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Förord till den elektroniska utgåvan

Professorskan Emmy Hultman (f. Stenbäck, född 9.9.1878 i Helsing-
fors, död 12.7.1947 i Stockholm) gav 1913 ut Ekenäs stads dombok för 
åren 1623–1660 och ett tiotal år senare, 1924, åren 1661–1675 av samma 
dombok. Utgåvorna, som kom ut i hembygdsföreningen Ekenäs-sam-
fundets i Helsingfors skriftserie, har sedan många år tillbaka varit slut-
sålda och blivit antikvariska rariteter. Utöver Hultmans domboksutgå-
vor gav Ekenäs-samfundet i Helsingfors, vars verksamhet redan tynat 
ut, inte ut några andra volymer i sin serie.

De två utgåvorna av Emmy Hultman är fortfarande, drygt 80 år efter 
att den andra volymen kom ut, värdefulla källor för historisk forskning 
och därför har jag velat ge ut dem i elektronisk form. Elektroniskt når 
utgåvorna snabbt och lätt en stor publik av forskare och lekmän som 
i sitt arbete använder domböcker. Det skall dock påpekas att Emmy 
Hultmans utgåvor inte fyller de krav som den moderna text- och edi-
tionsfilologin ställer på en fullgod utgåva (de är t.ex. varken sid- eller 
radrätta). Detta minskar dock inte det historiska källvärdet.

Den elektroniska utgåvan, som är utarbetad av mig med smärre re-
daktionella åtgärder, består av de två utgåvor som Emmy Hultman gav 
ut 1913 och 1924. Jag har inte kollationerat hennes transkribering mot 
originalhandskriften i Riksarkivet i Helsingfors. Jag har skannat in hen-
nes utgåvor och därefter kontrolläst inskanningsresultatet. Förorden 
av Emmy Hultman (1913:v–viii, 1924:i–ii) publicerar jag också elek-
troniskt. Bihang, det vill säga två rådstuvurättsprotokoll från 1563 och 
1565, som Hultman (1913:273–274) bifogat sin första utgåva, finns även 
i slutet av den elektroniska utgåvan. De texträttelser i avtrycket och an-
dra anmärkningar som finns i Hultman (1913:275–278, 1924:231–234) 
ger jag också ut elektroniskt men anger dem i fotnoterna på vederbör-
ligt ställe, inte som en separat förteckning i slutet av utgåvan. Layouten 
har varsamt förenhetligats. Den korta litteraturlistan är tillagd av mig.
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Förkortningarna , , �  och  i Hultmans utgåvor har jag i den 
elektroniska utgåvan ersatt med D, L, M och ϑ.

Rektor Thomas Dahlström (Tenala), dotterson till Emmy Hultmans 
syster och Hultmans nuvarande rättsinnehavare, tackar jag för att han 
beviljat mig tillstånd att utarbeta en elektronisk utgåva av Ekenäs stads 
dombok 1623–1675.

Tammerfors universitets publikationssekreterare Sirpa Randell har 
sin vana trogen skickligt svarat för ombrytningen av boken.

Murole den 22 maj 2005.

H. L.
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Förord till Emmy Hultmans första utgåva 
(1913)

Trots allt vad som kan synas tala emot att ur arkivens gömmor 
framdraga de äldre delarna av Ekenäs stads dombok och ställa dem i 
offentlighetens ljus – obetydligheten av flertalet bland de avhandlade 
rättegångsmålen, den ytterst ofullkomliga språkbehandlingen och den 
grova naturalism, som emellanåt präglar framställningen – har Ekenäs-
samfundet, genom ett frikostigt anbud satt i tillfälle därtill, icke tvekat 
att börja i tryck utgiva desamma.

Dessa urkunder utgöra nämligen den ojämförligt viktigaste källan 
för kännedomen om förhållanden och personer i den lilla staden under 
gångna århundraden. Och för den, som söker tränga till djupet med 
dessa förhållanden, så helt olika de nuvarande, framstå de anmärkta 
bristerna snarast som förtjänster. Genom att så ingående sysselsätta 
sig med det dagliga livets små angelägenheter giva protokollerna detta 
en belysning, vars frånvaro man annars i många fall skulle beklaga. Det 
naiva framställningssättet, med inbegrepp t. o. m. av försyndelserna 
mot konvenansen, låter ock de skildrade tilldragelserna och samtidens 
syn på dem framträda helt annorlunda friskt och levande, än en driven 
protokollists stereotypa stilkonst hade mäktat göra. Ja, själva de ovan-
ligt talrika felen mot den allmänna svenska grammatikens regler göra, 
enligt vad som försäkrats mig från kompetent filologiskt håll, Ekenäs 
dombok för 1600-talet till en språkhistorisk källurkund av värde. Ty just 
genom dessa fel, som till stor del framkallats av egenheter i Ekenäsbor-
nas språk på nämnda tid, erbjuder domboken forskningen ett sällsynt 
gynnsamt tillfälle till fastställande av ett gammalsvenskt stadsmål.

De delar af [sic!] domboken, som avtryckas i denna volym, tillhöra 
alla Finlands statsarkiv. Protokollerna för åren 1623–1634 och 1636–
1638 (1635 års saknas!) ingå i ett band, som bär ryggtiteln Raseborg1. 
Läns  Doombööker  i f . ån  Anno  1620, t i l l  Annum 1634. J t em 
Ekenääs  S t .dz  doombööker  i f r å  Anno  1623, t i l l  Annum 1639  
(!) och vars signum i arkivet är ll 1; de upptaga där bladen 226–267. 

1 Bör vara Rasseborg. [H. L.]
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Årgångarna 1639–1643 finnas på bl. 3372–351 i ett annat band, signe-
rat ll 2 och med ryggtiteln Doombööker  a f f  . . . . borgz  Lähn  pro  
An . . s 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642  och  643: J t em 
a f f  Gre f fueskape t t 3 i f r å  A.° 1634: t i l l  A: 16.3: Ähn  a f f  Ekenääs  
S tadh  pro  An: 639, 640, 641, 64.: och  643. Årgångarna 1644–1649 
ingå i ett band med signum b 2 och ryggtiteln Ekenäs, He ls ing få rs  
och  Bårgo  S täders  Doombööcker  pro  Ann is  1644, 645, 646, 
647, 648, 649  (utan foliering). Protokollerna för de återstående åren, 
1650–1660, förvaras oinbundna i en packe med signum d 1.

De skilda årgångarna härröra, såsom man kan vänta, icke alla från 
en och samma skrivare. Efter de olika händer, som tyckas kunna urskil-
jas i dem, gruppera de sig på följande sätt:

I 1623.
II 1624–29, 1632–33, 1636–37, 1639–40.
III 1630–31, 1634, 1638.
IV 1641.
V 1642–43, 1645.
VI 1644, 1649.
VII 1646.
VIII 1647.
IX 1648.
X 1650.
XI 1651.
XII 1652–60.

I 1629 års dombok röja måhända slutorden en annan hand än det 
övriga; likaså i 1633 års. Å andra sidan är det icke alldeles uteslutet, 
att handen VI är identisk med handen III och handen XI med handen 
VIII. Handen VII är stadsskrivaren Anders Larssons, att döma av den-
nes namnteckning under 1646 års dombok.

Som ett bihang tillfogas i detta band, efter 1600-tals-protokollerna, 
ett avtryck av två tillfälligtvis bevarade rådstuvurättsprotokoller från 
Ekenäs äldsta tider, det ena från 1563 och det andra från 1565. De ingå 

2 Bör vara 327. [H. L.]
3 Bör vara Greeffueskapett. [H. L.]
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som verifikationer i 1564 och 1565 års saköresregister för Raseborgs 
län (Finlands statsarkiv n:o 3256 bl. 15 v. och n:o 3273 bl. 17 r.).

Vad utgivningssättet angår, har jag sökt giva ett textavtryck, som 
motsvarar också de anspråk den moderna filologien ställer på ett så-
dant. Den tryckta texten utgör en så trogen reproduktion av originalet, 
som med vanliga typografiska medel kunnat åstadkommas. Handskrif-
tens bruk av skiljetecken och stora bokstäver, i mycket stridande mot 
den nuvarande ortografiens föreskrifter, återgives utan någon korrige-
ring. Förkortningar i originalet hava upplösts endast för så vitt särskil-
da förkortningstecken (och icke blott de vanliga skiljetecknen, mindre, 
över raden höjda bokstäver l. likn.) vid dem kommit till användning; 
upplösningen antydes då alltid genom kursivering. Emedan vissa de-
lar av originalet skriva y och ij fullkomligt lika, andra åter, som icke 
göra det, ofta förblanda dem, brukas här genomgående för båda en typ 
ÿ. Överflödiga ord, som av misstag influtit i handskriften, hava ställts 
inom klammer; i densamma uteglömda ord och bokstäver, vilka blivit 
insatta i avtrycket, inom parentes. Endast där uppenbara felskrivningar 
av annat slag förelegat, har jag tillåtit mig att utbyta originalets läsart 
mot den, som påtagligen avsetts. I alla sådana fall återfinnes dock den 
förra i en särskild förteckning i slutet av boken. Då handskriften, såsom 
ofta sker, vid delning av ett ord på tvenne rader upprepar den förra 
radens sista bokstav i början av den senare, utan att någon längdbe-
teckning därmed åsyftas, antydes detta i avtrycket genom utsättande av 
bindstrecket mellan de två lika bokstäverna.

Före tryckningen av varje ark har ett korrektur blivit översett av min 
man, professor O. F. Hultman.

Ett namn- och sakregister till arbetet hade naturligtvis i hög grad un-
derlättat dess begagnande. Men då det är att hoppas, att utgivandet av 
Ekenäs stads dombok icke skall avstanna med detta första band, utan 
kunna raskt föras vidare, har det synts lämpligare att låta anstå därmed, 
tills hela verket når sin fullbordan och ett generalregister till detsamma 
kan utgivas. Förarbeten till ett sådant hava redan påbegynts.

Helsingfors den 28 oktober 1913.

E. H.
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Förord till Emmy Hultmans andra utgåva 
(1924)

Då Ekenäs-samfundet nu, 11 år efter det »Ekenäs stads dombok» 
började utkomma, fortsätter verkets utgivande, har detta möjliggjorts 
blott genom den pietet de efterlevande anhöriga till den man, som be-
kostade den första delens tryckning, visat för hans kärlek till sin födel-
sestad. Delägarna i bergsrådet Edv in  Lönnbecks  sterbhus förärade 
år 1917 åt samfundet, till bestridande av tryckningskostnaderna för de 
följande delarna, ett belopp mångdubbelt större än det som åtgått för 
den första. Den redan påbegynta tryckningen av andra delen måste 
emellertid avbrytas, emedan tryckeriets förråd av den papperssort, 
som använts, tagit slut och så länge kriget pågick ej kunde förnyas. 
På grund av den depreciering, vårt mynt börjat undergå, och den steg-
ring av tryckeriernas priser, den haft till följd, ansågs det ock klokast 
att vänta med fortsättningen till dess normala förhållanden åter inträtt. 
Men det röda upproret bröt ut, och proletariatets väl ansågs fordra, att 
en del av de (på tryckeriet förvarade) färdigtryckta arken förstördes. 
Sedan sjönk penningvärdet blott ytterligare, och då det omsider stad-
gades, var verkets fortsatta utgivande ekonomiskt tryggat blott för den 
påbörjade delens vidkommande. Det säger sig självt, att Ekenäs-sam-
fundets tacksamhetsskuld till dem, som i alla fall åstadkommit detta, är 
lika stor som om deras gåva fortfarande garanterade tryckningen av en 
hel rad av delar.

De till Ekenäs stads dombok hörande protokoller för åren 1661–1675, 
varav en reproduktion härmed överlämnas åt dem som de kunna intres-
sera, tillhöra liksom de i första delen avtryckta Finlands statsarkiv. De 
förvaras där, jämte en del av de sistnämnda (årgångarna 1650–1660) 
oinbundna i en packe, signerad d. 1.

De nu utgivna protokollerna äro alla skrivna av samma hand som 
de närmast föregående, från och med 1652 års. Det har kunnat fast-
ställas, att den tillhört stadsskrivaren Ber t i l l  Wul f f . Denne man var 
sedermera (från 1671) rådman och (åtm. 1673) tullnär i Ekenäs, repre-
senterade staden vid riksdagarna 1672, 1678 och 1680, ägde Nabben i 
Ekenäs skärgård och dog 1685.
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Vid utgivandet av dessa protokoller hava samma principer blivit följ-
da, som tillämpats i första delen och för vilka redogöres i företalet till 
den, sid. VII f.

Ekenäs den 6 oktober 1924.

E. H.
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Ekenäs stads dombok
1623–1675
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Eknäs Stadz Dombok för Åhr 1623. 624. 
625. 626. 627 och 1628, sampt 1629.4

Ecknes Stadhz Rådhstughu domar sedhan såm Girmundh 
Madssån bleff bårghmestar wdi Ecknes Stadh Anno 1623.

Den  8  Junÿ  hölttes Een almenneligh Rådhstughu medh Ecknes 
bårgherskapett. thesse Ährlighe godhe män såtho j Retten Greff Steens 
fogde Ehrligh och w. Johan Jacobssån och Ehrligh och w. bårghmes-
tare Girmundh Matzssån och Rådhmen Matz Anderssån och Peer Rutt, 
Jthem och bårghare Peer Larssån och Anders Jönssån Sampt gemene 
bårgharens Närwaru. På förbede dato wpsadhe bede Abraham Hendrichs-
sån sitt bårghmestare Kall, och aff Rådh bleff satt till bårghmestare 
Ehrligh och wällförståndigh Girmundh Matzssån och der han giorde 
sin Edh effter såm j laghen ståår Schriffuitt, Jthem till Rådhmen för.ne 
Matz Anderssån och Peer Rwtt, till Kÿrck wärde Erich grabbe, Till gäst 
giffuer Ewertt gulsmedh, och Class Erichss: Båck. till Stadz fogde Påf-
fuall Jönssån till Stadz tienare Matz finne och Sigfre Larsson.

Fram Stegh då Peer Peerssån för Rätten och förste gångån wpbödh 
åth Neste fränden att till sigh lössa Biörn Erichz gårdh och thesse aff 
bårger skapett Hendrich Erssån och Lasse Simånssån Sadhe sigh haf-
fua gäldh aff förde gårdh.

Anno  1623  den  12  Ochtobr i s  Stodh Almenneligh Rådhstughu 
medh menighe män aff bårgherskapett j Ecknes och thesse godhe mhän 

4 Tillagt med annan stil: Ankommedt desse Doomböker till den Konnungzlige 
Hoffrätten, den 17 Octobris 1629. Reuiderat af Vice præsidenten och Johan 
Jacobskiöldh Rettens Assessoribus.

8 JUNI O. 12 OKT. 1623.
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såto i Rätten welb. Herrens Greff Steens fogde w. Johan Jacobssån och 
bårghmestare Girmundh Matzssån.

Rådhmen
Matz Anderssån Peer Rwtter. aff bårgerskapett Abram Hendrichssån 
Morthen Matzssån och Peer Larssån.

Kåm för Rätta Erich j Backbÿ j Karis Sochen och anklaghade een aff 
Stadzens bårghare Wrban Wulff bed. för gäldh, och effter han icke war 
till Städhes fälttes för Swar lössan Sack till – 3 M.

En khåm för Rätta framledhin herr Morthens änckia hustru wrsula 
och klaghade om sin framledne mans lön Peningr – 9 D 26 öre huilcke 
förde Peniga. stadhen hafuer wpboridh aff Kÿrckie wärden på Samma 
tÿdh Matz Erichssån och anlagt till Stadzens bästa dett Stadhen skhall 
henne ighen bettala.

Ähn bör förde Matz Erichssån att bettalla förd hustru wrsulla Penngr 
– 4 D 17 ör.

Ehn haffuer förde hustru wrsula frodra Een halff Åhrs lön på sin Sa-
ligh mans wägna Pengr – 15 D wppå förde lön Penngr. skall aff Räcknas 
medh förde hustru wrsulla för bastu tackett såm affbran Emedhan hoon 
war Stadder j Prestegården och bårgerskapett ighen På Nÿtt teckte Pe-
ningr – 2 D. Så haffuer hustru wrsula till Rest wpå förde sin framledh-
ne mans wägna lön för wthan dett Kÿrckwärden Matz Erichssån skall 
Enskÿllt Swara till Peningr – 22 D 26 ör Till huilcke Penngr. Abram 
Hendrichssån sampt Rådhmen Swara skall såm då haffua Regerande 
waritt.

Anno  1624. den  13  Januarÿ  Effter den wällborne Härres här 
Nils Bielkis frÿ härre till Salstadh Swerigis Rÿkes Rådh Och Cammar-
rådh Gubernator Vdi Storfursstendömet i Finlandh oh Precident Vti 
den Konungzlige håf-Rätt där samma städes så som och Laghman Vdi 
Smålandh fulmacht och Befalningh hafuer ährligh och wällachtadh Ca-
rell Giliesson Ransackningz Comisarius warit här i Eknäs stadh oh be-
gäret En fullkomligh sentens och Dom På wår medh Borgare Effuert 
gulsmedh för En kanna han hafuer arbetadh ått wällbordigh fru merta 
till grabbacka Och samma kanna af Probersmästaren i åbo hans håsen 

13 JAN. 1624.
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winken i sigh sielf falsk oh flärdh befunnen ähr Och därföre blef Borg-
mestare oh Rådh wppå Rådstugun tillhoppa kallade samma sak till att 
för höra oh döma wdi wällb. häres oh greffues Gref stens Befalningz-
mans oh borgmästarens Girmundz matssons Närwaru Samppt thesse 
Effterskrifne af Rådhe

Abram Hendrihsson. Daniell Elers.
hans hollender. Matz andersson.
Lasse Simonsson. Eskill homman.
thomass Skrifuare. Madz Stensson.
anders Jonsson. Hendrich bertillsson.
hendrih homman. Class Erichsson.

Så Blef af befalningzman J Grefue dömet Johan Jacåbsson för Rätt-
tenom tillfrågatt om samma Kanna lefred af wrne Fru märta. huru, om 
bede Silfuer war fint oh Skärt Jnlefrerat eller oh icke till att arbetas till 
huilcket han swarade att han hafuer annammat af w:b. F: en gammull 
Kanno den Wthe förgÿlt war som hennes frudöme i arf efter Saligh Tön-
ne Jörensson fallidt war oh bede Fru icke annars wiste eller wittnat hade 
att bde Kanna En Reen oh fÿn ware skule Oh efter han samma Kanna af 
h Fru. annamde och till Profz wederwicht wrslogh Stempelen af den 
gambla Kannan oh lefuererade wellb. fru tillbaka igen att dätt samma 
Silfueret som han annammat hafuer skule wara lÿka mätigt wtÿ Skråden 
lÿk som dätt hon Annammade: huilkett och wäll b. fru sielff bekende 
sigh samma stempill bekommit hafwa Och Emidler tÿdh af henne för-
lagt ähr: om huilkett ärende blef dem som i Rätten såto för mant att the 
thetta ärendett granneligen Ransaka skule oh öfuer wäga wele Och ef-
ter fullmachtens Inneholdh där oppå En fullkomligh Sentens Och Dom 
fälle Så all den stundh att wällb. fru fru märta Inskiuter5 sigh på Saligh 
tönne Jörenssons Arwingar att altt sillfuer På den tÿdh bÿtett stodh blef 
Proberatt icke annars menar sigh än att samma Kanna skule wara Reen 
oh fÿn i sigh sielff som hon honom till at arbeta gifuit hafuer Därföre 
blef dätt Upp Skutit Effter man där opå ick någon fullkommeligh dom 
gifua kunde aldenstundh att där finnes på begge sÿdor tuifuel. Vtan 
Skötz till widare Ransackningh oh fru märta blef på lagt att hoon skall 
Vppsökia den gamble Prowen som hon af honom annammat hafuer af 

13 JAN. 1624.

5 Rättat från Inkiuter.
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den Kannan som för ähr arbetat eller oh till mäta honom medh Wittnom 
efther som lagh för må till tiufnat. Dhär hoos blef oh förde gulsmedh 
förbudit till förenne arbeta något för ähn som han sigh hoos höga öfuer 
heten besökie oh förklarat hafuer huadh anlangar om den Stempill som 
han på den Kannan slagit hafuer Steller man dätt Vtÿ höga öfuerhe-
tens betenkiande men Kannan ähr oh står Vnder stadssens gömor hoos 
Bårgmästaren här Sammestädes till widare Rättegångz Ransackningh 
och Dom af de wällb. Härrar Att wÿ detta så aldeles för Rättenom Ransa-
katt oh Skärskodat hafuer som för bemält ähr trÿckie wÿ wårtt Stadz 
Signett här wnder Achtum die tempore loco Vt Supra.

Anno  1624  den  16  Februarÿ  Effter den wällb. Pär Erlandz-
sons Ståtthollare på åbo Slåt oh öffuer des Sampt tawesthuus borgo oh 
Rassborgz länn Bref dätt H. K. M: Befalningzman Vtöfuer Rassborgz 
Län Niels Jönsson iblandh andra Cronons Wärff och ärender här på 
Eknäss Stadz Rådhstu[g]go lätt Vpläsa i Borgmestarens Närwaru Gir-
mundh Matsson oh desse i Rådet Madz andersson Pär Ruter Daniell 
Elers Pär Larsson Och i alle borgerskapett Närwaru förmälandes om 
wår Stadz Inwonare E[w]wert gulsmedh Orichtige handwärk där Om 
tillförene af hoff Rättens Comissariius Karll gilliusson gref stens Fogde 
Johan Jacåbsson borgmestar oh Rådh den 13 Januarÿ blef för Rätta här 
J Eknäs stadh medh Ransackatt Och Effter Lagh förhört som Sielfue 
Ransacknigh till de Wällb. härrar oh hof Rättens besittiare medh för.de 
Comisarius här i frå blef Sendt Och aldenstundh de förde gode härrar 
hafuer besuäret öfuer förde Ewert gulsmedh Orichtige hande wärk att 
han hafuer Slagit Stempill på Oskärt Sölfuer arbete som sielff Prob. wtt 
wÿsar därföre blef honom af för Cronons befalningz man Nils Jönsson 
oh af Borgmestaren Girmundh Matsson tillfrågatt här för Rätten huru 
han will göra sigh frÿ Effter han inga wittne där till hade om dätt war 
skärt eller oskärt af w fru Märta till arbeta för bede Ewärt hond fångit 
Och icke i tÿdh gaf förde fru till kenna att dett oskärt war oh satte sin 
Stempill där opå där till suarade han, iagh will förklara migh min sack 
för de gode Härrar J Näst hof rätz Cession J åbo förmodandes af de 
gode härrar Nåde J kunen migh icke huarken hielpa eller stielppa. Och 
eliest ick häller kunde göra sigh frÿ Och man icke annars där till kunde 

16 FEBR. 1624.
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göra där före efter dätt andra Capittlet i Kiöpmåla. B. Och tridie i tiufua 
Balken blef felter som lagh förmår Och för Konungens Befalningzman 
nils Jönsson togh löftes män för honom oh där oppå hafuer beskedh 
dett åhr oh dagh som för Skrifuit står.

Anno  1624  den  24  Jun j  höltes almänneligh Rådhstugu J Eknäs 
Wtÿ w. Johan Jacåbssons Samp Adam Bannss Borgmestaren girmundh 
Matsson Rådh mäns madz anderssons Pär Rutz Sampt Abram Hend-
richsson anders Jonsson Hendrich Bertillsson Niels Pållsson Vrban 
wulffz närwaro.

Först hans hollender swor sin borgar Edh Och sedan Pär Pärsson 
swor oh sin Borger Edh.

Ähr Ransakatt om S. Lass michillssons handlingar om Kÿrkie Saker 
så hafuer han Kostatt på Kÿrkian 22 D 20 ör oh hafuer han hoos sigh 
Kÿr[k]kiones Peningar – 60 D så Rester En – 37 D 12 öre där opå S. 
Lasse michillsson skall hafua kiöpt till Kÿrkion En Seÿare för – 30 D  
oh samma Seÿare hafuer han sielff latitt taga Vt wr Kÿrkion och sendt 
medh Borgmestaren Abram Hendrichsson till Refle huilken Seÿare ab-
raham Hendrichsson seger sigh att Lefrert till Refle oh något lÿtet till 
förene för som En Lasse michilsson blef dödh sade han för abraham 
Hendrihsson att han skule seÿa att Seÿaren war wpbrändh när Juten 
Brende hans Skuta.

Fältes Carll Jönsson för swarlössen Penigr – 3 M.
Till minnes huilka wdi S mester Sigfredz aronus testamänterningh 

hafua warit till städes först Borgmestaren Girmundh masson hans hol-
lender Peer Ruter Här Sigfride Olai Erih grabbe.

Dömdes anders J Daall att bekomma för gambell gäldh efter S Erich 
Hendrihssons änkia Salt – 1 Tno oh där emot skall han lefuerera Salt 
Strömingh – ¹²  Tno.

Dömdes Sm(e)dh Erich att betala Hendrich bertillsson –  ¹
²

 Tno Salt 
fisk för dätt att han war godh för honom för En grÿta.

waldes till Rådhman Vrban wulff.
hafuer Class Erihsson Legt för sigh Påll Jönsson till bÿfogte.
Stadz tienare hafuer Simon Mårtensson legt för sigh Sigfre Lars-

son.

