bördan igen
och Olof sina pengr igen af för:de Jöns
Sama dagh Blef af sagdt thz män aff nempnden skal werdera Olofz gårdh i dwersta
Kom för retta peders hustro i Eneby och klagade på sin granne Jöran att hafua beskylt henne
för truldom thet hon nekade till och Badz före Saker 3 mark effter thz 43 cap i tingmåla Balken
Sama dagh kom för retta Håkon i Ökna och klagde opå hustro Ingridh ibid om ett sölfwer belte
hon hade i pant för 11 daler blef dömt honom s: belte igen och henne sin pant igen
Kom för retta anders Larsson i grytt och tilltalade Bengt ibid om enn gårdh ibid hwilken sade
sigh ( ) klanratt äga lika uthi hemmane och efter noga och granna ransackning och rechning
fans att anders hade mehr uthi gården ähn Bengt hade, dömdes af nempnden anders huseet till
och sedan utlösa för:de Bengt med penningar
Lasse Skreddare ( ser ) hafwer haft legermål medh en piga i Setterböll och icke wille echta
henne, Bleff saker penngr 4 mark till threskiptis
Anders i Afraby för stembning saker pengr 3 mark
Kom för retta Lasse iönsson i Rastorp och kerde till Jon Pedersson ibid att hafwa mehra uthi
hemmanet ähn för:de Lasse och efter noga ransakan så fans att Jon åtte mehra ähn Lasse för
thy dömdes hemmanet Jon till som mehra åtte och att gifwa Lasse sin pen:r effter som han uthi
hemmanet åtte
Samma dagh kom för retta p i saltorp och gick lagh för ehna hofnis Capellan uthi Kumbla
honom beskyllt thet wore ( resten oläsligt )
Welborne fru Brita till Engzijö hafwer utsendt med bref fumyndig giort och klaga om en utiord
liggiande i Söderby i Närboås sochn som henne ähr arfligen tillfallen. .
h hafwer nhu medh denne utiordh så grannelijgit ransakat medh welachtat man och nempdens
nerwaro för sittiande rett ( ) såleds att uthi Närboås By bodde en landbo benemdt Olof
Månsson som för:de utiord Brukade både uthi åker ängh och fiske, och skatten och utlagorna
giorde han till Hogsiu gårdh för:de Olof Månsson berättade dett för:de Åsen war Jöran Posses
frelse och hade welbördigh Jöran Posse pantsat W. Jost Cursill för 100 daler som handskriften
förmeller och uthi samma handskrift ingen utiord förmälles uthan allena then ena gården på
ååsen then welbördig jöran Posses frelse war. Thå blant all annat frågades Nempnden hwad
thinn syntes rådeligit wara thå swarade enn af nempnden bene:dt Biörn i egby som war
welborne fru Carins till (siösa)
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( ) och sadhe in för godhe man att welborne fru Carin sadhe sigh ingalunda wille swara ther till
på nochot heradz tingh icke heller Befala sin wombudz med att göra utan hwar fru Brita på
Engsijö hafwer ( ) fru Carin tilltala will hon swara henne ( för ) furstlige hofrätten ther på
fordras. Lades in uthi retten enn Jordabok som för:de Anders : ( ) hade som ther uthi finnes
för:de utiord Söderby medh sin renta förmelles och rentar pen: 6 öre åhrlige hestar 4 fougde
hestar 2 och ähr samma utiord inskrifwen under afgerdes gårdh medh enn (annan) ut iordh
Nalauij och ähr all mz en skatt
Huarföre blef för retta medh Nempnd afdömdt för:de utiordh Söderby ifrå fru Carin till Siösa
och till fru Brita till Engsiö efter the skäll som brefwet ther opå utwisa
Lasse i torsta saker 3 mark för treska
Samma dagh kom för retta anders i lille (bredhörne) och klandrade efter en gårdh i swinewadz
by för 40 åhr sedan för penngr 44 mark och öster gården som uthi så mång åhr oquald hafwer
ståndet som lagh (får) anse ( ) dett 18 cap Jorda Balk dömdes gården ifrå anders och till Morten
Pedersson. Sedan ther efter sade Morten Ped:son samma gårdh Nils Håll i swinewadz by och
war för:de gård lagbudin och lagstånden och fasta Blef på gifwen therföre dömdz gården Nils
Håll till
Anders Hedh ähr saker 3 mark för oliud å tingh
Lass(eni) ( ) ähr saker 3 mark han hafwer tagit fisk uthi sin grannes katisse
Thesse efter:ne ähr sak holte för tresko att the icke hafwa ut sine tionden af kyrko herberget,
Lasse Pedson Kalsta 3 mark, Knellinge 3 mark, Söderby 3 mark, Jöns i boda 3 mark, p i
fiskmanstorp 3 mark, Jon i bagetorp 3 mark
Nils i afraby hafwer slagit sin granne anders ibid ett blodsåår och en blånat ähr saker penng 6
mark
Jon Ped:son i torsta ähr saker för stemning han icke kom till tinget 3 mark tingm B 33 cap
Anders i Biörka klagar på sin granne Jöns Olofsson han will icke bestå sitt köpp som anders
köpt hafwer om sin gårdh och efter för:de Anders hafwer dett lagligen giortt och gården
lagbuden och lagstånden och fastebreff å gifwen dömde Nempnden anders gården till efter
för:de iöns hafwer för tetta (hemolat) gården ifrå sigh
Samma dagh kom Anders i Åhrla och wille intz bestå sin ordh om sin deel som han erfdt och
soltt hafwer sin Broder sinn deel i dwersta och när Olof i dwersta som war hans Broder opå sin