24 JUNI 1624.
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Anno  1625  den  26  Februarÿ  höltes Rådhstugu medh Borger-
skapet Vtÿ Ecknäs stadh Vtÿ Ståthollarens wellb. Erih hares oh Erhligh 
och wällachtadh Johan Jacåbssons närwaru.

Thå frågade wällb. Erich Hare öfuer liudh hoos borgerskapet om 
623 års SKips anordning som Hans Hollender hafuer berättatt för H. H. 
Gubernatoren Edle wällb. Härre Här nils Bielke Vtÿ förleden sommar 
i åbo att de skole wara opborne och borgmestaren Sampt medh Rådh 
män skule hafue delt sin Emillan huilkett En bosman lasse thomasson 
benämbd wtÿ Wällb. Pär Ehrlandssons oh hans horns närwaru hafuer 
bekänt att så ähr tillgått.

Nu borgmästaren Sampt Stadsens oppbördzmän Nämbligen lasse 
Simonsson och Hendrih bertillsson Swer att the hafua opburit förne Pe-
niger. Nämligen – 72 D wtÿ Martÿ månadh 624 såsom de wtÿ förre åh-
ren hafuer Vtgiordt efther som man Nochsampt af Quitenserne hafuer 
till att see och för Oppbördzmän hafuer haft inne hoos sigh och budit 
admiralen wällb. hans horn Sampt Befalningsman Nils Jönsson att de 
skole Emot tage huilcket de hafue förwägratt och föregifuit att the ha-
fue ingen beskedh att Emot tage Och Emädler tÿdh opbördzmännärne 
hade [hade] Peningarne hoos sigh hafuer En hopp af bosmän kiört dem 
till att lässa wpp Kistan oh medh gewalt tagit sine ejna Peningar ifrån 
dem N 8 D 8 ör oh Slogo blå oh blodigh oh dätt andra öfrige hade the 
till städes hoos Vppbördzmannen Hendrih bertillsson och Borgerskapet 
göre Vppbördzmannen frÿ att han eller borgmästaren eller någon af Rå-
dett hafuer intedh Brukatt någon handell medh samma Peningar Vtan 
samma Peningar blef Lefrerat anderss andersson till honda N – 58 D oh 
nu hafuer borgerskapet strax låfuatt the – 72 D senda till Renterÿ.

Ehn kom fram Wällachtadh Johan Jacåbsson och besuäret sigh öfu-
er Erich Erichsson att arfuedh hendrihsson i horsbäck om. 618 och 622 
års Ränta för hårsbäck godz att thett skiuta Jn Vppå huar annan oh icke 
wela betala Sedan Erih Erichsson hafuer haft sin Landbo på Hemanet 
oh Hafuer haft års wäxten där af huarföre [huarföre] blef dömpt att Erih 
Erichsson skall betala för 618 åhrs Ränta oh arfuedh hendrihsson 622 
åhrs Ränta N Peningar – 27¹

²
 D huardera.

26 FEBR. 1625.
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Anno  1625  den  26  Februarÿ  När Rådh stugo höltes medh Bår-
gerskapet i Eknäs som och Ransackningh medh almogen af frÿ Härska-
pet så iblandh andre saker och ärender fram kom lasse J bussöö Sampt 
medh sin granne och gåfuå till kenna att Häredz Höfdingen w. adam 
Skrefuare hafuer oppburit af dem wtÿ sså månge åhr som han hafuer 
warit häredz höfdinge tre fierdingar Salt fisk för En öö Jusar benämdt 
åhrligen huilcket förde öö ähr Skattlagt efther som åhrlige Ränte längd 
förde Räknandes dem för Domar öÿar huilk... J Sannigh icke finnes för 
– 3 fr Salt fisk [huilkett i Sanningh icke finnes] huilken fisk Cronon oh 
H. K. M.t hafue mist Vdi så månge åhr till Inngen Ringa af Saknatt oh 
nu af Rätten förbiudes wällb. adam skrefuares sigh medh för: öö hafuer 
att beställa medh Vtan där sså behöfuess att suara samma Saak Jn för 
högst.b h. H. K. M.tz. håfrätt thetta wittnom wÿ Vnderskrifne att sså sant 
ähr medh wnder skrifne hender Datum Vt Supra.

Fram kom fordom Befalningzman i Rassborgz länn Ehrligh oh 
förståndigh Oluf Clemetsson oh kärde opå Arwedh Hendrihsson fö-
rare Vnder w. abraham Jisacksons Compegni att wttÿ förledne höst i 
Augustÿ månat den tÿdh Oluf Clemetsson war Wtÿ härede till att fordra 
sin Rest som stodh inne hoos almogen så drogh Oluf Clemetsson ifrån 
Thenala och till Eknäs och i dätt han kom i staden och skule gå wtÿ 
sitt härbärge oh mötte förde arfuedh på gatun Oluf Clemetsson helsade 
godh afton oh icke mer talte huar annan till Vtan gingo huar sin wägh så 
kom Oluf Clemetssons Skiutz fålk gångande wpp till Olufs Härbärge oh 
baar hans tingest Så war oh där iblandh En Sadell huilken Sadell förne 

arfuedh Rÿchte af bonden oh baar wtÿ sitt Härbärge oh kom sedan ppå 
nÿt in wtÿ Oluf Clemetssons härbärge medh dragit Swerdh oh medan 
Oluf war på Cronons ärande där till war fogde oh hade borgatt sigh Vt 
ifrån åbo till att fordra oh Wtdrifua sin Räst som förtt ähr därföre så blef 
åffta bette arfuedh felter Effter 23 Capitlet Vdi Edzöris balken till lifuet 
Dågh man steltte den saken till den höglåflige Konungzlige håfräten 
där om att Judisera.

Anno  1625  den  25  Jun j  hölt w Jahan Jacabsson Rådhstugu medh 
Eknes Bårgerskapp wdi w Adam bannss. gref Stenss Cammarera... och 
Bårgmestaren girmundh Matsson Rådhman Per Ruter Wrban Wulff 
som då i Rätten såto.

26 FEBR. O. 25 JUNI 1625.
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Kom för Rätta6 Anders Joensson flÿters J Jngå Socknn och kärde till 
Hendrich matsson borgare i Eknäss om En häst som han hafuer tagit 
till sigh medh bÿte oh låfuat Penigar Emillan och Effter förbede hendrih 
matsson ing... wittnen tillstädes hade Dömdes honom att gifua förde 
bonde Penigr – 2 D oh war wäll sin Emillan där medh för licht.

Dömdes mester Påwall att bekomma bode för sin hÿre oh Eliest för 
skada hans Knutsson honom tillfogat hafuer att gifua Penigar – 2 D oh 
En ståck igen han olåfuandes Sÿnder hugh medh dätt första att betala 
och En mark Penigar i Saak.

Dömdes wtÿ lÿka måtto för.de Mester Påwal att bekomma sin Vt-
sträckte Peningar af hendrih Erichsson N – 6 D att betala medh dät 
första.

Dömdes menige man af borgerskapet att bÿgia oh förbättra kÿrkie 
gårdz balkar såsom stadz Broen innan En månadz tÿdh efther denne 
dato widh huars oh Ens – 3 M Saak som dätte för sätter.

W. Johan Jacåbsson tilltalade abraham hendrichsson Sampt i borg-
mästarens närwaru oh borgerskapsens Om En seÿare den förne abra-
ham Hendrichsson Sampt S Lass michellssons hafuer fördt till Räfle att 
bÿggias oh förbättras oh aldenstundh förbette Seÿare än står i klander 
Wttfäste för.de abram att förskafua Ett bewÿss wtur samma huus i Refle 
där forde Seÿare blef in satt oh huart den ähr kommen.

Anno  1625  den  5  Sep tembr i s  höltt Edle wällb. Erich Hare Ståt-
hollare oh w. mårten Simonsson oh Lass Larsson adam bann Sampt oh 
borgmestar oh Rådh i Ekenes Rådstugu.

Och blef bewiliat efther H. K. M.ttz. ordningh som Vtgifuit ähr 625 af 
alla wtÿ Frÿ Rådh stugu.

Dömdes hustru Wrsula frÿ för den Tomten Saligh bårkholt oh hust-
ru Karin michill Kåckz tomten till igen.

Dömdes hustru Anna Larssdåter S mester Sigfres aronus änkia efter 
som thestamäntss Bref lÿder oh skall först gälden af tagas oh som öfuer 
ähr skall hoon beholla. Sampt oh de – 15 D som på hennes Saligh mans 

6 Rättat från Ratta.
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lön står till baka i staden Sammaledes7 skall oh lass hendrichsson falk 
lefrera dätt till baka huadh han hafuer tagit ifrån Saligh Sigfridi Arone 
arf oh huadh som testamänss Bref inn holler skall han beholla.

Anno  1626  den  20  Novembr i s  höltes Rådhstugu i Eknäs medh 
Bårgmestarens Rådz oh gemene Borgerskaps närwaru.

Då Ransakades hurudana bismar Ka(n)nor och Brendwÿns måt Tun-
nor span halff span Skeppor oh Cappar.

Giorde sin Borgar Edh madz michillsson såsom i lagen bemält står 
Vtÿ åfentligh Rådstugu.

Anno  1627  den  27  Sep tembr i s  höltes Rådh stugu medh bor-
gerskapett i Ecknäs Stadh i Erligh w. Johan Jacåbssons Närwaru Sampt 
Bårghmestaren Girmundh matsson Rådh män madz andersson Pär Ru-
ter Abraham Hendrihsson anders Jonss(o)n wrban wulff lasse Simons-
son Närwaru då frågade w. Johan Jacåbsson (–) då skole komma fram.

Effter dett 11 Capitlet i Såramåla Balken medh wilia feltes michill 
Simonsson för dätt han Slogh Jören Skomakar i armen Ett Blodh såår 
till – 12 Mr till tre skiptis.

Thesse Effterskrifne skall Blifua Stadz fogter hendrih Swensk Stadz-
tienare Sigfredh Larsson Kÿrkie wärder Pär Pärss och madz Stensson:

Anno  1628  den  6  Jun j  höltes Almenna Rådhstugu medh Borger-
skapet af Eknäs stadh J närwaru Ehrligh oh wällachtadh adam Baan Be-
falningzman Vthi H. G. N.s Grefueskap Som och Erligh oh för stondigh 
Girmundh matsson Borgmestare Vthi Ecknäss stadh oh hendr(i)ch 
hansson Länsman Vthi Karis Sochn Sampt och Vthi flere gode mäns 
närwaru som tå församlade wåre.

20 NOV. 1626, 27 SEPT. 1627 O. 6 JUNI 1628.
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 Af Stadenn.  Karis Sochns Nämd
Peer Rutt Matz i Brönickbacka
Anders Jonsson Thomas i Swidia
Hendrich Bertillsson Erih i finbacka
Hendrih Erichsson Jören i Biörnböle
Larss Simonsson Bertill i hurskusnäss
Wrban Wulff hendrih i Kasabÿn
Erich Wulff  Aff Poÿo Sochn
Pär Pärsson Erih Rutt i österbÿ
  hans i Skoldöö
  hans i Backa
  Grelss i Ekröö

Vt waldes af Rådh oh menige man i staden att wara oh Blifua Stadz 
fogte Simon Mårtensson Stadz tienare Simon Bringh.

Förebrådde för Rätta Bertill Erihssons hustru Vthi Sköllargården 
hustru margeeta Jörens dåtter Sampt medh henes mans bröder Jören 
Erichsson J båckboda Nils Erihsson i gambellbÿ och Class Erichsson 
borgare J Eknäs Stadh oh kärde till Hans hollender beskÿllandes ho-
nom för hennes mans dödh J dätt att han twenne ått skillige Resor ha-
fuer sendt först hans Hendrichsson J wästerbÿ och sedan sin son Peter 
och En Borgare michill Nilsson Benämbd till honom om En Söndagz 
afton och om måndage(n) Bittida hafuer gått till bertill i Sköllargår-
den Befalandes honom komma till sigh till Eknäss samma dagh där till 
den döde manen hafuer först swaratt Hans hendrichsson att iagh will i 
denne dagh komma till honom och göra Reckenskap medh honom för 
dätt iagh ähr honom Skÿldigh oh strax När hans Hendrihsson gick bort 
kom hans son medh bede Borgare ppå Nÿt att mana honom till Eknäs 
där han då allredo war kledh och will gå till Noott oh där ifrån ginast 
till Eknäs.

oh folgde så dem först till Nothen där han halp Noten medh de an-
dre på Sledan oh drogh där medh till Eknäs oh gick till hans hollender 
där han kom i Stugun lågh hans hollender på bänken oh stanade widh 
skorsten widh En Skifua där hanss hollender blef Vpwäckt begÿnte han 
banna på honom att han icke hämptade honom betalningen för dätt han 
war honom Skÿldigh såsom han honom Låfuatt hafuer där till bertill 
begerede låf att settia sigh nidh på Bänken dätt hans holender honom 
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efter lett oh sade Bertill iagh ähr torstigh efter min gångh oh ähr eder 
mera Skÿldigh J wille leta hempta migh een kanna öll dätt iagh medh 
alt annat eder betala will och lett hannss hollender hämpta honom fÿre 
eller fäm kannor öll den ene efther den andra huilket öll hanss hol-
lender sampt medh bertill oh efther skrifne wittnen oh michill Nilsson 
och mårten Skomakare druckit hafuer efther såsom the här huar för 
sigh medh edhe wittnatt oh bekent hafuer som och hanss hendrichs-
son J wästerbÿ som nu icke till stedess ähr Och enär dee hafue begÿnt 
dricka hafuer hanss hollender sendt sin son Peter efter Stadztienaren 
hendrich Swensk Oh Enär hendrich Swensk hafuer gått Vpp till ho-
nom hafuer han stigit Jn till Bårgmestaren Girmundh Matsson där han 
nÿligen ähr kommen hem ifrån Kariss Och när han in kom hafuer Borg-
mestaren sagt till honom huart skall du gå medh din ÿxa Swarade han 
hanss hollender hafuer sendt Budh efther migh Swarade Borgmestaren 
du må wäll gå dÿt men see digh wäll före Jagh will intedh hafua bestella 
medh någhre bönder Tÿ hanss hollender war hoos mich i mårgons oh 
fråga migh till Rådz huru han skule gå till wärke medh Bertill i Sköllar 
gården och hans Hendrichsson i westerbÿ all den stundh de ähre migh 
mÿkit Skÿldigh där till Borgmestaren swarede wåre de så boandes här i 
staden då kunde iagh finna någon medell medh dem men alden stundh 
de boor på landet måst i Sökia dem på häredz tingh där till hanss hollen-
der sade om de då komme här i bÿn då sade girmundh matsson komma 
de i bÿn då kunde iagh wäll på Rättens wägne Lata Arestera dem att de 
skule göra Reckningh med eder oh hafuer så sendt budh efter honom 
som förbenämdt ähr oh när de [oh när de] sså drucko till samman som 
wittnen betÿga oh han sielf där till icke Neka kunde hafuer hanss hol-
lender begäret ett stodh af honom i betalningh huilket Stodh bertill hult 
först i 24 D och senest Vtÿ 22 D oh hanss bödh honom 16: 17 oh så 
aderton D oh intedh mera Aldenstundh hanss hollender stodh efther 
betalningen hafuer bertill Swarat Lätt senda någre gode män Vtÿ min 
gårdh oh Lätt mäta Vt ehuadh i kune finna iagh hoppas att iagh hafuer 
där så mÿkit som iagh kan betala eder medh som ähr ett paar Vnge åxar 
oh andre Boskapp sampt oh min hustrus kläder dåg Jntedh will iagh la-
tha dätt Stodet Vnder 22 D som förtte ähr huilkett hanss hollender icke 
wille Vtan sade du skalt betale migh nu strax eller oh skaf migh lÿfts 
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män för digh då hafuer bertill sagt till Stadztienaren hendrih Swensk 
gack till min Broder Class Erichsson oh anders Jonson och Bedh dem 
att de gå i borgen för migh och hafuer kommit till klass Erichsson oh 
Begerat att han wille gå i borgen för sin broder där till Class hafuer 
bekänt som han ähnu tillstår iagh wett intedh om deres gäldh äÿ heller 
will wårda migh där om men Anders Jonsson fan han intedh hema Och 
när han igen kom sade hanss hollender till bertill efter du fåår intedh 
borgens män för digh så måste du borga digh sielff oh Badh Hindrich 
Swensk att latha honom i kiston där hendrich Swensk togh honom i 
armen oh Ledde honom Vt oh bertils ÿxa blef quar på bänken och som 
Hendrich Swensk bekänner att hanss hollenders Son den Vnge. Hanss 
hollender medh sin tuo Sÿsken fölgde strax efter honom genomm Por-
ten där till den Vnge Hanss hollender swarade ått Hans Sÿster fölgh 
medh honom Vt oh han blef någott efter quar oh Hindrih Swensk Stodh 
Vpå att han fölgde strax wtt medh honom oh hade En käp eller oh en 
Bÿsso Vnder armen dätt han Intedh J mörkret sågh huadh dätt war och 
bekende Vnge hans Hollender att han hafuer gått Vth efter sin syster 
att ropa [att ropa] dem Jn oh haft En lÿtn käp i honden som hans egen 
broder om dagen i honden haft hafuer och när de komme ett stÿckie 
wägh emot kistan som ähr8 40 stegh och den ene wägen Lågh9 till kis-
tan och den andre gatan Vt. där hendrih Swensk wille hafua honom i 
kiston oh Bertill wille Jntedh och bödh honom Ett såton höö att han 
skule Sleppa honom löss efther som hendrih Swensk dätt sielff beken-
de oh i dätt samma begÿnte Bertill Rÿckias medh honom om ÿxn oh 
Bekenner att Bertill hafuer slagit honom i Snödrifuon och fååt ÿxen 
af honom och Jntedh hugh gifuit hindrich Swensk thett intedh troligit 
ähr aldenstundh han war En stark Karll och hafuer kunet så snart slå 
Hendrih Swensk medh sin egen ÿxa som han slogh honom dätt hendrih 
Swensk bekänner icke dätt Ringaste sket wara och dågh finnes Lÿkwäll 
att hafua Ett Hugh J hufwudh medh ÿxe Slagen där af wittnen bekenna 
han sin dödh där af tagit hafuer Och medan the så medh huar annan i 
mangell warit hafuer hafuer michill Nilsson komit Vt och som han först 
hafuer bekänt för borgmestaren Sampt Kirkie Herden här arfuedh Peer 
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Rutt oh Class hokonsson oh andre flere att när han kom hafuer honom 
sÿntz att hendrih Swensk hafuer tagit ÿxen af hanss hollenders Son oh 
Slagit honom eet Slagh emillan axlarne där widh Bertill hafuer Ropatt 
du slogh migh som En Skelm huilkett Michill Nielsson nu Rÿger för 
Rätten och medh ede bekrefter och seger att han war druken och kan 
intedh weta om dätt ÿxen eller ett trä aldenstundh dätt sÿntes i mörkret 
stärkre än ÿxe Skaftet som dågh 1    alin war långt och Bertill lågh då på 
marcken blodigh Och Hendrih Swensk medh Vnge Hanss hollender 
wåre på fötteren där opå Hendrih Swensk fulleligen Nekar honom ha-
fua huggi... i hufuedet dätt han dågh månge gångor hafuer Bekänt för 
än han bröt sigh Vtur fängsle att han dätt hufuedh såret hugget hafuer 
oh honom för Rätten medh wittnom öfuer tÿgatt blef och bekent hafuer 
Vtÿ Hanss Hollenders stugu och sagt till hanss Hollender när han ho-
nom St(r)afuat hafuer huarföre han honom slagit hafuer och sagt att så 
frampt iagh icke hafuer huggit honom då hafuer han huggit migh där 
till den sargade man swarade dätt skull du hafua tänckt tigh om och 
flere ordh hafuer han intedh talt i denne wärden Vtan begäret få legge 
sigh nidh på gålfuet där till Hanss hollender swarade här ähr inted rum 
du ligger här för dören och Leet så michill Nielsson oh Hendrih Swensk 
föra honnom till sin broder Class Erichsson där han inttedh hafuer talt 
Vtan strax efter minnat dödh blifuitt.

Huilken Saak af Rettenom granneligen Ransakatt och Skärskodatt 
oh befunnidt att Ehuru wäll Hendrich Swensk will sigh Vndan leda och 
Rÿggia sin ordh emot dätt som han tillförene bekänt hafuer sigh hafua 
slagit honom i hufuedeet [dätt han och icke för rätten aldeles nekar 
Vthan sigh icke minnass om han Slogh honom i hufuedett] dätt han 
och icke för Retten aldeles Nekar Vthan seger sigh icke minnas om 
han slogh honom i hufudett eller icke eÿ heller hafuer han till förene 
beropat sigh på Vnge Hans hollender att han hafuer slagit den döde 
Mannen eÿ heller nu medh gått samwett honom öfuer tÿga kan. Och 
hafuer Brutitt sitt fängellsse rÿmpt och giordt sigh Skÿldigh Vthi sa-
ken ähr han därföre fälter först efther gudz Lagh Mose andra book 21 
Cappitl Och efter dätt första Capitell i dråpmåla medh wilia i Stadzlagen 
att mista Lifuet.

Och efter Vnge Hanss Hollender aldeles Nekar att han aldeles ha-
fuer aldrig kommit medh sin wredes hondh där opå honom och sin lof-
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ligh Edh på lÿket giordt hafuer efther som Kirkie Herden Här arfuedh 
eeden för honom stafuatt hafuer aldeles efther Ståthollaren Ehrligh 
Och wällachtadh Anderss Nielsson bref oh befalningh och Lÿkett eÿ 
hafuer gifuit Något teken hafuer han till öfuer flödh än tillbudit sigh in 
för Rettenom att fästa Lagh thett honom af Rettenom Effterlåtit blef oh 
fäste att thå tolff manna Edh å andra eller tridie Rådhstugu dagh här 
efther att wärie sigh för sådan witismåll honom till lagt ähr.

Anlangande Hanss Hollender dän äldres Saak J thett han hafuer La-
tit Eske S Bertill i Sköllargården till sigh medh betalningh för dätt han 
war honom Skÿldigh oh han otwungen ähr kommen till städes och ha-
fuer för dristadt sigh att befala Stadztienaren Vthan borgmestarens wit-
skap bÿsettia Bonden. Ehr dänne saak Vthi all Vnderdonighett skutitt 
wnder den höghloflige Konunglige hofrätt om döme huru högt Arbitrell 
Straff den höge Konungzlige Rätten thäckes Nodigest honom på legie 
aldenstundh han beropar sigh. sigh Jnthet wetat att Borgmestaren war 
till städess. Att detta så aldeles af Rettenom Ransakat Skärskodat och af 
dömpt ähr är dette tillstörre wittnesbördh Och Stadfästelsse medh wår 
Stadz Jnsegle förseglat Datum vt suppra.

Anno  1629  den  10  mar tÿ  Höltes Rådhstugu Vdi Eknäss medh 
Borgmestares Rådz oh Gemene Manss Närwaro.

Fram trädde Erich Wulff om Ett gårde kiöp Saligh hustru Lisbettas 
då blef dömpt att huilken af Slächtenne skule komma Jnnan 6 wekor 
oh honom sin Vtlagde Peningar lefrere. huadh oh icke. skole han wara 
fulmehtigh till gården som honom kiöpt hafuer samma förbed Erich 
wulff.

Dömdes Påll Jönsson Att allt dätt han hafuer haft till Peningar10 hen-
der Emillan af Saligh hustru Lisbetta Nembligen Peningar – 14 D 13 ör 
dät skall han göra Slächten Redo före.

Adtt Desse Domar Ähre På Wår Rådhstufu Ransakade oh 
afdomde Ähr Detta medh Wårth Stadz Signete försegladh 
Datum Den 28 Septembris 1629.

10 Rättat från Seningar.

10 MARS 1629.
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Ekenäs Stadhz Domböker pro annis 1630 
och 1631.11

Rä t tgånger  å  Eknäs  S tadh  pro  Anno. 1630  den  
12  Sep tembr i s  Hölttes een Allmenneligh Rådhstughu här 
i Stadhen uthj närwaro H: G: N:s Befallningzman Adam Baan, 
Bårgmestare Girmund Madtzsson

Rådhmän:
  Madtz Andersson, Peer Rwth,
  Wrban Wulf,  Michill Simonsson,
   Mårthen Madtzsson.

Framträdde Nilss Larsson och Opbödh sÿn gårdh som han ägde till-
förenne här i Stadhen medh sÿn Modhers och Sÿsters Ja och samtÿckie 
åth Förståndigh Johan Wulf, och samtÿckte sitt förrighe kiöp alldeless. 
Derföre dömdis samme kiöp stadigh och fast orÿggeligen adt hollas.

Anno  1631  den  22  Februarÿ  Hölttes een Allmenneligh Rådh-
stughu medh Bårgerskapet wthj närwaro Wällach:t Johan Jacobsson 
sittjandes wthj Häredtzhöfdinge Stadh i Rassborgz Grefwenskap, sampt 
och H: G: N:s Befallningzman Adam Baan, så och H: K: M:tz Befallningz-
man Förståndigh Oluf Joensson, Bårgmestare Girmund Madtzsson, 
Rådhmän: Madtz Andersson, Erich Wulf, Peer Ruth, Wrban Wulf, På-
fwall Madtzsson, Michill Simonsson, Mårthen Madtzsson.

Tilltalltte Befallningzman Oluff Joensson Bårgerskapet om Bircknäs 
godtz som Stadhen bör swara för Ränttan, hwilckedt the förwissade adt 
bethala medh dedh försthe som där på fordres.

12 SEPT. 1630 O. 22 FEBR. 1631.

11  Tillagt med annan stil: Ankommen den 7. Febr. 1637.
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Kom för Rätta Jonas Thomasson och giorde sÿn Bårgare Eedh effter 
Lagh och satte för sigh i Löffte och Bårghan desse effterskreffne godhe 
Män Peer Rwth, Madtz Andersson, Påffwall Madtzsson och Michill Si-
monsson.

Främträdde Jacob Madtzsson i Sannäss och tilltaaltte S:gh Mester 
Balltzssars arfwinger Wrban Wulf, Erich Wulf, och Johan Wulf, så och 
Effwert Wÿker om half tridje Lodh Sölff, hwilckedh på them hwardere 
Tiugu öre dett dem dömdes adt betthala åkäraren.

Kom för Rätta Hederligh Wällärde Man Her Arfwedh Kÿrckeheerde 
här i Stadhen och ladhe fram i Rätten itt Ehrwördige Herrens Biskopens 
M. Isaaci Rothovÿ sampt af andre Capitulares wnderskrefwen Bref Da-
teret i Ekenäs 21 Januarÿ 630. där Vthinnan iblandh all andre saaker 
förmäles, adt the godhe Herrer och Män haffwe för godt anseedt och 
beslutit om Klocko Ringningh för Lÿk skall giffwas när the begraf-
wes och medh bådhe Klockor Ringes tuo marck uthj Kÿrckian och på 
Kÿrckegården för bådhe Klockorna Tolf öre, män for den större Klock-
an 1 marck och för den mindre 4 öre.

Än frågadhe sigh Kÿrckeheerden om icke the som förmögenheet 
haffwe och lathe ringe för deres Lÿk Siälaringningen skole icke wara 
plichtigh särdeles adt gifwa före, hwilckedh blef här af Rätten stadgat 
och beslutit adt den som will låtha Ringja medh bådhe Klockorna gifwe 
derföre tolf öre, eller för den större 1 marck och för den mindre 4 öre.

Än ladhe Kÿrckeheerden Her Arfwedh i Rätten een Larss Michillsons 
håndskrifft Dateret i Ekenäs den 22 octobris. 603 där upå Ståtholla-
ren Erich Hare, Johan Jacobsson Befallningzman den tÿdh 1625 den 
26 Februarÿ haffwa skrifwidt och underskrifwidt, adt effter een giordh 
Räckningh war dömdh Larss Michillsons arfwingar i Böle adt bethale 
Trettÿo siw dal:r och 12 öre för een seÿare som är kiöpt medh H: G: N:s 
S.gh Gref Måritz Sackören, som H: N. till Kÿrckiones Bÿgningh giffwidt 
hafuer, och samme seÿare haffwer Larss Michillsson lathit tagha utaf 
Kÿrckian tillbaka ighen, och will skiutha på S.gh Abraham Henrichsson 
Bårgmestare den tÿdh adt han skulle haffwe taghit den seÿare och lå-
thit föra till Räfle adt förfärdigha, dedh Abraham Henrichsson haffwer 
tillståt och medh Eedhe in för Rättenom sworit adt han alldrigh hadhe 
wetat af samma seÿare hwart han kommen war, sedhan hans Skepare 

22 FEBR. 1631.
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honom till Seÿermakaren fördt haffwer effter som förrighe Rådhstugus 
pro toco l l  finnes skulle.

Dömdes Hustru Lasticka Saligh Kÿrckeheerdes Her Nilss i Ingå Eff-
terlefwerska Fämpton dalder Penningar till som han sielf in för Rättan 
bekände hänne skÿlldigh wara, dedh han låfwadhe uppå twenne Ter -
miner  den första om Wallburgÿ Penningar Otto dalar, den andra om 
Michaëli siu dal.r till adh bethala.

Anno  1631  den  15  Mar tÿ  Hölttes een allmenneligh 
Rådhstughu medh gemeene Man af Stadhen wthj Bårgmesta-
res och Rådz närwaru, som är Bårgmestare Girmundh Madtzs-
son:

Rådhmän:
  Erich Wulf,  Madtz Andersson
  Peer Ruth,  Peer Peersson.

Bleff pub l i cera t  och Opläsit den Wällborne Herrens Her Nilss 
Bielckes Bref Dateret den 10 Martÿ om Contributions Penningarna, 
som Stadhen bör åhrligha uthgiöre dett alldeless påbudhit är [pålagdt 
är].

Framträdde Jören Erichsson och giorde sÿn Bårgare Eedh effter 
Lagh och satte Löffte för sigh som äre Claes Erichsson, och Simon 
Mårthensson.

Framträdde Madtz Andersson på sÿn Broders Thomas Anderssons 
wägne om een gårdh som dhe haffwa såldt åth Wrban Vulf adt thet skall 
wara orÿggeligit, dedh honom af Rätten bleff tillståt adt behålla och 
bethala uthlagorna före.

Kom för Rätta Wäll.t Erich Wulf och kärde till Jonas Thomasson om 
eet kiöp som dhe haffwa hafft sigh emillan, adt han sielf annan skulle 
bÿggje åth honom een Skwtha, och effterthet adt the äro twistighe uthj 
samme kiöp derföre dömdis Jonas Thomasson som frampt adt han icke 
effter kommer sitt kiöp skall han bethale alt tillbaka, som han på samme 
arbethe till sigh annammat haffwer och behålle sitt arbethe sielff.

15 MARS 1631.
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Anno  1631  den  27  Ju lÿ  Hölttes een Allmenneligh Rådhstughu 
medh Bårgerskapet då kom för Rätta Hillebrand Afläck Fullmechtigh 
giordt af Wäll:t Jacob Woolle, och kärde till Erich Wulf till thet förste om 
Tiugu Tunnor Saltt där wpå haffwer Erich Wulf Wällachtadh Jacob Wol-
les Zedell adh han skulle Leffwerere Adam Baan så mÿkit Saltt som han 
skulle begiära på een richtigh bettallningh, hwilckedh Salt Johan Wulf 
bekom effter Adam Baans Zedell, derföre dömdes Adam Baan bethale 
Jacob Woolle, och Adam sökie sÿn Man.

Än kärde Jacob Woolles uthskickadhe till Erich Wulf om Sex tunnor 
Salt som Erich Wulf haffwer fördt i Räckningen adt dedh skulle haffwa 
förläkidt och i siönödh borttkommit.

Än kärde samme Fullmechtighe till Erich Wulf om det adt han ha-
fwer länge Penningarna inne medh sigh, där på swaradhe Erich Wulf 
adt alle the som hÿt hafwer warit upå Jacob Woolles wägnar, och samme 
Penningar begärat hafwer han gerna Lefwererat strax ifrån sigh bortt 
om dhe welat tagha medh sigh, och hafwer dem hollit frÿ kost alle som 
hÿt hafwa warit på Jacob Woolles wägne, hwadh anlangar om interetze 
kunne wÿ icke sträffwe emoot gudz wederleck, effter Wintren förtogh.

Hwadh anlangar the hwdhar Wrban Wulf Jacob Woolle låfwat ha-
fwer will han bethala, Män Jacob Woolle skall bethala så mÿkit som 
hwdharne äre bättre än han honom skÿlldigh är.

Tillkärde åther Erich Wulf Jacob Woolles Fullmechtige om tuå Skip-
pundh Humbla som Erich Wulf hafwer såldt åth Jacob Woolle för Nÿje 
marck pundet och enär Erich Wulf giorde Räckningh medh Jacob Wool-
le wille han inthet tagha samma Humbla i Räckningen, derföre dömdis 
Jacob Woolle bethale samme Humbla, som Humbla nu geller.

Anno  1631  den  1  Sep tembr i s  Hölttes een Allmenneligh Rådh-
stughu och bleff påbudhit adt Lille Tollen skulle uthgå dubbelt efter 
Rÿkzdagz besluth.

Anno .  1631  den  24  Oc tobr i s  Hölttes Rådhstugu medh Bårger-
skapet och där iblandh framladhe Wäll:t Jochim Lipstorp12 H .  N: s Gu -
berna tores  Her Nilss Bielckes Förmaningz skrifft, sampt och Wäll: t 

27 JULI, 1 SEPT. O. 24 OKT. 1631.

12  Rättat från LipstorP.
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Direc torers  Bref ifrån Stockholm om Stoor Tollen och Licent pro 
Åhr. 1629 där tillbaka kan stå på förbe:te åhr dätt och dömdess adt the 
som Rästere, dhe strax uthan någhon geenseÿelsse erleggje och afbe-
thale förbe:te Jochim Lipstorp13 som medh skääll kan bewÿses huar och 
een skÿlldigh ware.

Adt inge flere saaker eller ärander i desse twenne åhr för Rätta kom-
men är wittne wÿ medh wår Stadtz Signeet.

Ekenäs Stadhz Dombok pro anno 1632.14

Rä t tgånger  å  Eckness  Råds tugur  på  Anno  1632  
Den  2  Mar tÿ  höltes Rådstugu medh Borgerskapet Vthj 
näruaro manhaftig Capteÿn Carll Larsson i borgmestare ställe 
hendrih matsson

Rådh män
  Matz andersson Pär Pärsson
  Vrban wulff  hendrih Erihsson

Blef wpläsidt de wälborne härres Riks Rådz Bref om Contrjbutions 
Peningarne som här af bör Vtgå dätt och på borgerskapet på lagt blef 
till att strax Vtgöre och af betale efter som förbette manhaftigh Capteÿn 
där opå fordrade.

2 MARS 1632.

13  Rättat från LipstorP.
14 Tillagt med annan stil: Inlefreradt af Petter Widrik borgere i Åbo Den 15 

Februarÿ 1633.
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Anno  632  den  10  Maÿus  höltes Rådhstugu medh bor-
gerskapett Vthj närwaro H G N. Cammererare wtz Adam Baan 
Borgmestare Girmundh Matsson Stadz Skrifuare Matz Si-
monsson

Rådh män
  Matz Andersson Pär Pärsson
  Johan wulff  Anders Joensson
  hendrih Erihsson Mårten Matsson

Kom för Rätta hanss hollender tolnär öfuer Lille Tullen och Besuä-
rade sigh om borgerskapett att en part skall wara honom nogh Skÿldigh 
för förbtte lille Tullen. Där före tillsades Vtmättningz männen. Vrban 
wulff oh Effuert wÿkers att de skule ware honom Assesterlig oh vtmäte 
ifrån dem som motwillige ähre oh icke medh godo honom Contentera 
will.

Widare beswärade sigh någre Vtaf borgerskapet emot förne hans 
hollender. att han krefuer toll af dätt godz som föres af staden wt till 
Fodringz eller förselias dätt en gångo är förtullat när dätt till stadz ähr 
inkommidt.

Där till blef af Rätten dömd att dätt en gongo ähr för tullat wthj en 
stadh. bör frj Vtt förass huart man will. oh där sin tull afleggie där han 
dett annor städes förselia will.

Giorde Anders Classon sin borger eedh efter Lagen oh thesse äre 
löftesmän för honom matz andersson Effuert wjkers oh mårten mats-
son.

Anno  1632  den  12  Ju l j  Vthj förne Borgmestar oh Rådz 
näruaro höltes Rådhstugu medh Borgerskapett.

Tilltalte tolnärn öffuer stortullen Pär Pärsson bed borgerskapett till 
att de Skule afleggie tollen för åhr 1631.

10 MAJ O. 12 JULI 1632.
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Blef Påffuell matsson oh Clas Erihsson Satt till kÿrckie wärdar att 
emot tage kÿrkiones handlingar och göre richtigh Rekenskap före hu-
ruledess dätt blifuer till kÿrckion15 anwendt.

Den  15  Sep tembr i s  höltess Rådstugu medh Gemene 
man af borgerskapett Vthj förne Borgmester oh Rådz närwa-
ro.

Fram trädde hustru margeta hilbrand Aflecks K. hustru oh framlade 
en Copia af en hondskrift som Johan wulff oh Kÿrkieherden här arffuedh 
wnder skrifuidt hafuer Vnder sielfua hondskriften på tuo hundrade Dalr 
huilka förne 200 D Johan wulff af willam brun i åbo bekommidt hafuer. 
Och där opå hafuer förte Johan wulff efter willam Brunss fulmacht San-
der Brun betalt ett hundrade Dalr. Och huadh anlangar om de 100 D 
än Resterer Besuärer sigh förtte Johan wulff att han hafuer lefueret en 
Sölff Kanno till willam brun där opå huru där om i sanningh ware kan, 
opskiutz den Saak till en annan Rätt. här eller i åbo där de bode komma 
till städes efter hondskriften förmäler om ingen Sölf Kanno.

632  den  10  och tobr i s  Vthj näruaro Edle oh wällbör-
digh Råbort wallas Edle oh wällbördigh hans bengtsson man-
haftigh Ståtthollaren Anders Nielsson wtz Johan Jacåbsson wtz 
botuedh hansson Sampt H G N Cammererar Adam baan

  Borgmestare Girmundh matsson
Rådhmän

  Matz Andersson Pär Pärsson
  Påffuell Erihsson Vrban wulff
  hendrih Erichsson Anders Joensson
  mårten matsson

15 SEPT. O. 10 OKT. 1632.

15 Rättat från kÿrckior.
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Kom för Rätta Nilss Olufsson oh kärde till hans hollender att han 
hafuer tagidt af honom en Tno ööll hoos hustru biata.

Där till suarade hans hollender att han och samme hustru Biata ha-
fuer hemligen in fördt en Tno öll oh bruggidt en Tno ööll oansagt dätt hon 
icke Neka kunde.

men förtte nilss olsson hafuer sagt sin ööll Tno an efter som hustru 
Karin Erihs dotter dätt för Rätten wittnade.

Och all den stundh att där war tuo Tr i Besuär där i gården döm-
des förne tolnär hans hollender den ena Tnon beholla dän han till förene 
tagidt hafuer.

632  den  6  nåwembr is  höltes Rådstugu medh borger-
skapet Vthj fortte Borgmestar oh Rådz närwaro i staden.

för bödh Borgmestaren widh lif straf till görande att någon skall 
bruka Fask mååll eller wicht.

Kom för Rätta Birgita madz dåtter oh opbödh sin moders gårdh halff 
parten Jacåb Larsson till honda medh en stugu oh kammar Bastugu 
Swala Sampt oh ett gammalt kök för Peningar 29 ϑ oh all den stundh 
dätt war hennes moders wilia oh Slechtz Samtÿckio Blef dätt af rätten 
bewiliat orÿggeligen att holless.

Att icke flere Domar här äre af dömppt i förledne åhr wittne wÿ borg-
mestar oh rådh oh till widare bekreftelsse medh Stadssens Secret för-
seglatt.

6 NOV. 1632.
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Rättgånger å Ekness Rådhstugu Anno 1633.16

Den  20  Februar j  höltess Rådhstugu Och blef opå lagdt 
på Borgerskapett Contrjbutions Peningarne.

Den  4  maÿus  stodh Rådhstugu Medh Borgerskapett Vthj 
näruaro H. G. N. Cammerer Wtz Adam Baan

  Borgmestare   Girmundh Matsson
  Stadz Skriffuare   Matz Simonsson

Rådhmän
  hanss Hollender Vrban wulff
  Madtz Andersson Anderss Joensson
  Peer Peersson  Effuerdt wÿkerss
  hendrich Erichsson Clas Erihsson

Hadess för rätta Class Hockonsson för den hoor saak han bedriffuidt 
haffuer här i staden för någre åhr sedan medh en änkia Brjta hansdåtter 
bed Oh effter hoor konan ähr förrÿmbd aff Staden för ähn dätt bleff wp-
benbartt. haffuer den Saak bliffuidt fördrögdt, därföre adt hon haffuer 
kunedt komma på någon ordt Att hoon sin Saak Skule stå till suarss, 
Och Bliffua Straffatt effter sin gärning.

Och effter adt hoon icke kan befunnen warda opptogz Saken lÿkawäll 
för rätten, Och bleff Skickatt aff rätten desse effterschrifne ährlige Män 
Som ähre hendrih Matsson Påffuall matsson oh Vrban wulff, till hanss 

Denne 
saak ähr 
Reso-
lueret.

20 FEBR. O. 4 MAJ 1633.

16 Tillagt med annan stil: Migh Advocato Fiscalj lefrerat den 23 Januarÿ af 
Anders Simmonson. Revideret af migh Vnderteeknat Jn Januarjo Ao 1635 ./. 
Hans Bengtsson GyllenLodh. [Ao rättat från Åo.]
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hustru huilken hafuer legatt wthj Frantzotz Siukdom i Fembton åhrss 
tidh Till Att befråga henne, Om hoon will anklage sin man förne Class 
hockonsson eller sträffua medh honom för samme hoor saak skuldh. 
Så haffuer hon suaradt dem Att hon will gärna bidia för sin man, Oh 
Jntedh anklage honom, därföre sÿnnerligen Att hoor konan Skall ha-
ffua waridt orsaken till deress Sammangang, Oh Att han henne Aldrih 
därföre för achtadh haffuer eller förtrÿcht, Vthan mÿkitt meer Vthj sin 
Siukdom wäll Skött oh kärligen hÿlladt haffuer. Huarföre för sådan or-
saker skuld kan man äÿ Lagen för krenkia oanseedt att han ähr en fatig 
man Vthan fältes effter dätt 10. Capittell i gifftermolom oh kÿrkiones 
Rätt oförkrenckt, Och till wjdare förklarningh oh Sentens aff den hög-
låfflige konungzlige hoffrätt.

Hadess för rätta Matz Jacåbsson Johan wulffs drengh Sampt oh piga 
Margeta madz dotter bed. huilken piga ähr frillo barn. Oh dee haffua 
bedriffuidt Lönsklägj medh huar andre oh afflatt barn tillsamman. Oh 
efter dätt adt han icke will ächte henne, Dömdes honom till 40 M Saak 
effter dätt 3 Cappit i gifftermåla balken.

Den  2  Jun j  kom för rätten Pär Peersson och gaff tillkenna huru 
ledess en partt Vthaff borg[g]erskapett Skall haffua Vthj hans frånwaro 
Skelt honom medh lastelige ordh, därföre oppropade förbene Pär Peers-
son för rätten adt om någon wiste någott medh honom i sådan saker. 
Och effter ingen framkom Som honom någott till leggia kunde Vthj nå-
gott dätt last wore wärdt, Och alle sade näÿ för sig i sÿnnerheett adt de 
aldrigh haffuer talt om honom, därföre dömdess adt huilken efter den-
ne dagh kan beslåtz medh Skeell oh wittne, adt honom någott förwÿter 
Skall fulkomlig bliffua Strafatt effter som laagh förmå.

Än wjdare kärde Pär Peersson till lars Simmonss om en båått som 
han hafuer honom lånt till Skutt Julla på Ståckholmss reson, och samme 
Båått ähr bliffuen Stulin bort iffrån honom i Ståckholm, Oh Las Simons-
son Skiuter på sitt Skutelag oh medh fölie Som ähre Effuert wjkers oh 
Carll Jönsson, och när dem till frågades om samma båått giorde dee sin 
eedh adt de aldrich wiste när båten togz. där före dömdes lars Simons-
son adt giffua så godh båått igen till Pär Pärsson eller betalningh Vthan 
någon emott seÿelsse.

2 JUNI 1633.
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Kom för rätta hustru Katrina hanss thomassons hustru oh kärde till 
Carll Jönssons hustru om ett barn Kläde gammalt, huilkett barn klede 
hoon haffuer kiöpt aff las Simonssos dåtter en lÿten flicka, oh effter dätt 
barn kläde ähr försljtidh, Skall Carll Jönsson giffua ått hans Thomas-
sonss hustru Peningar Sex M Och effter dätt 3 Capittell i Köpmåla bal-
ken feltes till 3 M Saak att hoon hafuer köpslagatt medh annars mans 
barn Owitterligen.

Feeltess Carll Jöensson för dätt adt han haffuer Slagitt hanss Snick-
arss hustru en pust medh en Klab Så adt ingen blånadh eller blodwithe 
där till haffuer kommidt Vthj hilbrandz gårdh Oh effter dätt 12 Capittell 
i Sormålb medh willia feltess till Sex mark Saak.

Kom för rätta Kÿrkie heerden hederlig oh wäll[l]ärde man här Ar-
ffuedh. Och kärde till sin fordom piga Margeta Jacåbss dåtter Om ett 
Lakan, Som han haffuer funnedt hooss henne oh Satt i taka manss 
hondh. oh hemptades i Rådstugun oh ladess i Rätten, huilkett lakan 
hoon seger sig hafua funnedt i preste gården när hon där tiente. Oh 
Kÿrkie heerden hölt Skipte oh arffs bÿte medh sin sÿsken Och effter 
hoon icke haffuer giffuidt sin Mattfader oh Mattmoder där om tillkenna 
Vthan dätt hembligen Vtfördt aff ppreste gården. Dömdes hoon därföre 
effter dätt 3 Capittell i tiuffua balken. Dogh till wjdare förklarningh och 
Sen tens  aff den höglåfflige Konungzlige hoffrätt.

Att icke flere Saker haffuer kommidt här för rätten i dette åhr som 
dom haffuer på fallett. wittne wÿ Borgmestar oh Rådh. Och till wida-
re Stadfästelsse trÿckie wÿ wårtt Stadz Secret här Vnder Achtum vt 
Supra.

2 JUNI 1633.

NB
Denne
saak ähr
Resolu-
erat.
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Rättegångz saaker å Ekenäs Rådhstughu.17

Anno  1634  den  3  Januarÿ
Kärde Peer Pärsson till Matz Finne om adt han haffwer kommit till 

Peer Pärssons och brwkat sÿn onÿttighe Mun på hans Drengh, och där 
opå haffwer Peer Pärsson sagdt till honom, tu tor full kom i kiston för 
sodan ditt skick, där emooth haffwer Matz Finne swaradt baw, effter 
som Ewert Dellinghhusen wittnadhe. Och effter han är een Rådhman 
och han haffwer giordt honom där medh föracht och last, Fälttess han 
fördenskulldh effter dett 12 Capitel i Konungha balcken till tolff M 
Sachk.18

Bleff dömpt adt hwilcken Borgare icke bÿgger sÿn Balck omkringh 
Prästegårdhen frÿ och färdigh innan den 8 j anuarÿ  skall böthe 3 M.ker 
och lÿkwäll bÿggje sÿn deell iblandh roothen han inskriffwin är.

Den  17  Februarÿ  bleff Borgerskapet pålagdt Cont r ibu t ions  
Penningar.

Den  10  Maÿ  hölttess Rådhstughu och bleff ombÿth och nÿÿt till-
satte till Kÿrckiewärder:
   Ewert Wÿgers
   Carll Jönsson
   Sigfredh Larsson
   Matz Finne.

17  Tillagt med annan stil: Öfwersedh af P:Vigelio Westman:
18  I marginalen vid första stycket NB med annan stil och annat bläck.

3 JAN., 17 FEBR. O. 10 MAJ 1634.

Stadtztienare {
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Den  10  Ju lÿ  Hölttess Rättegångh å rätte Rådhstughu-
dagh uthj Borgmester och rådz närwaro sampt gemene Bor-
gerskapet samptlighe.

Kom för Rätten Landz Gewaldiger Wällförståndigh Larss Larsson, 
effter Cammarererens  Wäll.t Johan Erichsons sampt Ståthållarens19 
Manhafftigh Anders Nielssons befallningh, och fordradhe på dett Brödh 
som Räster aff dett Spanmåll som skulle maless här i Stadhen sampt 
andre här omliggjande Skerieböndher. Och alldenstundh adt Skiparen 
Larss Simonsson och Peer henrichson haffwer fullkomblighen emoth-
taghit tree oprågat Tunnor Brödh Wällskakat för een Tunna Rågh och 
15 capp.r Korn. Dömdes fördenskulldh bodhe Skiparen dätt till bethala 
som Rester, eller sökje sÿn Man som dhe Leffwereradt haffwer, effter 
dätt dhe bekenne adt Vthj theres Qu i ten tz  skall wara försÿningh opå 
Brödh. Och på dett adt Cronones  Partzelar må eÿ förkomma eller så 
affhondigett bliffwa, bleff deres Skwtha satt i fullkommeligit Ares t  in 
till thess the förskaffa sigh fullkommeligh Qu i ten tz  på dett Brödh 
som fattes, Nämblighen – 71 Tr.

Samma Dato Fälttess Simon Mårthenson till 40 M.rs Sachk efter 
thet 12 Cap i te l  i Konungha Balcken för oqwedenss ordh emooth 
Borgmestaren för Rätten, i dett adt han sadhe, adt Borgmestaren ha-
ffwer ståt effter hans argestha, och kundhe dhet eÿ medh någhot skäll 
bewÿssa i någhon motto.

Den  18  Sep tembr i s  å Rätte Rådhstughu dagh uthj Borg-
mester och Rådz sampt gemene Manss närwaro.

Kom för Rätta Wällförståndigh Anders Larsson fordom Befallningz-
man i Rassborgz Lhän och Peer Henrichson Fullmechtigh giordhe aff 
S.gh Anders Michillsons arffwingar och Kärdhe till Ewert Wÿkers om 
S.gh Anders Michillsons Barns arff, som Ewert haffwer hafft hender 
emillan.