sottesengh lågh och kyrkio herden besökte honom medh sacramentet så bekende för:de Olof
hafwa sinom broder utlöst och betalt som Här Hindrick witnade
Bonde i Kåsetter i wingåker sochn och klagade till Lasse Olsson i kalsta som ähr Brodern till
hans hustro hafwa sin hustrus arf ifrå som ähr tesse efter:ne pertzl (tre) oxar ett paar köör (fri—
st-sm--)7 st ( ) tiugoo ( ) enn tunna för thenna all hennes deel mz all Booskap och hennes
widare deel i gården Blifwer the för retta så förlichte att Lasse i Kalsta hafwer efterlåtitt sin
swåger halfwa gården mz sigh mz hennes thridije deel och ther till ett paar oxar
Samma dagh kom för retta Håkons hustro i Wiltungen uthi Lendes sochn och kerde om ett
hemman Bengzboda som Olof Håkons hafwer bor soltt utaf Börden och efter thz icke war
lagbudet och lagståndet dömdes af Nempnden retta Bördzmannen hemmanet igen och honom
sina penr tilbaka igen som köpt hafwa
Kom för retta Lasse Olsson i Södrabro och uthi retten inlade ett witnes Breff lydandes at för:de
Lasse Olofsson hafwer gifwit Måns Larss för 2 ½ ortuglandh iordh pen:r 6 daler 1 mark för
utan pen:r som Måns Larsson togh uthi ekeby nemlig 7 ½ daler som Måns Larss swärfader
utgifwit hafwer Och ähr för:de Lasse Olsson rette och nermaste Brystarfwinge till för:de
hemman
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Item hafwer Lasse Olsson gifuit Jon Pålsson i ekebergh för 2 ½ ortug landh iordh pen:r 6 daler
1 p:r (Tilsades) af nempdz Lasse Olsson fastebref opå sama gårdh
Samma dagh kerde Lasse i lyckian att Bengt i Åkerby ähr honom skyllig opå en gårde deel uthi
Åkerby pen:r 3 daler. Lofwades för:de Lasse faste bref opå then gården Här han bekommer the
pen:r 3 daler och ther mz woro förlichte
Nils Andersson i Afraby krefwer af Lasse i ingesgårdh ähr honom skyldigh ½ daler blef
förlicht och honom att betala
Kom för retta Folcke i Bitinge och talade till Anders i nortorp om ett arff som han hade inne
hos sigh tesse effter:ne pertzelar, Kledeskiortel en halfslitin, halfslitin skinkiortell ett st half
slitin tröja en gamal wadmaltröja et ny wadmal kiortel halslitin ( ) ½ slitin (wepa--) it st (wegh)
6 mark för:de pertzelar ähr werdert uthi pen:r 6 daler och ähr till dömdt Folcke medh then
besked han skall wedergella Anders i Nortorp hwad hann hafwer kostadt på Barnen.
Samma dagh kom för retta Simon i Nyanes Lasse pedsson ibid och Jöns i Ökna hafwa emot
förbödh förderfwat ett Binshus blefwo saker huar 40 mark
At denne dombokz saker tå lagligen ransakad och dömdt ähr trycker iagh mitt sampt
heradzsignetter under (datu)
Efter iagh anders Nilsson förnimmer then ( ) emellan then welborne fru Carin till Siösa och
then welborne fru Brita till Engsiöö icke wara så fulkomligen ( ) i domboken som
ransachningen för retta skäde ther för haffwer ( )
här insat een copia af Dombreffwet giffuit på häradsting,
Jagh Lasse Bertilsson i Örebro ( ) Dom hafwande ( ) i waria, å erlig och förstondig mans
anders Nilssons cammererare öffwer thin högborne furstz min Nådige herres hertigh Carll
Philips furstendöme wegnar giör witterligit att åhr effter Cristi Byrdh 1620 then 12 junij tå
migh laga tingh hölt medh allan allmoghe uthi Sköllersta härät uthi När(skada) war välb:te
Anders Nilsson och ( ) skrift ( ) öffwer ( ) ( ) framlades för migh och Nempden i Rätten aff
then welbördighe fru Elsas, salige Arfwid Påsses till Engsiöö effterlåtne Enkian, Rettare
benemdt Anders Persson i öön i Närboås sochn boendes, hennes ( ) breff förmälande om 2
utiordar uthij för:de Nerboåås sochn then ena om 5 örtug L och then andre 3 örtug L i Nalawij
att the hennes ( ) dömme män ingen ( ) uthi någre åhr woro aff hend aff then Edla och welborne
grefwinna och fru Fru Karin till Siösa förmyndar och målsmandöme befuandes öffr saligh Jost
Curtzils Barns landbönder och renta wilket sigh så tildraget haffua at salig Jost Curzell hade
sigh tilpantat een Jordegodz aff (unghe) Jöran Påsse till Hellekijs åhr 1602 uthi Stockholm för
100 daler uthij för:de Närboås s beleget benempt åsen aff huilket pantebreff framlades enn
affskrifft i Retten ther uthij ( ) uthiordar förmälthe ähr. Lades och fram enn Jordebook på thet
åhr 1562 ther uthij samma uthiordar förmäles wara salig Arfwidh Trolles godz under Engsiöö
gårdh. Item framlades och enn Jordebook och (arflot) som giord war emellan Arfwidh Trolles
Barn ther uthij för:de samma uthiordar stå förmältha wara samma gårdh tilhöra framlades och
ett witnesbref som een benempt Anders Olsson som hade warit salig Arfwid Posses fougte
förmälandes att han så lenge han war fougde hade opburit rentan af föreskriffne uthiordar till
sin husbondes kista och till ingen annan. Dhenne klagan
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