10 JULI O. 18 SEPT. 1634.

19  Rättat från Stathallårens.
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1. Till thet första bleff Ewert Wÿkers af barnsens fullmechtighe till-
fråghat ehwem honom haffwer satt till förmÿndare, beropte han sigh på 
leffwandes wittne, hwilke woro Madz Andersson och Henrich Madtz-
son the ther bekändhe, adt S.gh Anders Michillson haffwer sagdt uthj 
sÿn sÿdste soothe sängh adt han haffwer satt Ewert till förmÿndare för 
Barnen, och till öffwerflödh kom S.gh Anders Michillsons den äldre dot-
ter Lÿssbetha Anders dotter benempdh20, och bekändhe adt hennes S.gh 
Fadher haffwer satt honom till förmÿndare i sÿn första siukdom. Och 
alldenstundh han haffwer inghen annan satt där till sedhan som någhon 
bewÿsa kundhe, kunde Rätten honom eÿ ogilla, Och bekende Ewert adt 
Barnen sielff honom flÿtelighen ombidhit haffwer, för än han togh sigh 
förmÿndare ämbethe till, Dedh Barnen eÿ neeka kundhe.

2. Till thet andre Eskedes af förb.de Ewert ett wist Vn derskriffwidt 
Inven tar ium hwilke Män tillstädhes Waritt haffwe adt Inven tera, 
såsom och Wärderet deress Pa t r imon ium, Bleff Förståndigh Erich 
Wulff framkalladt såsom sielffwe Inven tar iums  Lengdh på Rådh-
stughu bordh ladhes skriffwidt hadhe. Bekende Erich Wulff sampt 
Madz Andersson och Henrich Madzson som wärderat och Inven tera t  
hadhe adt dhe Lengderna war alldeless wiss och sanfärdigh i alle sÿne 
Punc ter  det the medh Eedhe bekräffta wille. Där emoth swaradhe 
Barnsens Fullmechtighe adt Partzelerne wore ganska ringha wärde-
rat, så adt the wille inthet bestå samme wärderningh. Och effter Ewert 
Wÿgers Leffwerernigh är alt högdt fördt uthj uthgifft hwar Partzel för 
sigh såsom i Inven tar ium står kunde rätten eÿ där annors sware, 
Vthan adt thet war richtigdt i sigh sielff.

3. Anbelangande 24 lodh 1 qwittin Sölff som Ewert tillbaka står, 
hwilket Sölff bleff nu Wärderat för 24 öre S.M. för lodhet, hwilket sigh 
belöper uthj Penningr – 18 Dr 6 öre, haffwer Ewert där opå Leffwererat 
öffwer uthj sÿn uthgifft S.M. 26 Dr 29 öre, och iblandh de förb:de 26 D r 
29 öre Will Barnsens fullmechtighe före beswär till – 11 Dr 10 öre dedh 
Ewert alldeless försakadhe, och loffwadhe sigh skaffa godh beskedh 
där opå, så adt will altzinthet effter giffwa utaff sÿn uthgifftz Lengdh, 
dätt rätten honom och tillstodh adt göre, till wÿdhare beskedh. Och 
alldenstundh adt Barnsens Fullmechtighe som är den äldre S.gh Anders 

20  Rättat från benemPdh.

18 SEPT. 1634.
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Michillsons dotters Man Peer Henrichson sampt och Anders Larsson 
förnam21, adt the kundhe inthet winne aff honom i saken, besinnadhe 
the sigh till förlÿkningh medh Ewert, så adt dhe wille alldrigh mere där 
opå adt klandre, wthan ware alltÿdh godhe wänner och wällförlÿkte. 
Och effter rätten icke kundhe finna någhon saak på hwilken dere si-
dhon, och alle rechningar wore richtige i sigh sielff medh wise bewÿss 
och Qu i ten t i e r, och the på bådhe sÿdhor hadhe lust till förlÿkningh, 
Rechte fördenskulldh hwar andre hondh för rätten, sampt och oss som 
dem emillan ransakadhe, hwarföre dömdis samme förlÿkningh allde-
less stadigh och fast adt ware obrotzligen adt holless, widh böther som 
Lagh förmå.

Och adt icke flere Saaker haffwer kommidt för Rätte i dette åhr som 
affdömde äre, för Vthan the som äre allredho aff den höghlåfflighe 
Konungzlighe Hoffrätt Reso lverade, Wittne wÿ Bårgmestare och 
Rådh och till wÿdhare Stadzfästillsse här Vnder trÿckie wÿ wårt Stadz 
Secre t. Ac tum u t  supra.

Domar som å Ekenäs Rådstugu Faldne ähro 
På Anno 1636.

Den  20  Februarÿ  höltes Rettegång Vthj H. G. N.dz. Be-
falningsmans näruaro wtet Adam baan

  Borgmestar wtet Girmundh matsson
  Stadz Skriffuare Madtz Simonsson

Rådhmän
  Madtz Andersson Peer Peersson
  Vrban wulff  anders Joensson
  Class Erichsson Hendrih Erihsson

20 FEBR. 1636.

21  Rättat från förman.
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22  Rättat från sime.

Kom för Rätten wtet Lars Hendrichsson Falk Och kärde till Jacåb 
Larsson borgare Här i staden, opå krigs Cammerererrens manhafftig 
Abraham Steenssons wägne om 86 Dr som Jacåb Skulle wara Cammere-
rarren Skÿldig, Där opå Jacåb Larsson sig förklarade medh wtet Camme-
rerarens egen Zedell förmälandes, adt dätt skall affräknas på de 86 Dr 
huadh Jacåb Larsson hafuer Leffuereradt till Fogden oluff Joensson oh 
Framlade oluff Joenssons Qu i tens  på 46 D altså bliffuer Jacåb Lars-
son Skÿldig 35 D 15 öre, Huilkett honom förmantes strax Contentera 
oh betala i Peningar eller des wärde.

Kärde hans hollender till Effuerdt wÿkers dätt han haffuer kalladt 
honom Medh sine22 Söner till böffuelz Mater. Oh kunde intedh Bewjsa 
medh någott Lagligit Skeell.

Fältes för den skuldh Effuerdt till tre reesor tolff mark Saak emädan 
hanss hollender haffuer tuenne Söner, effter dätt 31. Capittell i Råd-
stugu balken.

affladhe Clemett andersson sin borgar eedh effter lagen, och desse 
bofaste ährlige män ähre lÿfte för honom hendrih Erihsson oh Jonas 
thomesson.

Den  16  Mar tÿ  stodh rådstugu dag i borgmestar och rådz 
näruaro Sampt gemene Man.

Bleff den ena rotan strengeligen förmant, som botzman fatas, adt 
dee förskaffa sig en duglig kaar till dess holm Gewa ld igern  M. Carll 
Larsson kommer oh Vtfordrar Siö folkett.

Kärde Påffuall Erihsson till Erih mortensson om ett Fåår som förne 
Erih mortenssons lille Flicka haffuer Skinckbunditt oh Fåredt där ige-
nom bort kommidt.

Dömdes Erih Mortensson adt giffua Påffuall Madtsson ett leffuan-
des fåår igen för dätt bort kommidt war.

16 MARS 1636.
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Den  24  Mar tÿ  Stodh Rådhstugu dagh Vthj borgmestar 
och rådz Sampt gemene borgerskapetz näruaro.

Bleff opläsitt Hnes K. Maÿtz wår allernådigeste Vtkorade Drottningz 
breff, Förmälandes adt borgmestaren och Een borgare skall wara Till 
städes Vthj Ståckholm den 21 Maÿuss Näst kommande, Och haffua 
medh sig alle Stadzens pr i v i l eg ie r  Så wäll gamble som nÿe.

Fältes Erih wulff för suarlösan till 3 M Saak för dätt Effuerdt kärde 
till honom om sin Vtlagde Peningar som han haffuer betalt Cont r ibu -
t i on  för honom i Admira l i t e te t.
 Fältes Matz Nilsson
 Fältes hendrih Knutsson

Den  2  Maÿ  tå wÿ å rätte Rådstugu dagh såthe, Och iblandh andre 
ärender, Kom för rätta Dÿgdsamme hustru Margreta Killo Salig willam 
brunss effter låttne änkia ifrån åbo, kärde till wår stadz Jnvonare Johan 
wulff om ett hundrade Dalr K. M: för Vthan ett års Jntrese, huilke.. 
beggies deres dom aff åbo Rådhuuss gifue.. och i boockstaffuen wjdare 
förmäler.

Om Een Sÿlffuer Kanna Huilken förne Johan wulff haffuer Leffuere-
radt ått willam brun. Suarade offtabtte Johan wulff enär iagh effter gi-
ffuen doms Jnnehold bekommer min kanna23 igen Så skule i få oför-
neekt edre Peningar Sampt medh eett års intresse, Och effter som aff 
förne affgongen Dom å åbo Rådehuuss holle wÿ oss Stadigt oh fast widh, 
Så snart hoon Skaffar Silffkannan medh sin fulwicht om ett oh femtÿo 
lodh låffuade Johan wulff henne sin Peningar. Och dess för Vthan Till 
talade Johan wulff henne om en läst tieru medh eeke bondh, huilkett 
Hennes man emott tagitt Haffuer, Eskades för rätten hans hollender 
adt han skulle där om wittna, effter tieran bleff på hans Skuta Skickatt 
till åbo, där till hanss hollender intedh nekade, Vtan bekende dÿt wara 
kommidt så mÿkin tiera, bleff altså Johan wulff på lagt adt förskaffa sigh 
wittnes bördh aff dem tieran dÿt förde oh huem som den emott togh i 
åbo.

24 MARS O. 2 MAJ 1636.

till 4 öre huardera för oliudh.}

23  Rättat från kannna.
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Den  11  Junÿ  stodh Rådstugu dagh då bleff opläsitt Hans H.tz Lanss-
höffdingens breff Här arffuedh horns, Förmälandes om 71 Lr brödh Som 
Larss Simonsson och Peer hendrihsson Skÿldige ähre, Huilkett dem 
bleff hordeligen förmant så som offta till förene, adt dee Vthan någon 
försummelsse skule förskafa samme resterande brödh till Helsinge fors 
Proviant.

Den  8  och tobr i s  Enär Laga Rådstugu dagh höltes medh 
borgerskapett i gemen.

För maantes borgerskapett i gemeen adt huilken som icke innan 8 
dagar opbÿgger sin deell i stor stadzens broo skall böthe sin Peningar 
oh lickwäll bÿggia.

Och adt icke flere saker haffuer kommidt för Rätten J dette för-
schriffne åhr som aff dömde ähre, wittne wÿ borgmester oh Rådh Oh 
till wjdare Stadfästelsse Trÿckie wÿ wårt Stadz Secret här Vnder Actum 
Vt Supra.

11 JUNI O. 8 OKT. 1636.
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Ekenääs Stadz doombook pro Anno 1637.24

Domar  som å  Ekenäs  Rådhs tugu  Fa ldne  ähre  På  
Anno  1637.

Den  4  Januar j  Höltz allmenneligh Rådst... dagh, Vthj 
näruaro wällborne Fru Sidonies Saligh Greffue Casmiris högt 
äradt i åminnelsse effter låttne Grefinnes Fulmechtige och 
inspechtor25, wällt Jönss Nielsson och Befalningzman wällt26 
Adam Baan Sampt laagläsaren wällt Jonas Bottwjdj

  Borgmestar Girmundh Matsson
  Stadz Skrjffuar Matz Simonsson

Rådhmän
  Peer Peersson  Matz Andersson
  Vrban Wulff  Anders Joensson
  hendrih Erihsson Class Erihsson

Kom för rätten Christer hansson i Spakanäss Och kiärdhe till Effuert 
wjkerss om tÿo daler Saackörss Peningar som nilss Jönsson Fordom 
befalningzman aff Christer hanssons leffuererningh tagitt hafuer i åbo.

Där emot affladhe Effuerdt sin laga eedh å boock at han samme27 
förne tÿo Dr hafuer betalt ått nilss Jönsson Sielff enär han Räntemestars 
Sedell och Qu i tens  bekommidt haffuer. altså blef offta bt Effuerdt frj. 
Och Christer hansson Söcke sin Peningar af hanss hustru som Pening-
arne dubelt tagit hafuer.

24  Tillagt med annan stil: Adv: Fiscali öffr leffreratt aff Berttell Eskelson ifrån 
Ekenäs den 30 Januarÿ åhr 1638.

25  Rättat från insPechtor.
26  Rättat från wallt.
27  Rättat från sammme.

4 JAN. 1637.
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Den  10  Mar t j  höltz Rådstugu dagh Och blef opläsitt Hnes Konungh 
Maÿ:tz Mandat om kiöphandelss Staten och om marknader som skall 
hollass i Stockholm om S. Michaelj begÿnnes och sedan tre wekor 
Vtstå. sammeledes i åbo den 8 Septembris begÿnnes oh sedan in till S 
Michaelj Vtstå.

Den  20  Apr i l i s  enär laga Rådhstugu dagh höltz
Kom för rätten Krigz fiskalen wt Jochim lippstorp och gaf till kenna 

dätt wällt Jacåb wolle i åbo, skall haffua låtidh öfuerföra till Räfle medh 
hanss bötzman borgare där sammestädz Salt Peter På åhr 1636. om 
wåren till Sex Tunnor28 huilkett hanss hollender menar sigh öfuertÿga 
honom, Och om hösten öfuer sendt fÿre tunnor huilket Borgmestaren 
wällt Girmundh matsson seger sig hafua hördt Vtaff hanss bötzmanss 
muntlige Berättelsse, såsom oh bekändhe Carll Erihsson dätt hanss 
bötzman hafuer sig Beklagat för honom adt han Jntedh annadt kan be-
komma i sin geldh än sådant, och meste delen medh skadha adt selie, 
Och hafuer hanss bötzman tillbudit Carll Erihsson adt taga af honom 
till adt Vtselia Salt Peter En fierndelss Tunno29 honom till godho. wj-
dare bekände Carll Erihsson a.. wällt Jacåb wolle hafuer sendt medh 
sin dreng En tunno Salt Peter ifrån åbo och till Antskogh docgh hafuer 
samme drengen äÿ wetadh annarss än dätt skall hafu.. waridt Salt, och 
nederlagt i öster bÿ där hans tienare samme tunno tagit hafuer.

Hadest för rätten Borgmestarens drengh Erich bertillsson bd bördig 
Vthj Pÿttis Sochn i hindersbÿ, Huilken hafuer afhändt och stulit ifrån 
borgmestarens gest Carste(n) Suert bd ifrån Räfle Silfuer Peningar fÿre 
Dr 8 öre och klör sidenbant Sex alen huilkett alt sammans förne Cars-
ten30 hafuer igen bekommidt. Frogades fördenskuld offt bt. Carsten till 
om han wille honom anklaga för sådan sin tiufnadt, där till Suaradhe 
han, Jntedh klagar iagh på honom äÿ heller beder iagh för honom, i må-
gen göra af honom som eder sÿnes och teckess. Så frägades32 tiuffuen 

28  Rättat från Tunnnor.
29  Rättat från Tunnno.
30  Rättat från Carstem.
31 Tillagt med annat bläck.
32  Rättat från fragades.

10 MARS O. 20 APRIL 1637.
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Session. 
1637.31



46

till, ehuru han kom till dee Peningar och Saker, Då bekendhe han adt 
låsett war för sönder adt dätt förhindrade honom intedh adt komma där 
till, dömdes för den skuldh effter dätt trjdie Capittell i Tiuffua balken 
Och hem ställes till wjdare för klarningh och Sentens till den höglåflige 
konungzlige hoffrätten i åbo. [Och är samme tiuff Bortrÿmdh, Brutidh 
Stadzens fengsle, medh en Anders larssons dreng som Vthe och frj war, 
Och ingen weet huart.]33

Den  3  Ju lÿ  Kärdhe Sigfre i belbÿ till hilbrandh a fleck om geldh n 
– 23 Dr KP effter hondskrifftz lÿdelsse affsades fördenskuld af Rätten 
så framppt adt hilbrandh icke betalar innan en månadz tÿdh skall han 
medh interesse betala altsammans.

Jn ladhe wällt Adam baan en räst lengdh som borgerskapett skall 
wara honom skÿldigh på hanss wtlånthe Peningar, förmantess dem som 
Skÿldige ähre adt dee wthan någon wjdare förhalningh betala ifrån sig 
eller dee skole betala medh interesse.

wjdare framladhe wällt Adam baan En Carll Erihssons hondskrifft 
lÿdandes på 298 Dr K. Peningar, Och ähr för mält i samme hondskriff-
ten, Om en gull Käde huilken skall wara i pant för samme för.ne 298 D. 
huilken kädhe han hafuer honom tilsagdt i åbo, och aldrih effter kom-
midt. ehuru wäll hon i hondskrifften förbtte står.

Den  18  Sep tembr i s  kärdhe borgmestaren wällt34 Girmundh Mats-
son till Matz andersson, Om en löfftes Skrifft som Borgmestaren och 
Matz Andersson Sampt Anderss Joensson hafuer Vtborgat Vthur Stad-
zens fängsle Jören Fräsar bd för geld som han wällt adam ban skÿldigh 
war N – 80 Dr K. Peningar Och matz andersson hafuer Vpburidt på 
samme för.ne. Jören Fräsars wägna aff wällb. fru Anna till gennar bÿ 
Spannll nÿo tunnor, Oh will intedh bitala meer än som trjdie delen Vthj 
dee för:ne 80 Dr afsades för den skuldh aff Rätten, adt matz andersson 
skall först betala dee Nÿo tunnor Spanll och sedan skall dee betala lÿka 
mÿkitt huar dera alle tre huadh som sedan fatass till wällt Adam baan.

3 JULI O. 18 SEPT. 1637.

33 Tillagt med annat bläck.
34  Rättat från wallt.
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Kärdhe Peer hendrihsson till lass Simonsson medh en hondskrifft 
lÿdandes på Sextÿo Dr K. P. dätt honom till dömdes strax betala Vthan 
wjdare dröxmåll.

Och Att dette så Ransakatt och Skerskodatt ähr Såsom oh afdömpt 
effter som för mält står wittne wÿ borgmestar och Rådh, Och till wjdare 
Stadfästelsse trÿckie wÿ wårt Stadz Signete här Vnder Achtum Vt 
Supra.

Domer som På Eekenäs Rådhstughu Feldne 
äre, På Anno. 1638.35, 36

  Borgmester Girmund Madtzson
  Stadzskriffwar Madtz Simonsson.

Rådhmän.
  Pär Pärsson.  Madtz Andersson.
  Anderss Jönsson. Wrban Vulff.
  Claess Erichson. Henrich Erichson.

Den  17  Apr i l i s  Affladhe Madtz Jacobson sÿn Borgare Eedh effter 
Laghen, Och thesse ährlige män och Boofaste Borgare äre hans Löff-
tesmän, adt han åth minsta skall Vthhålda i Sex Åhr, som äre Clemet 
Andersson och Henrich Jacobson.

Bleff och honom effterlåthidt effter begiäran adt h.. skall haffwa frÿt 
Låff adt bÿggje på den Ödhestompt som Pär Mågnsson tillförenne på-
boodt haffwer liggja.. des hooss Madtz Anderssons Tompt på Vdden.

Kom för sittjande Rådh och Rätt Ehrligh och Förståndigh Madtz Si-
monsson och inladhe i Rätten ett gård Breff af sÿn Frände Ehrligh och 

35  Tillagt med annan stil: Fiscali öffuerleffrerett den 31 Jannuarÿ 639 aff een 
Borgere ifrån Ekenäs, be.d henrih Matzson.

36  Tillagt med en tredje stil: Öfwersedd af Nicolao Person Liurenio den 6. 
martÿ. 639.

17 APRIL 1638.
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Förståndigh Jacob Henrichson skriffwidt i Åbå Anno. 1635 den 2 De-
cembris om den gårdh som Jacob Henrichson effter sÿn Salighe Föräld-
rar ärfft haffwer här i Stadhen, och begiärer i sÿn Skrifft adt Borgmester 
och Rådh skall hans Breff Optaghe för Rätten och Där opå doom Le-
ffwerere, hwilkedt Breff är här åttskillighe reesor på Rådhstughun pub -
l i cerad t, Och emädhan i så långh tÿdh effter som Jnven tar ium och 
wärderingz Zedell och Skrifften förmäler inthet klander waridt haffwer, 
Vthan den wärderningh där opå är skall wara stadigdt och fast nämbli-
gen Tiugu fäm Dr K.P. Ähn förmäler Vÿdhare Jacob Henrichson i sÿn 
Skrifft adt han afhänder samme förb.ne gårdh medh dess tilliggjande 
Legenheet ifrån sigh och sÿn arfwa och Vnder förb:de Madtz Simons-
son och hans arfwingar, hwilcken punct här medh och nu stadfästes, 
så adt inghen skall haffwa macht wÿdhare åtale, Vthan åfftabe:te Madtz 
Simonsson skall samme gårdh och tilliggjande Lägenheet nÿttie brwke 
och för sitt faste Arf beholle till ewärdelige tÿdher, emädhan samme 
gårdhe köp är Laghköpt Laghståndit och laghfongit.

Bleff bewiljadt adt Claess Henrichson skall betala S.gh Madtz Rwtz eff-
terlåthne Änckies N. Britha Simonsdotters Lÿkstool Kÿrckieheerdens 
förtient lhön Schole Penningar, Båårklädhes och Klocke Penningar, 
och hwadh anlangar om den Koen som Claess Erichson haffwer fååt 
medh henne, den gudhfruhtige gamble gumme S.gh Peer Rwtz Modher, 
och någhot annadt småt, till sådantt haffwer förb:de Claess Erichson 
wäll richtigt giordt före, emädhan han sÿtte hänne wäll i sÿn ålderdoms 
tÿdh, och sedhan hederlighen begraffwa leet, effter som allom stadz 
Jnwånare wäll kunnigt är.

Påladess Borgerskapet adt framföre Timber till Prästegårdz Köke 
och fäähwset.

Den  1  Maÿ  Enär Rådhstughu dagh hölttes Bleff Borger-
skapet Opålagdt Contributions Penningarne.

1 MAJ 1638.
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Den  2  Junÿ  Hölttess Lagha Rådhstughu dagh Vthj när-
waro Hennes Nådhes Greffwinnes Befallningzman Wällt   
Adam Bahn, Laghläsaren Vällt Jonas Bothvidi.

Bleff tillsatt till Stadztienare Madtz Jacobson Vthj Bengdt Madtz-
sons ställe.

Den  30  Oc tobr i s  Hölttess een Allmenneligh Rådhstu-
ghu Vthj närwaro Landzhöffdingen Vällb:ne Her Arffwedh 
Horn, Befallningzman Väll.t Adam Bahn, Laghläsaren Väll.t 
Jonas Bothvidi.

Kom för Rätten Borgmestaren Väll.t Girmund Madtzson och Kär-
de till Oluff Joensson i dett adt han haffwer skriffwi.. Borgmestarens 
Nampn Vnder Löfftesskrifften, där han war betrodt om Booskapz Pen-
ningars Opbördh.

Där till Oluff Joensson swaradhe adt ingen skall haffw.. macht adt 
tilltaale Borgmestaren, förthÿ han haffwer alldrigh Vnder skriffwidt, 
och eÿ heller skall hans Nampn Vara Vnderskriffwidt.

Och adt icke fleere saker äre för Oss Ankomne eller affdömde i 
förb: te Åhr, wittne wÿ Borgmester och Rådh, Och till wÿdhare stadfäs-
tillse, trÿcke wÿ wårt Stadz Signete här Vnder. Actum die et tempore ut 
supra.

2 JUNI O. 30 OKT. 1638.
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Domar som å Ekenäs Rådhstugu Faldne ähre 
På Anno 1639.37

Den  18  Februar j  Höltz Almennelig Rådh stugu dagh 
Vthj näruaro Befalningzman wällt Adam baan Sampt lagläsa-
ren wällt Jonas botvjdj.

  Borgmestar Girmundh Matsson
  Stadz Skriffuar Matz Simonsson

Rådhmän
  Peer Peersson  Matz Andersson
  Hendrich Erihsson Anders Joensson
  Vrban wulff  Class Erihsson

Kom för Rätten wällt Johan Jacåbsson oh kärde till Borgmestaren 
wällt Girmund Matsson oh wällt Erih wulff medh Hondhskrifft lÿdandes 
på Femtÿo D K. M. för 629 års lille tull på Halffue årett, Och emädan 
hondskrifften ähr skriffuen på 634 den 23 Januarj oh af dem beggie 
Vnderskriffuen, ehuru wäll dee föregåffuo adt wällt Johan Jacåbssons 
Skipare skall wara dem Skÿldig på tull för förbe.tte åhr 629, så emädan 
adt dee haffua giffuidt sin hondskrifft effter på femte åhret Dömdes 
dem till betala näste öpne watn samme förne 50 Dr.

Fram kom Henrih michillsson i Norbÿ och kärde till hustru Katarjna 
Salig Lutenantes hans thomassons effter leffuerska, medh e... wittnes 
skrifft aff wällt Johan Jacåbsson oh Påffuell Matsson, Om Capteÿn Gås-
kalks Axellso... muntlige bekennellsse om något Silffuer och Hästar, 
som Hennes Salig man skall Hafua ti... Sig tagit i tÿskland, sedan hans 

37  Tillagt med annan stil: Denne doombook ankom medh Thomes Sigfridsson, 
Bårghm. oh Rådz Vthskickade den 28 Jann. 640. Män doomboken är dateret 
den 12 Februarÿ oh är quitteret som förbe.t står NB.

18 FEBR. 1639.
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Salig suoge... Capteÿn Oluff Jörensson ähr bliffuen död Och emädan 
hoon Hafuer Kÿrkie Härrens tes... -mentz Skrifft emot samme Capteÿns 
bekenne... opskötz denne Saack till des Capteÿn gåsk... kommer Sielff 
Pärsonlig tillstädes oh framlegger laglig Skeell eller af legger sin 
eedh.

Fram kom Peer Hendrihsson oh Kärde till Lars Simonsson medh 
hondskrifft lÿdandes på – 60 Dr Huilken hondskrifft dömdes gill, att 
han skall betala intresse för tuo åhr som gelden ähr drögt emot Skriff-
tens innehold N. fem af 100. ähr fäm Dr.

Fram kom Stadz Skriffuaren Matz Simonsson och kärdhe till Rådh-
man Madz Andersson J dätt adt han sadhe till honom å sittiande Rådhe 
adt han haffuer Skriffuidt orätt Vthj en dom emillan Borgmestaren wällt 
Girmundh Matsson och honom Sampt Rådhman Anders Joensson, 
Huilken dom ähr sendt till den Höglofflige Konungzlige Hoffrätt – 1637. 
Och kundhe äÿ till dätt ringeste medh något Skeell bewÿsa honom, Fel-
tes för denskuldh effter dätt 12 Capittell i Konunga Balken till. 40. M. 
S. M. Och bleff afsatt ifrån sitt Rådhmans kall.

Den  30  Mar tÿ  enär en allmenneligh Rådhstugudag höltz 
Vthj befalningzmans oh Lagläsarens näruaro som förbe.ne ähre 
Sampt borgmestar oh Råds.

Och effter Hans Grefflige Nådes Greffue Peders Tillstondh och 
befalningh Bleff wällt Erih wulff waldh till borgmestar Vthj Girmundh 
Matssons ställe, thär han och aflade sin eedh effter Lagen, Och alt bor-
gerskapet kändhe honom godh där till.

Bleff Påffuell Matsson wald till Rådhman Vthj matz Anderssons stel-
le.

Affladhe Bärnt Haneman sin laga eedh å book effter lagen, Att han i 
Sex åhr skall Vtholla allan stadz rätt oh thesse gode män ähre i löfte för 
honom Som ähr Simon Mortensson oh Jacåb Larsson.

Fram kom för Rätten Lutnanten M. Peter hollender och gaff till ken-
na adt han haffuer Låtidh Arestera Gambell borgmestaren Girmundh 

30 MARS 1639.
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Matsson Huilket oh Borgmestaren wällt Erih wulff wittnade så sant wara 
Sampt Rådhman Peer Peersson, På dätt sätt adt han will haffua förklar-
ning på dee båtzmän som gambell borgmestaren Rester, så hafuer han 
suaradt, adt han will Klarere därföre i dätt höglåfliga Admiralitetet Vthj 
Stockholm, så emädan han war betrodt adt driffua Vt botz männerne oh 
han andre drog bort emot förbudh. Fältes alt så effter dätt 10 Capittell i 
Konunga balken. konungz Saak enskÿlt.

Fram kom borgmestaren wällt Erih wulff och kärdhe till dragunerne 
om dätt Silffuer till – 120 lodh sampt andre Saker han mist haffuer den 
17 Aprjlis om Natten, först fram hadess Clemet thomasson som hadhe 
stulit Järn bultar af. Härgården, Och samme Järn Hafuer han budit till 
Falss ått en borgare Matz Nilsson be.d och ligger samme Järn bultar i 
Arest hoos gamble borgmestars Och hafuer borgmestaren låtidt sökia 
strax om morgonen bittjda enär dätt om natten stulit bleff, Så haffuer 
tuo ärlige män funidt i Härgårdz kellaren 3 stÿcken Leder och en lÿten 
brenwÿns flaska, såsom och flaskfodredt som stulit war på backan men 
alle Brenwÿns Flaskor Vttagne. wjdare hafuer thomas Skreddar funnidt 
i den bastugun som dee lågo om natten Kanellbark som och borgmes-
taren mist hadhe. wjdare fram hadest dragun Anders Rÿss som mesta 
hela winteren war till gäst hoos borgmestaren huilken kendes widh de 
3 stÿcken läder att dätt war hans oh haffuer stulit samma läder i karis 
loÿo hoos Kaukela Peer som han sielff för Rätten bekende sammeledes 
oh brenwinss flaskan som hoos lederätt lågh adt han haffuer offta sedt 
den i borgmestarens Huuss oh gårdh Såsom oh framhadest dragun lars 
N. bördig i Säxmäkj Sochnn och menes bÿ, Huilken Hafuer stulit aff 
en borgare hans hansson bed en fierndell af en Vng oxehuudh. men 
ingendera wille aldeles bekenna att dee aff borgmestaren stulit hadhe 
igenom hans kammar fänster dee Sacker han Klagade effter, Vthan frji-
ade huar andra ehuru wäll dee ähre orsaker oh Skÿldig där till. Sattes 
för denskuldh alle tre i Stadzens fängsle och tuo ärlige män Hemligen i 
den andra Kjston adt höra deres taall som ähr Jören Erihsson och Jören 
Jacåbsson, den Andre dagen som ähr den 20 Aprilis för rätten frågades 
de tuo ährlige Män huadh dee taltes widh när de alle tre kommo i kiston 
Så haffue dee straxt hafft een som altÿdh skole see Vt genom dee smo 
fänster, Så haffuer dee tuo sagt till huar andra hadhe dätt läderet icke 

30 MARS 1639.
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38 Rättat från annannan.

waridt så haffuer dätt aldrih bliffuidt Vppenbart, där till haffuer den an-
dre suaradt iagh badh tigh läggia den glassflaskon på brädet så haffuer 
en suaradt huru will i få bort medh eder dj Sacker, Så haffuer Anders 
rÿss suaradt iagh will leggia somppt i min bÿx Säck där emot haffuer En 
annan38 suarat dätt bliffuer full ransakatt oss intill wår hemligheet, där-
till haffuer den trjdie suaradt wiliom wÿ Sänkia neder i en Keldo. wjdare 
hafuer dee sagt till huar andra williom wÿ intedh ändå bekenna fast dee 
taga en ledh aff oss om dagen Och om så ähr att wÿ skole Hengia så 
wele wÿ alle till lÿka Hengia. Så haffuer anders Rÿss suaradt för Cronon 
mister en Soldatt för mister hoon en tunno gull. Såsom och haffuer dee 
sagt om deres Rustmestare hindrih hafuer ingen nödh effter han kan 
både mååll. wjdare haffuer waridt deres taall men den Sömpn han kom 
oss Vpå at wÿ somnade alle till hoop i den bastugun hade wÿ kunadt gå 
huar för sig så hadhe wÿ giordt bätter oh i dätt samma kom en flicka 
som baar maat ått dem oh sade här ligger tuo i andre kiston så wände 
dee igen att tala.

Och war denne Saack för Hans Grefflige nådh i Sommars Vthj 
munstringen i Helsingefårs stadh där blefuo de alle tre förde fängslige 
till åbo Slåt.

Hemställes för den skuldh till den Höglofflige Konungzlige hoffrätt 
ehuru medh dem skall handlas effter dee icke wele godwilleligen be-
kenna ehuru wäll de till Sacken brotzlige ähre. forwäntandes Vthj all 
Vnderdonigheet ett gunstigt Suar.

Den  15  Ju l j  enär Laga Rådhstugu dagh Höltz Vthj för.ne 
Pärsoners näruaro, Sampt Borgmester och Rådh.

Feltes Bertill Skreddar till 3 Mr saack för Suar lösan.
Jonas thomasson för suarlösan till – 3 Mr.
Kom för Sittiande Rådh oh rätt Hilbrandh a Flek och kiärde till 

bärnt Haneman om edt häste kiöp i så motto att bärntz Suoger Tho-
mass Thomasson bed boandes Vthj Tötar bÿ haffuer kiöpt en häst af 

15 JULI 1639.
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Hilbrandh och tillsagt honom strax betalningen, och giffuidt Jnwiss-
ningh till befalningzman wällt Adam baan Och emädan wällt Adam baan 
äÿ haffuer welat Vptaga Jnwissningen, och Hilbrandh kunde äÿ bliffua 
sin Peningar mächtigh, haffuer han wjdare klagat för befalningzman, 
därtill hafuer wällt Adam baan suaradt kan i icke få eder betalningh så 
tager eder Häst igen, sammeledes bekände borgmestaren wällt Erih 
wulff Bärnt till sagt att betala samme Peningar, emädan han hadhe 
Hästen Hender emillan till adt råda för honom af sin Suoger, Eller gi-
ffua Hesten tillbakes Sedan Haffuer Hilbrandh tagit sin häst igen af edt 
Skerjlandh eliö be.d enär hilbrand kom hem medh hästen haffuer bärnt 
kalladt honom till hestetiuff Fältes för den skuldh Bärnt haneman till 
tålff mark Saak S. M. effter dätt 31 Capittell i Rådstugu balken.

Den  7  Decembr i s  Fältes Borgmestars drengh Lars Lars-
son till – 3 Mr Saak som nu ähr hoos hans hollender för dätt 
han Leet honom stämma till Rådstugu oh kom icke tillstädes.

Och att icke Flere saker Hafuer kommidt för Rätta i dette förbne åhr 
som något böter Hafuer kunadt afgå. wittne wÿ borgmestar oh Rådh 
oh till wjdare Stadfästelsse Trÿckie wÿ wårt Stadz Signete här å Datum 
Ekenäs den 12 Februarj, 640.

7 DEC. 1639.
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Domar som å Ekenäs Rådstugu Faldne ähre 
På Anno 1640.39

Den  19  Januar j  höltz een Almenlig Rådh stugu dagh 
Vthj näruaro Befalningsman wällt Adam Baan Lagläsaren wällt 
Jonas botvjdj.

  Borgmestar wällt Erih wulff
  Stadz Skrifuar Matz Simonsson

Rådhmän
  Pär Pärsson  Vrban wulff
  hendrih Erihsson Anders Joensson
  Class Erichsson Påffuell Matsson

Kom för Rätta Effuert wjkers och kärde till hans hollender i så motto 
adt hans hollender haffuer sagt för Vrban wulff och Hendrih Bertills-
son tillförene, Jagh står icke en skelm till Rätta och stodh lÿkawäll oh 
ännu står Vpå sin ordh, och oansedt att förbene Effuerdt haffuer arbe-
tadt oskärdt gulsmedz arbete så hafuer han därföre plichtadt, Och al-
denstundh han ähr tillförene befunnen medh flärd Vthj sitt arbete kan 
man honom äÿ därföre fulkommeligit Skelm stÿcke På leggia fältes för 
den skuld offta bete hans hollender till Sex mark Saack effter dätt 31 
Capittell i Rådstugu balken. Emädan för.ne Effuert hafuer för måt sigh 
Hen. ns Konungl. Maÿtz  oh Rÿksens höga Regerningz breff adt han sitt 
handtwärk skall få bruka.

här emot hafuer hans hollender Apelleradt till den högloflige 
konungslige hoffrätt medh fem D S.M.

19 JAN. 1640.

39  Tillagt med annan stil: Jnlefwererat i den Konungzlige Rätt den 30 Januarÿ 
1641.
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Den  23  Mar t j  höltz Almennelig Rådstugu dagh Vthj för-
bete Pärsoners näruaro.

Bleff Vpläsit Rÿks dags beslutt som aff Hns Konungl. Maÿtz oh 
Rÿksens höge Regerningh Sampt Rÿks Rådh oh Hela Rÿksens stender 
bewiliat oh beslutidh ähr.

Fältes Erih Matsson Skoster till 3 mark saak för suar lösan effter 
hendrih matsson till honom kärde om geldh oh han wille äÿ Compa-
rera.

Afflade Mågns Matsson sin borgare eedh effter lagen att han ått 
minsto skall Vtholla allan stadz rätt i Sex åhr oh desse gode män ähre i 
löfte för honom som ähre hendrich Bertillsson oh Jacåb Larsson.

Sammaledes aflade Matz Sunesson sin laga eedh å book oh thessee 
ährlige män ähre i löfte för honom Effuert wjkers oh Erih Jörensson.

Den  17  Apr i l i s  holtz Rådh stugu dagh Och bleff mååll Cr oh wicht 
Proberadt oh till Vpsÿnings man där öffue Rådhman Pär Pärsson.

Fältes Erih Jörensson till Sex mark saak. S.M. för dätt han slogh 
Class Sÿkman en Pust medh honden hoos hans Snickar.

Khärde Class Sÿkman till hilbrandh a flek i dätt han haffuer kastadt 
honom medh en steen På armen På gatan fältes hillbrandh därföre till 
Sex mark Saack effter dätt 12 Capittell i Såramåll medh wilia.

Den  4  Maÿ  Enär laga Rådstugu dagh höltz

Kom inge sÿnnerliga saker före. som nogon macht på lågh.

Den  8  Jun j  höltz Rådhstugu dagh oh inga saker kom för Rätten.

23 MARS, 17 APRIL, 4 MAJ O. 8 JUNI 1640.
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40 Tillagt med annan stil: Ankommit medh Ecknäs Stadz utskickade den 1 
Februarÿ 1642.

Den  1  Sep tembr i s  enär laga Rådh stugu dagh stodh 
Vthj förbete Pärsoners näruaro

Blef Beuilliadt af borgerskapet Sampteliga att kÿrckie heerden här 
Arffue skall sielff låtha bÿggia Prestegården, oh borgerskapet betala 
honom medh Peningar.

Den  3  och tobr i s  holtz Rådhstugu dagh

Kom för Rätta hustru Margreta slät oh kiärde till Jören Erihsson om 
den gårdh han besitter att hon motte få sine Peningar därföre därföre 
sattes män af rätten som dem emillan wärdera skall oh Vt mäta betal-
ningen.

Och att icke flere saker haffuer kommidt för Rätten som af dömde 
ähre på bette åhr wittne wÿ borgmestar oh Rådh oh till wjdare stadfäs-
tellsse trÿckie wÿ wårt Stadz Signete här Vnder Datum Ekenes Achtum 
Vt Supra.

Dommar Såm å Eckenäs Rådh Stugu Fäldte 
ähro på Anno 1641.40

Den  20  Februarÿ  Bleff anteknadt     Fålk     och     Booskaph     Här       i       Stadhen 
effter Landz Höfdingens Well:at Reinholt Metstakz Befalningz skrifft.

1 SEPT., 3 OKT. 1640 O. 20 FEBR. 1641.
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Den  13  Apr i l i s, Höltz Almenneligh Rådhstugu dagh wti 
närwaru, Befalningzmannen W. Adham Bahn, sampt Laglesa-
ren Jonas Botvidj.

  Bårgmästaren Erich Wulff.
Rådhmän.

  Pär Pärsson.  Vrban Wulff.
  Anders Joenson. Påfual Madzson.
  Lass Simonsson. Hendrich Erichsson.

Bleff pub l i cæra t  H:nes Kongl. M:z pa ten t  om Tobakz förtollande 
effter som sielfue Manda te t  Vtuiesar.

Ähn bleff och pub l i cera t, H:nes Kongl. M.z pa ten t  om Acc icen… 
Richtigh afleggiande, efftersom pa ten te t, uti Bookstafuen wiedare Vt-
wissar.

Jnladhe Johan Andersson i Rätten Eet Kiöpe breff, af S: Matz Niel-
sons Son Nielss Matzson opå den gårdh, han af honnom kiöpt hafuer, 
här i Staden, och aldenstundh gården är eÿ tilförrene opbudhin, skall stå 
till Wiedare beskiedh, huar och ike jmedlertÿdh, innan Tree Rådhstugu 
dagar kan komma något beskäd skall han winna Doom på gården.

Framträdhe Hans Hollendher och kierdhe till Bärendt Hanneman 
om tree Tr Span:ll som Johan i Maÿella i Karris Loÿo S.n hafuer Lefue-
reradt till Andtsko Bruk, samma Tree T.r Span:l och förmået sigh een 
Sedhel till Bärendt, at han samma förbe:de 3 T.r Span:l skule lefuerera 
till Hans Hollendher, och samma förbe:te bonde skall wara Bärendt 
skÿldigh, derföre will Bärendt pandta till sigh de 3 T.r Span:ll och effter-
dedt att Spanmåhlet ähr lefuereradt på Hans Hollenders Wegnar skall 
Bärendt utan någon drögzmåhl lefuerera samma för:de 3 T.r Span:ll till 
Hans Hollendher, eller Bötha för mottwilighet.

Peer Henderson tiltalte sin medborgare Lass Simonson, om någre 
Skipztÿgh de sigh emillan hafue hafft i Skuta samlagh, och effter som 
den Sacken hafuer på Rådhstugun tillförrene warrit till förhöer, och op 
Skutin till annan Rådstugu; der före togz Sacken nu Wiedare til förhöer, 
och Ransakandes i så måto; Effter som Skuttan bleff odueligh, hafuer 
Lass Simonson Vthugit Masten, och tagit all Skepztÿgen till sigh; Och 
effter som Lasse Simonsson hafuer sin Håndeskrifft hooss Hillebrandt 
A Flek, hafuer han gifuit all Skipztÿgen till Hellebrandt för – D r 46 K:

13 APRIL 1641.
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M: t och Räster ännu som S: Hellebrandtz effterlefuerska hafuer till at 
fordra – 14 D r K.M. förutan Jntresse, dömbdes af Rätten effter som 
Skuttan kom Lass Simonsson till och mÿkin Skadha Lidit, Sin Hande-
skrifft med Jntresse, af Hellebrandtz effterlefuerska igen och eÿ wie-
dare effter denne dagh der om klandhra; och Sökie Peer Henderson sitt 
igen hooss sin wederparth;

Den  7  Maÿ  Kom för Rätten H: G: N: tienare och Stalmestare An-
ders Olson inladhe i Rätten een Håndskrifft, som S: Girmundh Madzson 
Vtgifuit hafuer på – 12 D.r K: M: Nooh haf.r Stalmestaren låndt honnom 
i Kop:r M:t – D 40: der på ingen skrifft, wtan beropte sigh på witne, N: 
Hendrich Madzson och Girmundh opå de förbe.te – D.r 40: hafuer Stal-
mestaren förmidlat – D 10: för fatigdoom skuldh.

Wiedare Strefuade Stallmestaren på H: G: N: giäldh som S: Gier-
mundt Matzsons Enkia böhr swara till N: wti K: M:t – D.r 131: Bekom 
De la t ion  till Nästkommande S:t Johannj.

Kom för Rätten Karin Mårtens dotter, och ahngaf Christer Erichson 
J så måtto adt han skall hafua för kränkt henne, där emot framladhe 
för: te Christier Erichson een Vittnes skrifft utaf Wäl:t Jacob Wolles Ham-
marsmedz drengh Sigfre Madtzson be:dh dhet han bekenner adt han 
hafuer belegrat henne, Enär han tiente wed Andtskogh Järn Bruk, och 
Emedan hon hade een annan Zedhel, af sin Hussbonde, där hon tient 
hafuer, adt hon hafuer ährligen tient, och sigh troligen förhollit, fältes 
be:te Christier Erichson effter det 3 Capitel i Gifftermåhla till – 40 M 
Sack.

Befalningzmannen W:t Adham Bahn, tilfrågade Hendrich Matzson 
denne Stadz inwonare, nu så som tilförrene, Eehuru Ellert Reess i Reefle 
hafue wmgået med den Skutan som forbe.de Ellert af Befalningzmannen 
Kiöpte, och sädan effter som han någre reesor till Rÿga samma skutta 
hafft hafuer, hafuer han Segel Sprengdt41 den widh Packar ordt, förtÿ 
han war han... Skepare, på den tÿden och intet fååt Rådha för förbe:de 
Ellert Reess och sedan med foglig ord, kom Befalningzman till botha 
skutan, och togh den intet mehra igen sädan.

7 MAJ 1641.
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Den  10  Junÿ, Höldtz Rådstugu dagh, och kom inge Sacker förre.

Den  18  Ju lÿ, Höltz Rådhstugu dagh och kom inga Sacker fram.

Den  10  Novemb r i s  Höltz Rådstugu dagh, uti H: G: N: 
Befalningzmans närwaru W:t Johan Jacobson sampt Laglesa-
ren W:t Jonas Bothvidj.

  Vtj Borgmästarens Stelle Johannes Sanderus.

Kom för Rätten Bärendt Hanneman, och ladhe een Rechningh i Rätt-
ten emot Jörren Woole, där emot framladhe Jören Wolle, een besuärs 
Rechningh, och emedan Rechningarne woro tuärt emot huar andra, blef 
dem på lagdt at begära tuå män på huardera sÿdhan, altså Begierade 
Bärendt på sin sÿdha Johan Martens, och Effwert42 Wickers och Jören 
Woolle, Hans Hollender och Matz Simonson, som dem emilan Ransaka 
skulle, och Richtigh Rechning besluta.

Kierde Jören Wolle till Bärendt Hanneman i så måttå at hans hust-
ru skulle hafua med berådt modh, wtdragen knif, gått till honnom uti 
Bårgmestarens stugu, sath knifuen på Brÿstet hans och skällt Jören 
Volle, för een Skelm och Horunge; och ähr kienner Räten, effter som 
dedt skedt ähr i Borgmestarens Huus, Fältes Berendtz hustru till 40 
M Sack effter dedt sÿnnes wara lickmätigdt mädt dedt 4 Capitell i Edz-
örebalken.

Befalningzman V:t Johan Jacobson framlade H: G: N: breff lÿdhande 
Girmundh Matzsons Handskrifft om fÿrahundrade D.r för Huilka 
förbe: de Pänning.r den S:lige Manss gårdh blef i Seques ter  sath så som 
och effter som man Viterlig gield finnes. Blef aff Rätten förskikat fÿra 
ährlige Män, N: gn Vrban Wulff, Hans Hollender, Claess Henderson, 
Hendrich Simonsson H: G: N: Skeppare, huilka alt huad i löst finnes 

10 JUNI, 18 JULI O. 10 NOV. 1641.

42  Rättat från EffWert.



61

der Jnven tera  skulle och när tet förrätadt är, och tillÿka Seques t re -
red t  blifua skall.

Efftersom de som Vtsände uoro at Jnven tera  finner inthett der 
före sigh, så som och befans, Salige Girmund Madzsons Enkia, hafuer 
fördt bort sine sacker, der före blef af Rätten På budjt, at huilken som 
hennes Sacker, i föruaran tagit hafuer, och han eÿ upenbahrar inan So-
len går neder och någon sädan dereffter beslagen blifuer, skall lÿka 
delachtig blifua utj Gielden.

Den  9  Decemb r i s  Framträdhe Pär Pärsson och gaf tilkienna, 
at när Borgmestare wallet skedhe, och borgerskapet samptligen Vthe 
woro, och een Vtkåra, då föll Rösten uppå Pelle Persson, då kom Jacob 
Wolles tienare Lornatz Degetunn, som fremmande uar, och togh sigh 
Målsmanna dömme Vppå, och sadhe han ähr een berÿchtadt Karl, och 
hafuer hafft Knifuen uthe och ähr een Merafloder, och sade ner iagh 
hafuer och saker att Wthrätta, intet will iagh sökia till een sådhan, som 
så berÿchtadt ähr; Huilken sack Anno 633, tilförene Vppå Rådstuffun 
ven t i l e ra t  waar, at han aldeles derföre frÿ giorder ähr; effter Lorentz 
som een fremmande uthan om Stadzsens Borgerskap hafuer framkom-
mit, och improbera t  Heella menighetenes Waal och Koor Vthi Borg-
mestare wäliande, Ehrkiennes fördenskull af Rätten at Lorentz Degeton 
skall bötha 40 M.r till tree skifftes effter deth 14 Capit: i konungzbalken. 
Såsom och för thet han oloflige talte till ofuan be: te Rådhman Pär Pärs-
son tillmällandes Honnom wara een Mera flådär, inför een sittiande 
Rätt; sackfeltes fördenskuldh till 40 M.r till treskifftes effter thet 12 
Cap: i Konungzbalken.

Framladhe Berendt Hanneman, och beswerade öfuer Jörgen Wooll, 
at Han till Rätten intet Comparerad t, blef för denskull sackfelt andra 
gångon för swarsslöisa.

Huadh anbelangar om förrige Borgmestaren Erich Wulffz sack, och 
fordom Bårgmestaren Girmund Madzsons effterlefuerska, kunde den 
sack så i Hastighet eÿ af dömbdt blifua emedan dätt ähr ännu eÿ så 
klart, på tage till Wiedare förhöer och Sentens, altså togh H: G: N: Be-
falningzman V:tt Johan Jacobson tolfmana bårgen för Honnom på tuå 
Tusendhe Daler Huit M:t.

9 DEC. 1641.
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Och ath ike flere sacker hafuer förre kommith, som afdömbde ähre 
opå förbede åhr; Vitne wÿ Borghmestare och Rådh, och till Wiedare 
stadhfestelsse trÿkie wÿ wårt wanlige Stadz Signethe Här å Actum Vt 
Supra.

Domar såm å Ekenäs Rådhstufu Fälte ähre. 
På Anno 1642.43

Dhen  14  Mar tÿ. Höltz Rådhstufu Dagh, Vthi Närwarå: 
H.s Greff. N:s Befalningz Man wtt Johan Jacobssån sampt Lag 
Läsaren wtt Jonas Botuidi, Vthi Borghmästarens stelle, Peer 
Peerssån,

Rådhmän 
  Matz Simonssån Anderss Jonssån
  Hendrich Erihssån Påffual Matzssån
  Larss Simonssån Hendrich Bertilssån
  Jacob Larssån,

Hadest för Rätta fordom Borghmästaren Erih Wulff sampt fordom 
Borghmästarens, Slig Girmund Matzsåns Effter leffuerska, Marghareta 
Nils dåtter för Hoor, huilka finghe sÿn doom, om lÿffuett, huilken saak 
ähr aff dhen Högh låfflige Kong. Håffrätt resolueratt, och samme btt 
Peersåner ähre för skonte lÿfuet och till Penninge böther, att betala till 
Helsinge fårs Renterÿ Huilkett och meste deles, aff betalte äre aff Erih 
Wulff,

Kom för Rätta Erih Wulff, och inladhe i Rätten, Anderss Larssåns, 
Trenne obligationer, dher Vthinnan han sigh för obligerar att betala till 
Erich Wulff, altt dhett han är honom skÿldigh, Tÿ dömes Anderss Lars-

43  Tillagt med annan stil: leffrerat i den K: Rtt aff Ekenäs Borgmäst: Vttskicka-
de, den 30 Januarÿ 643.
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sån, till fÿllest att betala sÿna Håndskriffter, effter såm Bookstaffuen 
Vthwÿsar, efft. r 11 Capp.l K. B.

Dhen  7  Junÿ  Holtes Lagha Rådhstufu dagh,

Kom för Rätta Thomas Horns Fulmähtiger Lorentz Degiton, och 
kärde till Erih Wulff, Om tree Hundrade T.r Span måål, som Thomas 
Horn aff honom Köpte på åhr 639, och före giffuer Thomas Horns ful-
mähtigher att dhett Resterar, 2 Capp.r i wan måth såsåm och Vpråghan, 
effter såm deras Contragtt Vth wÿsar, Altt så bleeff honom till dömpt 
twå Cappr för Vpråghan, är till Hopa tiugu tunnor. Anbelangande Om 
wan mååth, Vpskiuthes till dess att tunnorna blÿffua proberade, samma-
ledes skall och Erih Wulff betala dhe tiughu tunnors spanmåls intresse. 
till denne dato.

Dh en 8  Junÿ  Höltes och Rådhstufu dagh.

Kom för Rätta, E.lig och Man Hafftigh Hr Rÿttmästaren Dawid Sigh-
fredhssån ifrå Kimmitto Sochn, och kärde till sÿn Laaghstadde drengh 
Jacob Jörenssån, Om dhett han ifrå honom förluppit44 haffr Bleeff för 
dhenskuld tillfråghatt btt Jacob om han fäste peningr tagitt haffuer, dher 
till han suaradhe, Ja, att han till fäste Peningr tagitt haffuer. 6 M.r K. m. 
Wÿdare angaff H. Rÿtt Mästaren, att han haffr aff hendtt ifrå honom een 
ÿxe, dher till Drengen eÿ Nekar, Vthan säger sigh så giordtt haffa, Och 
Bekenner hans ÿnghre Brodher Anderss Jörenssån, som och medh 
honom förluppen ähr, att hans äldre brodher haffuer Råådtt honom, att 
han och skule stjäla ifrå sÿn Hwsbonde, Jören Stenssån i Suidia i Samma 
Sochn, een fåår skinns fäld, Och Emädhan Euerth Wÿkerss Ladhe sigh 
i för suare för sÿn drengh, såm ifrå Rÿttmästaren för luppitt Haffuer, 
okraffd, eller för sigh låff begäratt, Fältes för dhen skuld Ewerth Wÿkers 

7 O. 8 JUNI 1642.
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till 40. M.r saak. effter 14 Cappil i Kong. Balken, Och H.r Rÿttmästaren 
sampt och Jören Steenssån taghe sÿne drengar ighen. Saken wÿdare att 
Hand häffda i Kimitto tingh dher dhe boandess äre.

Tilsadhes Simon Mårthenssån att han skall sigh inflÿttia aff sitt 
Landgotz, och i Stadhen widh sÿn 40 M.r al senaste den 12 Junÿ Näst 
kommande, huilkett han eÿ effter kommitt haffr Tÿ ähr han fältter eff-
ter. 15. Capl. i Kongh. Balken,

Dhen  11  Ju lÿ  Höltes Lagha Rådhstufuu Dagh,

Kom för Rätta Johan Sanderus och kärdhe till Hendrich Suensk för 
dhett han haffuer tubbatt sÿn dotter ifrå honom och giordtt henne aff-
spännigh, Och effter såsåm btt Sanderus dhett honom öfuertÿgde och 
Hendrih Suensk sigh eÿ kunde frÿa dher ifrå, att han eÿ så giordtt ha-
ffuer, Fälltes han för dhen skuld effter dett 22 Capl. i Bÿgg. Balken till 
3 Mr saak., Och Pighan i Stadsens gömo 8 daghar,

Kärdhe Christer Erichssån Till Pilip Bengdttssån, i dhett att han 
haffr weelatt öffuer falla honom i Margitta Klinckz stufuu medh suerdh, 
dher till Pilip swaradhe, du lögdst. Fältes för den skul Pilip till Sex. 
Mr sack effter 31 Capl. i Rådst. Balk. wÿdare öfuertÿgdde btt Christer 
Erichssån, Pilip att han hafuer skeltt honom för een Swalder bÿttas Son, 
Och Emädhan hanss Modher ähr een Erligh Rådhmans Enkia, Och eÿ 
medh sådhan odÿgd befunnen, Fältes och effter dhett 31 Capl. till 6 M.r 
saak,

Den  13  Augus t i  Höltes een Almennelig Rådhstufu,

Kom för Rätta. H.s Greff. N.s Befalningzman wtt Johan Jacobssån och 
kärdhe till Borghmästaren, Hans Hållender, i dhett han skall haffua 
sagdtt om honom, dhett han har intett här i Staden att bestella, dhett 
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och Borghmästaren tillstodh sÿn Ordh. Tÿ fältes han för dhen skuld 
effter dhett 12 Cappl. i K. Balken, Til 40 M.r saak.

Anno  1642  dhen  25  Augus t i  Höltes een Almenligh 
Rådstufu dagh medh Borgerskapett i Ekenäs, j Närwarå. H.s 
G N.s Befalningzman wtt Johan Jacobssån Lagh Läsaren. wtt 
Jonas Botvidi H. G. Ns Bockhållare, Johan Hanssån.

Tillfråghadhe Befalningzmannen, Borgerskapett ighemen, huem 
dhe wille Vth wälia sigh till Borgh mästare Vthi Hans Hållenders stelle, 
Bleeff så för dhen skuld aff Borger skapett beiakatt och Bewilliatt, och 
godh känd Erligh och förståndigh Matz Simonssån till Borghmästare, 
Och till Stadzskriffuare Mårthen Anderssån

Rådhmän
  Hendrich Erichssån  Påffual Matzssån
  Johan Anderssån Clemet Anderssån
  Clas Hendrichssån Jacob Larssån,

Kom för Rätta. Hustru Brÿtha Boos dåtter och kärdhe till Jacob Lar-
sån, j dhett Jacob i sÿn eghen stufuu, haffuer Öffuer fallitt henne, Och 
slaghitt sedhan Blo och blodigh, dhett hon inför Rätten bewiste Fälltes 
han för dhen skuld effter dett 9 Capl. i Sår Måla Balken, medh wilia. 12 
Mr saak treskifftes.

Åtherighen Angaff Jacob Larssån H. Brÿtha Boos dåtter, att hon ha-
ffuer skeltt honom för een Belgh Hunder, dhett hon icke Nekar till, här 
en för Rätten, Fälles hon för oquädess ordh till 6 Mr saak effter 31 Capl. 
i Rådh stufuu Balken,

Dhen  19  Sep tembr i s, Hadest för Rätta Erih Wulff Effter dhen 
Högh låfflige Konungzlige Hoffrätz Resolutions inne Håld, att dom sku-
le aff gåå, för dhett han haffuer brukatt Lönska Lägher medh Margareta 
Nils dåtter, Vthi deres Enkie Stånd, Och Effter såsom Erich Wulff ha-
fuer fulfölgdtt samma o dÿgd, såm han innan om ächte ståndett bedri-

25 AUG. O. 19 SEPT. 1642.
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fuitt haar, så Länghe deres ächte Maker leffde, Tÿ felles han effter dett 
3 Cappl i Gifftermåla B. till 40 Mr saak,

Kärdhe Hederligh Wÿrdige och Wäll Lärdhe Kÿrck Heerden H:r Ar-
ffuedh genom Sublÿcando. till Bengdtt Matzssån, att han medh wredz 
Modhe, Vnder affton sånghen, så Länge han waar i kÿrckian, är inkom-
mitt i Präste gårdhen, Och begÿntt deer föra Krakeel medh Prestens 
drengh Simon, Om een Knÿff, Bengdtt Matzssån han sägher, att han 
haffuer i för Ledhen Höstars låånth honom Kniffuen, Och aldrigh fååth 
dhen ighen, dher till Simon Suaradhe, tu har stuljtt tÿn Knÿff ighen, 
Effter såm Girmund Matzssån wittnadhe, såm dhå till städhess haffuer 
waritt Alttså felles Bengdtt Matzssån, effter dhett 4 Cappl. Vthi Edhzöre 
Balken. till 40 Mr saak.

Fältes och Prästens drengh Simon för oquädess ordh emoth Bengdtt 
Matzssån, till saak. 6 M.r effter 31 Cappl j Rådhst: Balk:

Dhen  29  oc tobr i s  Höltes almenligh Rådhstufuu da-
gher,

Kom för Rätta Konstrÿke Mäster Hans Gulsmidh och kärde medh 
Suplicando till sÿn Mäster suenn. Johan Hendrihssån, för dhett han ha-
ffuer huggitt armen aff, hans trolåffuade fäste möö, dher till han icke 
neka kundhe. fram äskadess för dhen skuld wittnen, såm skulle haffua 
seett huru dhett är till gångitt Emillan Mäster Hanses Brwdh Marga-
reta och Johan Hendrihssån. Fram stegh för Rätten. Pilip Bengdttssån, 
att han wille wittna så mÿkitt såm han hadhe seedtt dhem Emillan, Och 
aff ladhe sÿn Lagha eedh o bok, Och är så hans Bekennelse, att om 
mårghånen så ähr Johan kommen jfrå Margitta Klinckz, så Hafuer Pilip 
och kommitt gåandess På gatun Och skule gåå Heem, Och så haffuer 
dhe möthas wÿdh Hans Snickares Porth, så haffr Johan sagdtt till Pilip, 
kom, iagh will Spendera för tigh en Kan: ööl suaradhe Pilip honom 
ighen, iagh kan och haffua een Kan: Ööl, Och så fölgde han honom in 
i Mäster Hanses gårdh, Och så haffr dhett sigh till dragitt, att Johan 
Mäster Suennen sadhe till Margareta.: M: Hanses Brwdh, Hwÿ sende 
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tu migh eÿ trumpeten När iagh sende effter henne, Swaradhe Margitta 
ighen, tagh dhen trumpeten, såm dhu hadhe medh digh hÿtt, Gaff för 
dhen skuld Margitta Cammar Nÿckelen till Gertrud. sÿn Pjgha, gaff 
så Pighan Nÿckelen till Johan, Och när Johan fick Nÿckelen, gick han 
sedhan Vthi werkstadhen, Och togh suerdett Vth, Och dhen Cammaren 
såm trumpeten war inne Rÿchte han dören Vp Och togh Vth trumpeten, 
Och fålgdess dhe så bådha Vth genom Porthen, Och hadhe han trum-
peten så och suerdett wÿdh sÿdhan men trumpeten leefde han på gatun 
eller i Vrbans gårdh, Och gick han sedhan in i gårdhen Och werian 
wÿdh sÿdhan hwad han sedhan i stufun meera giordtt haffuer weet han 
icke tÿ han gick ifrå honom På gatun, Och haffuer hans meningh waritt 
att han haffuer weelatt fächta medh Nils Larssån,

Fram äskaddes Gertrud Pighan att hon skule göra sÿn bekennelse 
huru dhett är till gångitt j Stufun dhem Emillan, så bekenner hon att 
Johan haffuer kommitt in, Och begäratt aff Margitta Cammar Nÿckelen, 
Och så hafuer hon icke weelatt giffua honom, Vthan gaff Nÿckelen till 
Pighan, gaff så Pighan Nÿckelen till Johan sedhan han fick Nÿckelen, 
gick han in i werkstadhen, Och dher togh han werian, Och kom sedhan 
in i Stufun medh Cammar-Nÿckelen, Så begÿntte Margitta straxt Rÿckias 
medh honom och sleett så gehänge sundher, sadhe han till henne, 
hwÿ Reeff tu mitt gehenghe, iagh haffuer giffuitt Peningr dher före, 
Och begÿntte Margitta sedhan Håårslÿtha honom, och beeth honom i 
håndhen, sedhan toogh han suerdett Vnder armen, och skule gåå Vth, 
Rÿchte hon Suerdz baliorna aff suerdett, Och slogh honom Kringh Om 
Öronen, Sedhan wendhe han sigh om, Och högg så till henne, Och högg 
hennes arm aff, att icke meer hölt till hopa än Någhra Senor, Sedhan 
Lopp45 han till dörs och hon effter altt in till Porthen, Och samme wärie 
Klingha hördhe Johan till, men fästett kom hans hwssbondhe till, Och 
skedde dett dhen 9 Sept, och allt sedhan hafuer han waritt fängzligh,

Tÿ fälles han effter dhett 3 och effter 20 Cappl. i Sår måla Bal. medh 
wilia till 40 Mr saak. eller Lem för Lem, Och annatt såm Vppå46 Barbe-
raren kostatt ähr hans Löön, och andra exzpenser, såm bewÿsligitt är 
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skall han och betala, ändogh han ähr een fattigh Peerssån, Och haffuer 
inghen tingh till bästa.

Wÿdare Kärdhe, Mäster Hans till sÿn Mäster Suen Johan att han 
skall haffua aff hendtt ifrå honom een sölff skeed och för satt henne till 
Simon Skreddar, Så och een för gÿltt Sölff Ringh, then han och för satt 
haffuer till Capplans47 Stiu dotter för. 14. ör Km. till huilken b.tt skeed 
och Ringh Mäster Hans öffuer tÿgher honom medh skääl och wittnen, 
att han honom dhett ifrå stulitt hafuer, och han dher till eÿ Neka kan,

Ähn Angaff Mäster Hans sÿn Mäster Suenn och be skÿller honom, 
för een dukatt, såm honom ifrå kommen är, dher till han aldeles Nee-
kar, Och eÿ heller kundhe han honom dhett medh någått skääl öffuer 
tÿgha,

Kärdhe Ewerdtt Hard till Johan Hendrihssån om 1 R.ks Dr then han 
och skall haffua Pantt satt hoss Hans Hållender för wÿn, Anbelangande 
R.s Daleren, sägher han att han haffuer dhen funnitt på gulffuett,

Och Effter såsåm Mäster Hans Mäÿer kan sÿn Mäster Swenn öffuer 
tÿgha medh skääl och wittnen, såm btt är för sölff skeeden och för gÿlltta 
Ringhen, Tÿ fälles han effter dett. 3 Cappl. i Tiufua Balken, Altt så hem 
stelles denne saak, Vthi al Vnder dånigheett till dhen Högh låflighe 
Kongl. Hoffrätt i åbå till wjdare Sentens och Doom,

Kärdhe Johan Wulff medh Suplicando till wtt Borghmästaren om 9 
½ Tr Strömingh, dhem Johan Wulff insatte på Hans Erichssåns Schu-
tha i fagherwÿck, Och B: W Matz Simonssån hadhe sitt godz och war 
Stÿrman på samma Schutha, och Skepparen hadhe Ströminghen i sÿn 
antwarningh tagitt, att framföra för frachtt till Stochålm, Och war Johan 
Wulff och så Rees färdigh samma tÿdh, Hende sigh att Hans Erihssåns 
Schutha kom så förr till Stockhålm, än såm Johan Wulff, hadhe så Skep-
paren inghe breeff eller wettskap till hwem han skule samma fisk Le-
ffuerera, Och Nu före bär Johan Wulff i sitt Subli(cando) att han haffuer 
sendtt samma fisk till H.r Rs Cantzeleren, effter dhett han är honom 
skÿldigh, Och sedhan bekende han muntteligen, att han hafuer sendtt 
samma fisk till Jacob Barckman Handelsman i Stochålm. Sedhan slogh 
Johan Wulff sÿn Reessa aff och kom eÿ sielff till Stochålm, Och Emä-
dhan: B. W.tt Matz Simonssån hadhe Någhån gäld aff Johan Wulff till att 

47 Rättat från Cappplans.
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fordra, togh han altt så Någhra tunnor medh Skepparens48 samtÿckio 
på sÿn betalningh, Och någrra tunnor inlätett hoss hanss Sÿster, Och 
dhen öffrigha fisken N. 3 ½ Ta fördtt medh sigh till bakas, och dher före 
giffuitt frachtt och tull, Och nu will Johan Wulff Räkna dhett. B. wtt Matz 
Simonssån för tÿffnatt, Kan för dhen skuld rätten intett binda B. Matz 
Simonssån till någhån tiuff, Effter han dher om lÿka såm anförtroghett 
godz handlatt haffuer, dogh icke deste Mindre skall B. wtt Matz Simons-
sån, op fÿlla och betala al bewÿssligh skadha Johan Wulff dher å tagitt 
haffuer

Och Johan wulff för dhett han haffuer olåffligen och last giordtt 
Borgh Mästaren, fältt till 20 Mr saak effter 12 Capp. K. B:

Kärdhe och Borgh: wtt Matz Simonssån till Ewerdtt Hardd, att han 
och haffuer skeltt honom för een tiuff, Suaradhe Euerth Hard, iagh ha-
ffuer dett giordtt aff oförstånd, och skeltt honom effter Johan Wulffz 
ordh. Fälttes effter dett 12 Cappl. i Kong. Balken till 20 Mr saak.

Wÿdare kärdhe Borgmästa: wtt Matz Sihmonssån till Anderss Pistol-
makare, att han och Vppå49 Johan Wulffz ordh haffuer skeltt honom 
för een tiuff, Effter såm Clas Hendrihssån och Zacarias Zöffringhssån 
wittnadhe, Fälttes han och effter dett 12 Cappl. i Kongh. Balk. till 20 Mr 
saak, för Last emott Borgmästaren,

Kärdhe Johan Anderssån till Ewerdtt Hardd att han skal haffua skeltt 
honum i hans från warå för een tÿuff, Och till wittne, Påffual Matzs-
sån, Berndtt Haneman, Och effter han eÿ kunde honom dhett i Någhån 
måttå bewÿsa altt så fältes han effter dhett 12 Capl. i Kongh Balken, till 
12 Mr saak för last emoth Rådhmannen,

Kärdhe Stadzskriffuaren Mårthen Anderssån och till Euertth Hardd, 
att han haffuer skeltt honom för een Huns fott, dett Euerth bekende 
att han sådan skels ord fältt hadhe i sÿn drÿkenskapp Tÿ felles han till 
12 M.er saak effter 12 Cappl. i Kong. Balken, Och effter dhett haffuer 
waritt hans förste gångh, är han så wårdhen, medh Ringha böther för 
skontter

48 Rättat från Skeppparens.
49  Rättat från Vpppå.
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Dhen  13  Novemb. Höltes Lagha Rådhstufu dagh,

Fälltes Erih Skoster till 3 Mr saak effter 10 Cappl. i  Bÿgninga  Balken 
och Landz laghen, för dhett såm han togh sÿn Häst olåfflighen, Vtaff 
Prestegårdhen, huilken insatter war för dhett han giordhe skadha i 
Prestens åker

Kom för Rätta w.tt Matz Simonssån och kärdhe till sÿn Laghstadde 
drengh, Eskill, huilken i twå åhr effter huar ander tagitt haffuer fäste 
ppeng. r 1 Der huarth åhr, och honom är stadgatt till löön. 11 D.er om 
åhrett effter såm Peer Peerssån han wittnade såm på deras ord hördtt 
haffuer, Tÿ Erkenner Rätten att btt drengh skall tiäna Borghmästaren 
eller betala honom så mÿkitt han honom stadgatt haffr effter dhett 21 
Cappl. j Bÿgningha Balken,

Dhen  28  Novembr i s  Höltes een almennelig Rådhstufu

Kom för Rätta Hendrih Mickelssån ifrå Norbÿ och kärde till Erih 
Jörenssån dhett han skall haffua waritt i för sååth för honom, och sla-
gitt honom öffuer halsen medh een stöör, haffuer och så Erih Jörens-
såns Hustru medh steenar kastatt honom, och är Detta skeett wÿdh 
Erich Jörenssåns Porth på gatun, Här till Erih Jorenssån suarar, att 
han haffuer krakelatt medh Erih Wulff och mantt honom Vth att slås 
medh sigh, Och lupitt Vth på Erich wulffz gårdh, medh dhett samma 
så är Hendrih Mickelssån kommitt gåandess emott honom, så hafuer 
btt Hendrih sagdtt till sÿn drengh, slå Porthen ighen, Och så haffuer 
Hendrih Mickelsson och hans drengh öffuer fallitt honom, dher dhe 
sedan hafua Hår draghess50 medh huar andra, Och effter såsåm Kÿrk 
Heerdenss H.r Arffuedz Zedel och wittness[s]krifft Vth wÿsar, såm dhå 
till stedess haffuer waritt, att Portten haffuer waritt ighen sluthen Och 
Hendrih Mickelsån haffuer hafft een åår i Hånden och slogh Erih Jö-
renssån i Huffudett, att Blodhen gick Vth, Tÿ Erkenner Rätten Effter 

13 O. 28 NOV. 1642.
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Hendrih Mickelssån haffuer offuer fallitt och slaghitt honom Blåå och 
Blodssåår, huilkett bewÿsligitt war, Fältes Hendrih Mickelssån effter 
dett 9 Cappl. i Sårmåla: B: medh wilia för Bloodh ssåår till 12 M.r item 
och effter dhett 12 Cappl. för Pust och Hår drag till 6 M.r saak treskiff-
tes,

Felles och så Erich Jörenssån för, försååth Emotth Hendrih Mickels-
sån till 40 Mr saak effter dett 13 Cappl. i Edzöres Balken,

Och att icke fleere Saker hafuer kommitt för Rätta i detta för:ne åhr 
såm aff dömde ähre, wittne wÿ Borgmästar och Rådh, Och till wÿdare 
Stadfästelse, Trÿcke wÿ wårth Stadz Sicret Här å, Actum Vtt Suppra,

Domar såm å Ekenäs Rådhstufu Fälte äre på 
Anno 1643.51

Dhen  14  Januarÿ: Hölttes Lagha Rådhstufu dagh, Vthi 
Närwaro, H.s Greeff. N.s Befalningzman wtt Johan Jacobssån, 
Laghläsaren wtt Jonas Botvidi. Borghmästaren wtt Madtz Si-
monssån, Stadz skriffware. Mårthen Andersssån,

Rådhmän
  Påffwal Matzssån, Johan Andersssån,
  Clas Hendrichssån, Hendrih Erichssån,
  Clemett Andersssån Jacob Larssån,

Kom för Rätta Ewertt Hard och Ladhe i Rätten een Håndskrifft såm 
han fåått haffwer, aff Johan Wulff dateratt i Stochålm Ano 642. dhen 22 
Maÿ, att han haffwer tagitt aff honom ottatÿo fäm lodh sölff, och een 
Gullringh, huilke åf. btt Sölff och ringh, Johan Wulff pantt satt haffwer, 
hoss sÿn Swågher, Mickel Murmestar i Ståchålm för 120 D.r K Mÿnt, 

14 JAN. 1643.
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Och effter att terminett är för fluthett dhem emillan, att Johan Wulff 
skule samma silffwer ighen lössa, effter såm hans obligation Lÿdher, 
altt så är Ewertt Hard Wäl till frÿdz medh Johan Wulff, att om han be-
talar honom dhe 120 D.r k. m. här i Ekenäs, så will han sielff lössa 
sitt silffwer ighen ifrån Mickel Murmestar i Stochålm dher Johan Wulff 
dhett för satt haffwer, Sampt och dess intresse skall, Johan Wulff och 
betala såm Mickel Murmästar Räkna kan in till dato, till dess Ewerdtt 
Hard betaltt bliffwer, för 120 D.r Anbelangandhe Expens Hindher och 
skadha Ewertt Hard dher, å tagitt haffwer skal Johan Wulff honom be-
tala 5 Dr k m. Vthi månan, ifrå dhen tÿdh Håndskrifften lÿdher, här 
oppå52 låffwadhe dhe hwar andra skriffteligen försäkra,

Kärdhe Hendrih i Lapwÿk, till Gulsmedhen Hans Mäÿer i dhett 
att han haffwer waritt godh för sÿn Mästersuen Johan, för 3 str sölff-
ringhar, huilka ringhar Mäster Suennen haffuer låthett för komma, 
Och effter såm honom öffuer tÿges medh wittne, att han haffwer waritt 
god för samma sÿn Mäster Suen, altt så dömes Hans Gulsmedh att bi-
tala samma ringhar ighen effter 19 Cappl. i Rådhstufu Balk,

Dhen  10  Februarÿ  Höltz Lagha Rådhstufu dagh

Kom för Rätta w.tt Gottfredrih Rosskamp och kierdhe till sÿn wedher 
partt Berndtt Haneman, om een pÿpa Spansktt wÿn, Vthe Reffle aff hand-
latt aff een Köpman, huilken haffuer icke weelatt betroo åff. btt Berndtt 
Haneman, effter han icke war stadd wÿdh peningar, eller kundhe fåå 
Caution, så köpte Gottfredrih samma Pÿpå Spansktt wÿn, sampt och twå 
andra pÿpår Spansktt wÿn, Och lätt så föra wÿnett Vthi Hanss Dunkers 
Schutha alla. 3 pÿpår, Och sedhan ibland altt annatt sägher, Gottfred-
rich att Berndtt han haffuer tagitt een Pÿpå Spansktt wÿn, samma såm 
han i Kellaren till sigh Märkte, och icke war ombetrodtt, Hwad derass 
Köp anbelanghar, sägher dhen eena Ja och dhen andra Neÿ, dogh be-
kende Berndtt att han haffuer giffuitt för een Pÿpå Spansktt wÿn, 80 R.s 

Dr. Och förb.tt Gottfredrich förer i sÿn Räkningh 81 R.s Dr. Anbelang-

10 FEBR. 1643.
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ande dett Berndtt före Bäär att wÿnett intett skall haffwa waritt gått, 
kan man eÿ dher till göra, Emädhan han sielff accepterade wÿnett, och 
emoth togh först i Kellaren, sedhan i Schutthan, och försåldhe wÿnett 
här i Stadhen, Och Bekendhe Berndtt Haneman, att sedhan han haffwer 
fååth wÿnett hÿth i Stadhen, haffwer han dhett förblandatt medh Swker 
och Caneel, hwarighenom han sielff för därffuadhe wÿnett, Erkenner 
Rätten för dhen skuld att Berendtt skal betala till Gottfredrich för Capi-
talett 81 R.s Dr och sidhan för intresse Exspens och Omak i trenne Ree-
ssår, såm han sigh hÿtt effter samma peningr bemödtt haffwer, Dogh 
haffwer Berndtt betaltt straxxt till Ewertt Mÿssler i Reffle 21 Rs. Dr på 
Gottfredrichz wäghner, item till Peder wÿdrick 20 D.r K Mÿ Hwadh 
anbelanghar Om dhe 54 Rs Dr och 10 Dr K mÿntt skal Berndtt Honnom 
nu straxt betala, och dher före intresse 7 R.s Dr, och för trenne Reessår 
han hÿtt för Reest haffwer, 9 Rs Dr. Emädhan han hans peninghar lange 
hoss sigh hafft haffwer, Altt så bliffwer Berndtt honom skÿldigh in al-
les Summa 70 Rs D.r och 10 Dr K Mÿntt, Här Emoth Berndtt Haneman 
Appeleratt haffwer medh 5 Dr S. Mÿntt Vndher dhen Högh låfflighe 
Konungzligh Håffrätt i Åbo

Dhen  18  Februarÿ  Höltz Lagha Rådhstufudagh

Kom för Rätta Strandrÿdaren Markus Andersssån och Kärdhe till 
Kÿrk Heerdhen, Wÿrdighe och wällärde man H.r Arffuedh effter samma 
peninghar såm hanss Schutha bleeff Con f i scera t t, dhen tÿdh Elertt 
Reess henne frachtadhe, först till Sand Hampn och sedhan till Reeffle, 
och bleeff samma Schutha wärderatt för 120 D.r K Mÿntt

Altt så kärdhe Kÿrck Heerdhen H.r Arffwedh till sÿn Skepp.r53 Erih 
Anderssån, och Stÿrman, Hendrich Maal, Hwar före de Lupå till Reeffle 
emoth hans willia och befalnig, och icke lupå först till Sand Hampn och 
dher L icen terade  sitt Godtz dhe inne hadhe dher till b.tt Skeppr och 
Stÿrman Swaradhe, att dhe ärå twinghade aff Elertt Reess Handelsman 
i Reffle, till siöss, emoth sÿn Redares befalningh, och Elertt Reess han 

18 FEBR. 1643.

53  Rättat från Skeppp.r.



74

haffwer låffuatt att Swara för altt effter taal, såm dher effter komma sku-
le, såm dhe in för Rätten bekenner, Och effter såsån Skeparen, aldeles 
giör H.r Arffuedh frÿ att dhett är skeedtt emoth hanss befalningh, Tÿ 
Erkenner Rätten, att Skepp.r och Stÿrman skal betala samma peningr till 
Hr Arffuedh dhe 120 D.r Emädhan H.r Arffuedh är Twnghen till att be-
tala till Strandrÿdaren Markus Anders ssån, och dhe sökie sÿn Skadha 
hoss Elertt Reess,

Kom för Rätta Strandrÿdaren Markus Anderssån, och kärdhe till 
Berndtt Haneman, i dhett att han skal haffwa låthett aff hugga Järn. 17 
Halff tunnor, inpackatt huilkett han skal haffwa låtthett öffwer föra till 
Reffle, och eÿ dett Licenteradtt, dher till Berndtt Swaradhe, dhett sku-
len i mig medh skääl bewÿssa,

Bekende Ewertt Hard att när han haffwer waritt på Grabacka, så 
haffwer H.r Maÿoren w.dh Jören Axelssån sagdtt för honom och för Jo-
han Wulff, att Wälborne. H.s He.r Göstaff Horns tiänare haffwer sagdtt 
för Maÿoren, att han är inkommen i Reffle i Hans Bösmans Hwss, så 
haffwer dher legatt 24 Halfftunnor, fiske trää ighen slaghna, huilkett 
han haffwer mentt att dher Vthi skal haffwa waritt Strömingh, och När 
dhe ähro Vp slaghna, så ärå dhe funna, wara full packatt medh aff hug-
gitt Stång Järn, att dhetta så hanss bekennelse waritt haffwer. såm btt 
ståår, och huru dhett i sanning är weet man än nu icke,

Bleeff Berndtt tillsagdtt aff Strandrÿdaren Markus Anders ssån att 
han skal förskaffwa sigh accis Zedel, på sitt Tubak såm han köptt ha-
ffwer ifrå åbå aff Hanss Tunbindar, N. 1 L och 4 Skålpund, huilkett 
Tubak är Conficeratt, så frampt han sigh eÿ skaffwar beskeedh.

Dhen  19  Mar tÿ. Höltes och Lagha Rådhstuffu dag.

Fälttes Ewertt Hard för oliudh till 4 ör. effter 2 Cappl. i Rådhstuffu 
Balk,

Fälttes Hans Mäÿer till 6 Mr saak för oquädess ordh emotth Ewertt 
Hard, idhett att han sadhe du lögh såm een bärn Hÿtter, effter 32 Cappl. 
i Rådhstufu Balk.

19 MARS 1643.
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Dhen 19 Martÿ. Erih Wulff för Swar lössa fältt till. 3 M.r saak, för 
dhett, Frw Sidonia honom angaff, effter 2 Cappl. i Rådhstuf. Balk,

Fältes Bengdtt Matzssån för oliwdh. 4. öre effter 2. Cappl. R. B.

Dhen  8  Apr i l i s  Enär Rådhstufu Höltz.

Kom för Rätta Befalningzmans Skriffware Hendrich Grelssån och 
an Klaghadhe een dråpare Vthi Måls ägha(n)dens stelle, och dråpa-
rens Nampn är Sighfredh Hendrichssån i weÿmala och Vskila Sochn, 
Vndher Öffwerst Lÿttnantz Compaghni Wälbördhig Jören Knorr, Huil-
kett Manslagh här i Stadhen Skedde Ano. 642. 1 octob. Enär dhe kommo 
ifrå Righa och Land steghå här i Ekenäs, Och dhen såm dhödhen leedh, 
hanss Nampn war Simon i Stoor Lolax widh Taffwast Hwss, och är de-
rass Krakel till kommitt, idhett att dhen såm dhödhen leedh sadhe till 
honom dw huns fotter,

Bekende Berndtt Haneman inför Rätten, att enär dhe b(o)dha Sål-
dater fähtadhe sÿn emillan, så haffwer een annan Såldat b.d Johan Turr, 
i Raivola bÿ och Uskila Sochn kommitt till dhen såm dhöden leedh, och 
sagdtt till honom, hwadh har du bestella medh dhenne Karlen, och hug-
gitt honom eett stÿcke Vtaff hans hatt, och sedhan tagitt honom i armen 
medh dhett samma, fick dhen andra öpett streek och stack btt Simon 
ighenom medh sitt Swärdh, att han icke länger leeffde dher effter, än 
twå daghar, och Manslagett skedde tree dhaghar, dher effter såsåm 
dhe Landsteghå och war o munstrett, Och är btt dråpare fast taghen 
straxt oppå färska gärning oh sedhan fängzligh waren, Och enär dhen 
andra stalp till Jordhen, så är b.tt Johan Turr tagitt till flÿchten,

Och Effter dett att b.tt Sighfred Hendrichssån wppå färska gärning 
är grippen och fängzlig wårdhen, för dråp Vthan trångh aff öffwer då-
dige modhe, altt så fälles han effter dhett. 1. Capl. i dråpmåla B: medh 
wilia, ifrå lÿffwett till dödhen Hemstelles denne saak Vthi al undher 
dånigh heett till dhen högh låfflighe konungzlighe håffrätz wÿdare 
Sentens och domm.

8 APRIL 1643.
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Dhen  10  Apr i l i s  Höltes Lagha Rådhstufuu dagh,

Inladhe i Rätten Gottfredrich Rosskamp ifrå åbå dhen Högh låfflighe 
konungzlige Hoffrätz doom, såm giller och stad fästtter, Vthi alle sÿne 
punctär, Borghmästar och Rådz doom, Vth giffwen på Rådhstufun här i 
Ekenäs den 10 Feb: stadig och fast att bliffwa, Emillan b.te Gottfredrich 
och Berndtt Haneman, om 70 R.s D r och 10 D r54 K: m: såm Berndtt är 
blifuen, skÿldig effter dooms innehåld, och så såm domen för mäler, att 
Berndtt skal honom medh peningar straxt betala, och inghe peninghar 
är nu mähtigh att erleggia Ladhe för dhen skuld Gottfredrich Rosskamp 
i Rätten een Cautionsskrifft, såm Johan Wulff sampt och Peer Peerssån 
sigh för obligerar att Nöÿachtelighen betala för Berndt Haneman Blee-
ffwå för dhen skuld för b.de Löfftes män anhåldne i Rådhstufun, och 
inmantte tilldess åff btt Summa betaltt bliffwer,

Framstegh för Rätten Peer Peerssån sampt Johan Wulffz fullmäh-
tigh Anderss Bengdtssån, och begärtte aff räten att dhem måte Mä-
tes män wardha effter låthne, såm skule wärdera Berndtt Hanemans 
Lössören så mÿkitt dhe till räkia, och hwad Lössörn, eÿ Räker, att dhå 
måtte inrÿmmas Vndher wtt Gottfredrich Rosskamp Berndtt Hanemans 
gårdh, och dhen werdera, att btt Borgens män, måtte dherföre sedhan 
frÿ och Löse wardha huilkett aff Rätten bleeff effter låthett, och till 
wärderingzmän Clas Hendrihssån Jacob Larssån Vrban wulff Clemett 
Anderssån Peer Peerssån, Anders Pistålmakare,

Wÿdare tilldömdess Gottfredrich Rosskamp att bekomma aff 
Berndtt Haneman, för Exspenser  och Vmkostnatt först för Stadz do-
men, 2 D.r för Procoratoren i dhen Konungzlig Håffrätt emoth Berndtt. 
30 D.r för dhen Konungzligh Håffrätz doom 6. D.r för Exspenser  till 
Ekenäs, 15 D.r K. Mÿnte.

Begärtte Berndtt Haneman låff aff Rätten att han skule gå Vth i föör 
stufun, dher att tala någhått medh Captens wälbor: Hans Ekelöffz tiänare, 
och låffwadhe på troo och sanning icke aff wÿka förr än han skule Gott 
fredrih tillstella klagelöss, dhett wÿ samptlighe i Rätten såthå honom 
effterleeth, Sedhan giordhe Berndtt Haneman Rätten till förachtt, och 
emoth sÿn låffwen, och gick sÿn wägh, Enär Gottfredrich stodh effter 

54 Rättat från 10 M r. [I den tryckta utgåvan därtill: Jmf. sid. 69.]
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sÿn peningr såm honom är till dömpt såm domen för mäler, och dhen 
Höghlåfflig Konungzlig Håffrätt gillatt haffwer, Tÿ Felles åff:bt Berndtt 
Haneman till 40 M.r saak. för last. effter 12 Cappl. i K: Balken,

Sändess sedhan effter Berndtt Haneman Vthi twenne åtthskillig 
gångår, medh Stadztiänaren, att han skule komma och stella Gottfred-
rich till fridz, Huilka budh han oh för achtadhe altt så Fällttes han effter 
2 Capl i Rådhstufu B. till 3 Mr sack

Dhen  14  Apr i l i s

Fällttes Erich Wulff för Swarlössa till 3 Mr saak för dett Frw Sidonias 
Fulmähtigher Johan Andersssån honom anklagadhe, effter. 2. Cappl. i 
Rådhstufu Balk.

Kom för Rätta Clemett Andersssån, och kärdhe till Jacob Larssån, 
om eett Häste bÿthe, i dhett att Jacob will rÿggia sitt bÿtte, Och Clemett 
Andersssån, han haffwer låffwatt emillan, 2 Tr Saltt ströming, och enär 
dhe först bÿth haffwer, så haar hwar tagitt sÿn bÿttes Häst till sigh, och 
Straxt dher effter haffwer Jacob Larssåns hustru kommitt medh wreedz 
willia, i Clemett Andersssåns gårdh och i hans Stall, och tagitt Hästen 
dher Vth, Och will rÿggia sÿn Mans bÿtte, Tÿ fälles Jacob Larssåns Hust-
ru till 3 M r saak effter 10 Cappl. i Bÿg(n.) Balk. och Landz laghen, Och 
derass Häste bÿtte ware stadigh och fast dhem emillan, och hwar skall 
hålla sÿn ordh, såm dhe hwar andra till sagdtt haffwer,

Dhen  3  Maÿ  Hölttes Rådhstufu dagh Vthi Befalningz-
mans wtt Johan Jacobssåns, och Laghläsarens wtt Jonas Bott-
uidi närwarå

Kom för Rätta Borghmästaren wtt Matz Simonssån och inladhe i 
Rätten, Någhre Puncter emoth Tullenären Berndtt Haneman, dher till 
Befalningzman sadhe, dhem wara Faucht och ogille, medh dett samma 
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sadhe Berndtt Haneman, hwem skall, döma oss emillan, dhe äre alle 
mÿn affuns män, såm i Rätten sitter, iagh Jäffwar dhem alle Vp, medh 
dett samme ginge wÿ aff Rådhstufun in till dess Någhån fremmande 
kundhe komma såm saken skule optagha oss emillan

Dhen  4  Maÿ  Satte Hs Greeff. N.s Befalningzman wtt Johan Jacobs-
sån een Borgare, Vrban Wulff till Borghmäster, och inghen aff Bor-
gerskapett war dher hoss, sädhan bleeff inghen Rådhstufu dagh hållen 
för än Landz Höffdingen wälborne Här Jacob Classsån kom hÿtt dhen 
16 octobriis, Oh Hadhe altt fremmande bÿsittiare, Och hwad då bleeff 
för Rättatt behöltt Lagh Läsaren i Rassborgz län wtt Hans Mårthenssån 
hoss sigh, såm dhå war i fölie medh Herren Landz höffdingen, Och 
han kan dett föra in i sÿn doombook, Emädhan han intett leefde här, 
dher Vtaff Någhån Copia, hwar Vtaff wÿ kundhe dhen Högh låfflighe 
konungzligh Håffrätt kunnigit göra, hwadh såm då före hadess, och aff 
dömpt bleeff,

Dhen  23. och  30  oc tobr i s  Hölttes Rådhstufu daghar

Och dhå kom icke Någhre ärandher för Rätta såm doom ågå 
kundhe,

Dhen  8  Novembr i s  Hölttes Lagha Rådhstuffu dag

Kom för Rätta Johan Wibbelman ifrå Reffle och kärdhe till Berndtt 
Haneman om eett Skepp.d55 Stångh Järn, såm han skal wara honom 
skÿldig, Och effter att Berndtt eÿ war till stedess, Och eÿ heller hadhe 
san förfals wittne Tÿ Felles han till 3./. ör effter 7 Cappl. i Rådhstuffu 
Balken,

55  Rättat från Skeppp.d.
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Fälttes Pilip Bengdttssån till 3 Mr saak för Swarlössa effter 2 Cappl. 
i Rådhstufuu Bal: för dhett Ewertt Hard honom anklaghadhe,

Och att icke fleere saaker haffwer kommitt för Rätta i detta för-
schriffne åhr såm aff dömdhe äre, wittne wÿ Borgmästar och Rådh Och 
till wÿdare Stadfästelsse trÿcke wÿ wårtth Stadz Sig..... här å. Actum 
uth Supra

Domar ssom å Ekenäs Stadz Rådstugu fälthe 
ähre på Anno 1644.56

Dhen  –  15: J anuarÿ  Höltes ehn almenneligh Rådstugu 
dagh medh borgerskapet i När Waro: befalningzman Wäl.t Jo-
han Jacobsson, Laglässaren W:tt Jonas Botvidÿ Borgmestaren 
Wäl:tt Madz Simonsson Stadz skrifuarren Morthen Andhers-
son:

Rådhmähn,
  Peer Peersson,  Johan Andersson,
  Hendrih Erihsson, Erih Jörensson,
  Clemet Andersson, Jacob Larsson.

Blef opå Rådstugun Wplässit Riks Dagz besluth som Stadzens Her-
dagzman hemptat hafuer

Blef oppläsith H:s K: Maÿtz Reso lv t ion  opå Dhe Punchter ssom 
Herdagzman inlefuererat hafuer.

56  Tillagt med annan stil: Vthi den Kongl: Rätt inleffuereratt hendk Gottman 
den 1: Februarÿ A.o 1645.
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Den. –  7  Februarÿ  Höltes Laga Rådhstugu Dagh.

Blef åther igen annan gongh Wplässith H:s K. Maÿts Nodighe Re -
so lv t ion. opå Dhe Klaghe Punchter ssom borgerskapet hoss H:s K: 
Maÿtet hafuer ahndragit och i sÿnnerhet förmäles i Dhen tridie Punch-
ten at borgerskapzens Vthskickadhe Herdagz kar, hafuer hoss: H:s K: 
Maÿtet ahnklagat och ahngifuidt Befalningzman Wältt Johan Jacobsson 
sampt oh tolneren Berent Hanneman huilket hans ahngifuandhe ähr af 
H:s K: Maÿ:tet oh Dhen Höga Regerningen Remi tera t  hitt till Wälborne 
Her Lansshöfdinghen, at Dher om Ransacka ssom bokstafuen i sigh 
Vthuissar:

Framkom fördhenskuldh Tolneren Berent Hanneman inför rätten 
Oh förfrägadhe sigh hoss Gemene Mahn at om nogon War som kun-
de komma Fram oh öfuer tÿgha honnom, at dhem ähr nogot orät af 
honnom Vthj Tullens opbärandhe Wederfaridt, Der till gemene man 
suaradhe Dett kune Wÿ eÿ eder bewissa57 eller edher beskÿlla, Sua-
rade Borgmässtarn Wältt Madz Simonsson för Dhen Orsack ähr i Be-
rent Hanneman hoss. Hs K: Maÿ:t af Wår Herdagzkar ahngifuidt at i för 
holler oss t e r t i a l en: af accisen som H:s K: Maÿ:t oh Höga regerningh 
Borgmestare oh rådh förundt oh gifuidt hafuer, Der till Berent Han-
neman suarede oh sate sine Bodhe hender till mun fingrena effter huar 
andra oh gliste sine tändher, och sadhe så mÿkit Vill iagh gifua edher 
aff accisen. oh Knepte medh fingren oh giorde hella rätten Sidhwörd-
ningh oh foractade borgmestare oh rådh inför ehn Sitiande rätt med 
sposkt ordh oh Ondha åthäfuer

Kom för rätta Madz Hindersson ifron Bagbÿ i Poio Sochn oh Kärde 
till Christer Erihsson om edt häst bÿthe ssin emillan i Det at Christer 
skal hafua honnom bedragidt, oh Vill rÿggia sidt bÿthe, Frägades för-
denskuld af rätten ått Madz Hindersson om han wiste Last eller Lÿthe 
medh Cristes häst effter han ånger bÿth war Der till han Suaradhe Näÿ, 
Men i Dett at hästen ähr sultin oh Vthmächtat, Och Crister hafuer Lo-
fuadt honom emillan ehn half tr Rågh, Och effter Dhe bodhe Wore huar 
ssin eghen Molss man Dömes Samme hästbÿthe Dem emilan Fast at 
Wara Och Crister skall honnom gifua Och bettalla en half span till Den 

57 Rättat från bewssa.
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halfua Rågh t:r Och Der medh blefuo Dhee in För Rätten58 öfuer ens oh 
förlikte

Kärdhe Morthen Andhersson till Crister Erihsson om ehn Häst sson 
förbete Christer af honnom Köpte59 för – 3��  tr Spanskt Salt, Och Sedhan 
ongrad Christer sitt kiöp at han hästen60 Dÿrt kiöpt hafuer, Och sende 
honnom hesten till bakas igen oh saltet skolle han igen gifua ener han 
hästen61 försolt hafr Och kom ifron Räflä, Ehrkenner rätten fördenskuld 
at Christer Ersson skall nu Straxt Lefuerera till Morthen Andersson 
ehn Fierdingh Salt i Rÿgkiöp Och Der medh Forlikte dhe sigh

Dhen  11  Februarÿ  Holtes Laga Rådstugu Dagh.

Kom för rätten Erih Madsson skockster oh kärde till Anders Pistol-
makar i Det At han skulle hafua skält honom för ehn Hor Vnghe Dett 
eÿ Anders kundhe honnom beuissa62 Och han af Eerlig Foräldrär Födh 
ähr, Och Effter Pistolmakaren eÿ kunde sigh der ifron Leda, Och Erih 
Madsson ofuer tÿgade medh witne honnom Dett, Tÿ Fältes han effter 
Dett – 31 Cap: i Rådstugu balken till 6 M.r

Kärde Anders Pistolmakare till Erih Skockster Om Wan Mått N: om 
2 Kannor Suenskt Öll, Der före Erih eÿ ssigh Fria kundhe, Feltes han 
effter – 25 Capitel i Kiöpmåla balken Sack till – 3 / öre

58 Rättat från Ratten.
59  Rättat från Kopte.
60  Rättat från hasten.
61  Rättat från hasten.
62  Rättat från beussa.
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Den  26: Februarÿ  Höltess almeneligh Rodstugu Dagh.

Fältes Bärent Hanneman för Suarlössan till – 3 Mr för det 
kÿrkeherdens Fulmächtighe Christer Erihsson honnom anklagade eff-
ter Det 2 Cap: i Rotstugu B

Fältes Erih Morthensson för Oliudno Sak til – 4 / öre effter – 2 C: i 
Rodstugu Balken

Den  11  Mar tÿ  Höltes Rodstugudagh.

Capten: Edle oh Wälb: Hans Ekelöff Lett oplässa Admira l i t e te t z  
Bre f  Lÿdandes om Cont r ibu t ions  Peningarna af Stadhen:

Den  27  Mar tÿ  Höltes Lagha Rodstugu Dagh.

Dhen Högloflighe Konungzlighe Hofrätz Citation, blef försendt til 
Berendt Hanneman medh hans tiennare Peer Hendrihsson at han skal 
Comparera: Dhen Höloflig K: Rät Den 2 Aprilis Nästkommande

Bekende Madz Andersson at berent Hanneman hafuer Sagdt at han 
Vill ike komma till rådstugun eller Vill stå för Borgmestare oh rådz 
rätt.

Den  27  Apr i l i s  Höltes Laga Rotstugu Dagh.

Kom för rätta Erligh oh Välförstondigh Nilss Monsson Fulmechtig 
aff H.r Inspec toren. Erligh oh Wäl:tt Augustinus Larsson: oh ladhe i 
rätten edt beuiss: som Strandridaren Markus Andersson her i Staden 
af rätten fåth hafuer A:o 643 Den 18 Febrvarj angoande Berent om – 17 
half tr afhuggidt Stonggiaren som han skolle hafua Låtit ofuerföra till 
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Räflä her i Ekenes emot H: K: Maÿ:tz oh Högga Regerningz förbudh oh 
Vthgongne Mandat sså oh Stortulens Ord inan t iæ. oh förfrägade bete 
Nilss Monsson fulnoga oh grannelighen63 först till rodet oh sade till 
gemene man at om nogor Wore ibland dhem som kunde komma Fram 
oh Fÿllest görra medh skäl oh Vitne om det sså i sanningh skolle Wara 
om samme Järens Öfuerförande På det at anten berent motti frias eller 
bindas till sacken.

Först ähr rÿchtet opkommidt om Samma Järn af Efuert Hardh Der 
opå Strandridaren Markus Andersson tog beskedh så Wida Bokstafuen 
förmälär

Der näst hafuer ehn snickarre berettat för borgmestaren Wält Madtz 
Simonsson ssom arbetade hoss berent Hanneman, Och nu ähr snikaren 
Strax dereffter blifuen dödh, det berent hafer Låtet afhugga Stongiärn 
om ehn Söndagz Natt her i Ekenäs Vthj Morthen Madzons Smidia

Sade Berent til borgmestaren edert Vitne bestoss intet i denne Sack-
en,

Sedan hafuer Mongz Madsson borgare i Staden som samme ressa 
War på skutan berätat för borgmestaren at opå bernt Hannemans skuta 
hafuer Varit Järn halftunnor Staplat ibland Fisk halftunorna, Och Pe-
ter Smed som nu boor Vthj Suarto Bruk han skall hafua Varidt Dhen 
samma som Järnet hafuer afhuggit

Sidst ähr berätat Ao 644: in Januarÿ för Morthen Andersson i Eknäs 
oh för Simon Hansson i Åsenbÿ oh Caris Sochn om Samme ressa, sså 
bekende Morthen i K iu lbö l l e  som oh på skutan Waridt hafuer at han 
hafuer fått – ��  Dr Peningh för sidt Omack at han hafuer Jnnhissat oh 
Lÿfft i Skutan – twå half tr full medh afhuggidt Järn,

Noch hafuer Förbde Simon Hansson berätat för Morthen Andhers-
son Dett Class i Bredsläth han skall Wäll Wetha Wiss beskedh till at 
görra om samme Järens Inskipandhe som botzman War på samme 
skutha om honnom biudes Lagh Forre

Bekende Clemet Andersson at han ögen sÿntlighen hafer sedt Anno 
643 in octobri monadh opå berent Hannemans skutha fem half tr medh 
Fierdingar tilsames öfuerföras till räflä huilket Järn Carel bilensten 
skall tilhörra

63  Rättat från gramelighen.
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Bekende oh inför retten Bengdt Madsson oh Simmon skreddar at 
dhe hafuer sedt i Räflä hamnen Det arent Knifsmedh oh Crononens  
botzman Larss som bor på Karis Kÿrckbackan sampt oh ehn Annan64 
bossman af belensten ... Vthskicka[n]de deth dhe hafua hafft opp bot-
narna på Järn half tunorna oh Der emillan Stoppat Höö oh Granriss 
qvistar på Det Järnät ike skolle skaldra oh openbaras när Det skolle 
Hanteras oh Vältras aff oh till oh Botnarna hafuer Waridt forspickat, 
Och Bekende Dhe ähn Vidare att Arent Knif smedh oh Mikil Skipar i 
Pärssöö i Caris Sochn. Dhe må sigh bäst Dher Vthledha oh ombeskedh 
görra, tÿ dhe Worro Carel Belenstens Fulmechtighe oh hadhe hans 
sacker hendher emillan

Fältes Bengdt Madsson för olÿdno til – 4 / :ö: effter det 2 C. i Rod-
stugu b:

Den. 4  Maÿ  Holtes Rodstugu oh Kom inge saker fram som dom 
kunde afgåå

Den. 3 Junÿ  Höltes Rodstugu oh ingen War som hade nogor saker 
före som Dom afgå kunde.

Den. –  17  Avgvs t j  Holtes oh Rodstugu oh ingen War som hade 
Nog... ärander at forreta som Dom afgåå kundhe.

Den  23  Sep tembr i s  Höltes Laga Rådstugu Dagh.

Fältes65 Erih Wulf för Suarlössan för dhet befalningzman Johan Ja-
cobssn honnom angaf oh Citerade honnom Laglighen at Suara till sin 
Sakören som han hafuer måst66 betalla för hans skuld i Helss(i)nghfors 
och på hans Lefuererningar afkortat Sak till – 3 Mr effter – 2 Cap: i 
Rodhstugubalken

64  Rättat från Aman.
65  Rättat från Faltes.
66  Rättat från mäst.
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Den: 18. Novemb: Höltes Lagha Rådstugu Dagh

Jnlefuereradhe Borgmestaren ssin Inlagho in på Rådstugu bordhet 
angoande Berent Hanneman huilken sedan Vederparterne Lefuererra-
des at sigh Der på förklara

Blef opläsit Anders Skreddars Jnlagå emot borgmestaren Wäl Madz 
Simonsson angåandes om Ruthmärtas sack som borgmestaren ähr 
beskÿlther förre för Hordoms Last Der til borgmestaren Suaradhe Det 
skall han hafua spart sin Sanningh Vthj som inghen ährligh Persson, 
Frägade fördenskuld borgmestaren huar ähr dhen mig skal stå till rät-
ta eller huem ähr hans Fulmechtigh på hans Wägnar Begerte forden-
skuld Berent Loff af rätten at stå Vthj Anders Skot Skreddarens stelle 
borgmestaren till rätta effter sossom borgmestaren förmäler i Den 15 
Punchten i sin inlagho emot67 bete berent Hanneman oh honnom in-
mengier i samme Ruthmärtas sack Det honnom sedan af rätten effter-
låtidt bleff till näste Rådstugu.

Kom för rätta Erih Vulffs Fulmächtigher Berendt Hanneman oh kär-
de till Carel Jönssons Enckia sampt oh Ehn annor Enkia Carin Erickz 
Dotter Det dhe bodhe hafuer Varit Sammans till Rådz oh opbrutit Erih 
Wulfz fänsterbrädhe68 oh sedan Vthslagit ehn Rutha af fenstret oh i ge-
nom69 samma Rutth håll Vplÿfft Hackan som Var för fänstret oh gåt 
sedhan i hans Stugu gennom Fenstret oh afhendt honnom ifron Ehn 
gammall sängh täckia ehn gammal grofftgröns Kassiaka oh Edt Örne 
gordz Waar oh edt Lackan, Bleff för dhenskuldh Dem af Retten till frå-
gadt, Om Dhe bete Partzeler ifron Erih Wulff afhendt hafuer, Och ige-
nnom fänstredt ingadt. Dett dhe medh tårar inför rätten Bekende oh til-
stodho så i sanningh Warra, Anbelangande Säng täken sså hemptadhe 
Karel Jönssonss Enckia ighen men Dhe andre Parseler ähro Söndher-
skorna oh förfarna. Oh berättade Carin Erickz Doter Det Den Andra ha-
fuer förfördt oh tobbat henne medh sigh till at stiela oh brÿtta fänstredt 
opp,

67  Rättat från enot.
68  Rättat från fänsterbradhe.
69  I originalet ändrat från gåt.
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Och Effter at dhe bodhe Personer ähre Vthfatigha oh alt af sidt af-
kommidt70 oh eÿ hafer råd at bötha medh Fälles Dem bodha effter – 3 
Capitel i Tÿfua balcken

Hemstelles Detta i Alssomstorste Vnderdonighett, till Dhen Hög Lof-
lige K: Hofrätz: Widare Sen tens. oh Doom.

Den: 27. Novembr i s  Höltes Lagha Rådstugu Dagh

Kärde Jacob Larsson till Hendrich Malz Dotter Anna Hinders 
Dotter i Det hon honnom berÿctat hafuer för Hordoms Last medh een 
Pigha Malin Klockarens Dotter och effter Denne sack eÿ kunde nu 
komma71 till Doms i Denne72 Rådstugu oh Aduentet War så när for-
hondhen Vpskötz dett Gudh Vill i Nästkommandhe73 Åhr oh Råstugu 
Då Dom Dhem emillan afgåå, Oh Denne sack så Vida den H: L: K: HR: 
förständigatt oh tilkenna Vnder donelighen gifuidt.

Och at icke flere sacker Hafuer Komidt förretta i Dette Föreskne 
Åhr som afdömdhe ähro Vitne Vÿ Borgmestare oh rådh Och till Vÿdare 
Stadfästelsse Trÿcke Vÿ Vårth Stadz Secret Här å.

27 NOV. 1644.

70  Rättat från afkomnidt.
71 Rättat från konma.
72  Rättat från Deme.
73  Rättat från Nastkommandhe.
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Domar såm å Ekenäs Rådhstughu Fältte ähre 
på Anno 1645.74

Dhen  20  Januarÿ  Höltes Lagha Rådhstughu dagh medh 
Borgherskapett i ekenäs, i Närwarå Borghmästar och Rådh 
samptlighie

Bleeff Vpläsitt Vppå75 Rådhstughun, Rÿckzdagz besluth, såm Stad-
zens Vthskickadhe Herdagz Man hemptad haffwer,

Bleeff och Vpläsitt H.s Greeffligh N.s Breeff, Borghmästar och Rådh 
till skrjffwitt,

Jn Ladhe i Rätten Mårthen Anderssån, een förlÿckningzskrifft, gi-
ffwen aff Hendrih Jacobssån klåckar, till Olåff Matzssån, Kött mångh-
lare Vthi Ståchhålm, om någhått arff, såm Hendrih klåckare hadhe till 
att aff fordra på sÿn brodhers, Matz Jacobssåns wäghner, efft.r Olåff 
Matzssåns, Saligh Förrighie Hustrus dödh, Och effter såm bt Hendrih 
haffwer warit, Närmest arffwinghe effter sÿn Saligh Brodhers dödh, 
Altt så haffwer bt Olåff Matzssån honom till frÿdz steltt och till Nöÿe 
betaltt, och dher på Hendrich och sÿn förlÿckningz skrifft geffwitt 
haffwer, effter såm Bookstaffwen Vthwjste. Dateratt Stochålm 644. D 
15 Junÿ76, Och begärthe Olåff Matzssåns Fullmächtigher, att samma 
derass för lÿckningzskrifft skule Vp taghas och Öffwersees, Och aff 
Rätten skule Hendrich Jacobssån till frågat Wardha, om han wille sÿn 
För lÿkninghzskrifft ständigh wara, dher till Hendrich Klåkare medh 

74  Tillagt med annan stil: Ekenäs Stadh. Ankom till åboo medh Borgmästarens 
Peer Peerssons dräng den 1 Februarÿ 1646.

75  Rättat från Vpppå.
76  Rättat från D 15 Junÿ.
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berådh Modhe och frÿ wilia till stodh, att han sÿn skrifft orÿggeligh 
hålla will, för honom och hans effter kommande arffuingar, Erkendes 
för dhen skuld aff rätten, derass för lÿkningh städigh och fast att wara 
dhem emillan, oh inghen här effter haffwe wjdhare dher o Klandra eller 
Quälia, Och att dhetta aff dhem orÿgelighen hollas skule, Bleeff dhetta 
medh Stadz Sicrete för säglatt.

Anno  1645  dhen  29  och dh. 30  Januarÿ  Hölttes een 
Almenligh Rådhstughu dagh medh Borgherskapett i Ekenäs 
i Närwaro H.r assesoren, wÿss och höghactatt. Maghnus Ro-
lambius Vth sändtt aff dhen höghlåfflighie kongl. hoffrätt; 
befalnigzman wt Johan Jacobss. Stadz Skriffwaren Mårthen 
Andersssån,

Rådhmän,
  Peer Peerssån,  Vrban Wulff
  Clemet Andersssån Erich Jörenssån
  Simon Mårthenssån  Thomas Skreddare,

Hadest för Rätta Borghmästaren Madtz Simonssån, att han sigh Vth 
ledha och frÿa skule för dhen hoordoms last, såm han medh sÿn eghen 
mun sigh berÿctat haffwer, att swara till Anderss Gouendis in laghå

Fråghadhe för dhen skuld H.r Assesoren Borghmästaren till, att om 
han ähr berÿchtatt för sielffwa gerninge skuld, medh sÿn Gran hust(r)u 
Rwth Märtha eller för någhått till bwdh till henne på o ärones wäghner, 
dher till Borghmästaren77 Swaradhe, att iagh haffwer tackatt Mÿn Gudh 
dher före, att iagh eÿ haffwer full kommnat sÿndhen, ehuru wäl iagh 
hadhe dher till läghenheett och tillfälle,

Fråghadhe H.r Assesoren Borghmästaren till, ehuru Länghe dhett 
sedhan waar, såm dhett sigh hende, att dhett sigh skall haffwa till dra-
ghitt Medh Rwth Märttha, så bekenner han att dhett är sedhan tiwghu 
tree åhr, men sedhan såm Borghmästaren sadhe för Anders Gouendis, 
ähr Tree åhr,

77  Rättat från Borghmastaren.
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Beropte Borghmästaren Matz Simonssån sigh, thett han skall ha-
ffwa sagdtt för kÿrcko Heerdhen, Hr Arffwedh om samma Rwth Märtas 
saak sendes för dhen skuld budh effter kÿrkio heerdhen, att han skule 
komma och bekenna hwadh han aff hans mun hördtt haffwer, Och be-
kende kÿrkeheerdhen inför Rätten78 och till stodh att Borghmästaren 
haffwer sagdtt att han haffwer tackatt Gudh alz.tigh att han haffwer icke 
fullkommat sÿn Vndha gerning.r medh Rwth Märtha ehuru Wäl han 
haffwer tänckt och meent dett att göra, Och gudh haffwer honom dher 
före bewarat

Bleeff Borghmästaren annan gångh in kallatt, att göra sÿn beken-
nelsse och Rätten kunnigh, Så bekendhe han att dhett hadhe sigh till 
dragit om een Söndagz affton i Österbÿ i hans gårdh Vp i låfftett dher 
haffwer Rwth Märtha kommitt Vp till honom, Och williat köpa aff ho-
nom, sÿn förighe Saligh hustrus Lÿn klädher, dher haffwer han taghitt 
och lagdtt Rwth Märtha needh på låfftes gålffwett om Liwssa daghen, 
till att för sökia henne, huru stadigh hon skule wara, Och bekenner han 
att han haffwer Waritt emÿllan hennes been, Men icke hafft Någhått att 
bestella medh henne på o ärones wäghner, eller Någhån Mans willia 
medh henne bedriffwitt i dhenne werdhenne,

Hadest i för höör Rwth Märtha att hon skule bekenna, huru thett ha-
dhe sigh medh dhett rÿchtett, såm hon är beskÿlltter före medh Bårgh-
mästaren Matz Simonssån, Så bekenner hon dhett wäll, att han haffwer 
lagdtt henne Needh på gålffwet i lofftett, Om Liwssa daghen, enär hon 
hadhe kommitt och welatt köpa aff honom hans Saligh förrighe hustrus 
lÿn klädher, Men icke bedriffwitt Någhått o ärlighitt meth henne oh för 
bannadhe sigh till Lÿff och sieel, att dhett eÿ war santt, dhett Borgh-
mästaren skule Haffwa medh henne bestella på oärones wäghne,

Anbelanghandes dhen Hoordoms last såm Madtz Simonssån är kom-
mitt i rÿchte före, att haffwa bedriffwit medh sÿn gran hustru Märtha j 
Öster bÿ Hemstelles för någhra om ständigheter, Och Orsaker skuld till 
dhen. H L. K. håffrättz betänckiandhe, Men dhett Madtz Simonss i sÿn 
skrifft begärar straff på dhem såm honom för samma saak haffwer Till 
wÿdtt och dher före beskÿllt, eller dher om Någhått taaltt och skriffwitt, 
Så Emädhan han Matz Simonssån genom sitt otillbörlighe och ohöff-
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wiske taal, Nooghsampt haffwer giffwitt till sådhana rÿchte och Mistan-
kar orsak, dher före kan rätten icke fella dhem till Någhått straff

Dh. 19  Februarÿ  Höltes Lagha Rådhstughu dagh

Till sadhess Jacob Larssån aff Rätten effter såm han lagh fäst hadhe, 
att förskaffwa sigh dhe honom frÿa skule, för dhen hoor doms last såm 
han är berÿttatt före, Medh Klåkarens dåtter Malin, eller bliffwa bun-
dhen till saken, thett honom oh Vthi Maghni Rolambi Närwarå, och till 
sagdtt bleeff.

Den  5  Mar tÿ  Hölttes Lagha Rådhstughu dagh

Capteen Manhafftigh Johan Hanssån Lätt Vplässa Hs K M.tz och dhett 
Konungzlighie Admira l i t e tes  breeff Lÿdandess, Om Botzmans taals 
till ökningh, såm alle Städhernes Vthskickadhe, Fullmähtighie Vppå79 
Rÿckz dagen 644 Vth låffwatt haffwer Bleeff altt sså tillsattes80 till Botz-
män Clemett Hendrichssån, Och Håkån Månssån, Och effter Captens 
tillsäg(e)lse hwar Håkån Monssån för skaffwar sigh een dugheligh legh 
kaar i stele såm Cronan är betÿäntter medh, skal honom effter låthas, 
effter han ähr Någhått behållen och kan Nära sigh i Stadhen,

Dh. 19  Mar tÿ  Höltes Lagha Rådhstughu, och kom inghe saker för 
Rätta såm doom aff gåå kundhe, Vthan allenest Bleeff Vpbudhitt Vtaff 
Peer Peerssån. Påffwal Matzssåns gårdh förste gånghån,

Dh. 29  Mar t j  Höltes oh Rådhstughu dagh Och inghe ärander waar 
för Rätten såm doom aff gåå kundhe,

79  Rättat från Vpppå.
80 -es tillagt med annat bläck.
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Anno  1645  dhen  14  Apr i l i s  Hölttes och Lagha Rådh stughu 
dagh och då fram haffdes Jacob Larssåns saak effter såm hon Pahseratt 
ähr ifrå första begÿnelssen, Vthi 644 dhen 16 Septemb.

Kom för Rätten Jacob Larssån och kärdhe till Hendrich Maales 
dåtter Anna Hendrichs dåtter, i dhett att hon haffwer honom Vpkom-
mitt och berÿchtatt för hoor medh een Pigha Klåckarens dåtter Malin 
Hendhr(i)chz dåtter, dher till Hendrich Maal Swaradhe för sÿn dåtter 
Anna, dhett skall een wara såm dhett skall Vppenbara81, effter såm dhett 
hadhe gååt i Rÿchte, Och hwadh mjn dåtter haffwer emoth Edher skal 
hon i Näst kommandhe Rådhstughu skrifftelighen inläggia

Den  18  Nouembr i i s,

In Ladhe i Rätten Hendrich Maales dåtter anna Hendrichz dåtter 
sÿn in laghå emoth Jacob Larssån och honom angiffwer, dhett han 
skal haffwa hafft olåffligh sänghe lagh oh hoor bedriffwitt medh Ma-
lin Klåckars dåtter Vthi dhetta åhr 644 att sigh haffwa tilldraghitt Om 
wååren att första natt dhe haffa draghitt Vth, alla tree till samman, att 
läggia Näät till Munck sund Och Enär Nätten waar lagdha, haffwa dhe 
draghitt till bÿss, och till Odhensöö, Och dher lagdtt sigh på gålffwett 
i Olåffz stughu j Odhensöö dher haffwer Jacob Larssån såm een giffter 
man ähr begÿntt att kÿssa och klappa82 pighan Malin, Och dhen andra 
hadhe leghatt baak rÿggen, så haffwer anna slaghitt henne medh hån-
den i Rÿggien och haffwa sagdtt No, No, malin, Sedhan om Mårghonen, 
haffwer Malin Fråghatt åth anna, hwadh wiste tw, att tw slogh migh i 
Natt j Rÿggien, haffwer dhen andra Swaratt, kan skee iagh slogh tigh 
i Sömpn, Fråghadess Jacob Larssån, om så ähr aff honom skeedtt såm 
pighan berättar, dher till han Neekar, men dhett bekenner han att han 
hadhe leghatt hoss hennes sÿdha om Natten på gålffwett, Hadess och så 
Bwdh Effter Olåff j Odhensöö, Om han hadhe hördtt honom [kÿssa] om 
Natten kÿssa och klappa83, thett sägher han, dhett hördhe jagh eÿ, eÿ 

81  Rättat från Vpppenbara.
82  Rättat från klapppa.
83 Rättat från klapppa.
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heller kundhe iagh dhet för ståå, Sedhan ighen haffwer waritt Någhra 
Nätter dher emillan, haffwer Malin och anna waritt till Sacramente t t  
om Påsk Måndaghen, Och om afftonen haffwer dhe alla tree Jacob Ma-
lin och anna, draghitt öffwer till Leekzwald landett, och gååt sedhan 
Landh wäghen till Munck bärgh, Och När dhe haffwa lagdtt Nätten, 
haffwa dhe draghitt att liggia sigh i Peter Törwöstens Schutha Tÿ hon 
lågh dher i sitt wintter hampn, dher haffwer dhe alla tre lagdt sigh i een 
sängh i Kabÿssan Vndher een Fäld, Jacob haffwer leghatt emillan i eett 
paar lÿn bÿxor och Malin främst i sänghen i bara särkien och anna Näst 
Schwth swdhen, så bekenner anna munttligh så och skrifftelighen för 
mäler, att Jacob haffwer Frammiatt fullkomligh sÿn willia medh Malin 
och seedtt dherpå, tÿ dhett hadhe waritt liwst i kabÿssan om Natten, 
så haffwer Malin sagdtt till Jacob Må hon såffwa, haffwer Jacop Swa-
ratt, ia wist såffwer hon, så haffwer Malin sagdtt, Och sworett om Her-
rans dödh, hon kommer oss illa Vth i detta åhr, så skall Jacob haffwa 
sagdtt, hwem gaff henne låff medh oss på booth, haffwer Malin Swaratt, 
i söndagz om affton togh iagh henne medh migh, När i waar Drucken. 
– Sedhan om Mårghonen enär dhe hadhe tagitt Nätten Vp, haffwer pi-
ghan, anna waritt illa till fridz, hadhe dhe andra bådha sagdt till henne, 
hwadh fattas digh, haffwer anna Swarat aldrigh bliffwer dhett så lön-
lighitt giordtt att dhett eÿ bliffwer spordtt, Och sungit dhen werssan 
ach gudh Vnder titt helgha Nampn, skÿla dhe sÿn skalkhett oh skam, 
Tu måste een gångh Vp weka,

Åther ighen tridhie Reessan Haffwer sigh till draghitt S Walborgz 
Natt, Vthi Odhensöö Olåffz Bastughu dher skal och dhe bådha åther 
ighen haffwa begÿntt att kÿssa och klappa84 så satteligh hwar andra 
dher haffwer dhe bodha leghatt till hopa aff klädna, så haffwer Malin, 
draghitt sigh ifrå anna, och in till Jacob, och anna haffwer lådz såm 
hon skule såffwa, dher haffwer Jacop begÿntt straxt effter sÿn förrigha 
wana såm till förenne brwka sÿn olåffligha och skamlighe arbethe 
medh henne, Om Mårghånen haffwer Anna å(t)her ighen, begÿntt att 
siungha samma werssa, ah Gudh Vnder titt H. Nampn, så skall Jacob 
haffwa sagdtt till henne huru siwngher tu sså wÿst lender thett Någhån 
till, Och Om tu eÿ wendher ighen att siungha så skal iagh kasta tigh i 
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siöön, Och Enär Rÿchtet begÿntes bleeff Anna straxt affskild Vthur de-
rass Sälskap, Och haffwer anna andher daghen dher effter, straxt lön-
lighen85 dhett Vppenbaratt86 för een annor Pigha, Britha b,d, Hemptades 
för dhen skuld samma Britha, att om dhett så waar, så bekendhe hoon, 
att anna trÿdie dagh Påska haffwer dhett för henne lönlighin berättat,

Fråghadess för dhen skuld Jacob till om så i sanningh waar såm 
anna berättatt haffwer, så bekenner han wääl, att han haffwer leghatt, 
Vthi Törwöstens Schutha, allatree Vnder een Fäld såm hon berättar 
men till gärningh: Nekar han, så och om dhett siunghande, om dhen 
werssan beeståår han och, att hon så sunghitt haffwer, Och om derass 
samlagh, Vthi Olåffz Bastughu, i Odhens öö, att dhe och dher aff kledna 
leghatt haffwer, Men till gärningh Nekar han,

Hadest Pighan anna i förhöör och för manttes henne dhett hon sku-
le tagha sÿn siel och saligheett i betänkiandhe, och icke komma nå-
ghan Erligh Man Vthi sådantt Rÿchte Vthan saak, medh mindre hoon 
skule haffwa dett sanfärdhelighin seett hördtt oh förstååt, dher till hon 
frÿmodhelighen swaradhe, han är sielff annan och iagh är allena, Rätt-
ten göre aff migh hwadh honom teckes, sanningn bekenner iagh ehuru 
stortt straff migh på lagdt bliffwer,

Bleeff Jacob Larssån aff Rätten till fråghatt effter Käradhen eÿ hadhe 
Wittne, honom till läggia, Om han kundhe fästa lagh, oh frÿa sigh medh 
eedhe, dher till han sigh godh willighen till böödh och fäste så lagh och 
tillsadhe Rätten att förskaffwa sigh effter såm honom pålagdtt Bleeff, 
effter 24 Capl. i Rådst: B. Sexmanna edhe, till Näst Kommandhe Råådh 
stughu dagh, Och Bleeff Jacob Larssån aff Rätten för budhitt, att inghe 
Vmgänghe haffwa medh bt Malin i Någhån Måttå, hwarken på Nätebå-
thar, hemma eller andra ärander såm dhe, Wadher sigh bodha till för-
enne giordtt haffwer, hwar Vtaff dhet rÿchtbart wårdhett ähr in till dess 
han sigh medh eedhe frÿar, och sigh dher ifrå Vth ledandes wardher.

Anno  1645  Dhen  30  Januarÿ. Vthi assesorens Högh wjsse 
Maghni87 Rolambi Närwarå, Fråghadess Jacob Larssån till, Om han 

85  Rättat från lönlighin.
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hadhe tillstedess dhe såm eedhe skule medh honom gåå, att frÿa ho-
nom för dhett Vppenbara88 rÿchtet han är Vthi kommen för hoor medh 
klåckarens dåtter, dhett han Vthlåffwadhe och eÿ effter kom, så wäl 
såm d. 19. såm d: 29 Martÿ enär Rådhstughu daghar håldne ährå, Och 
haffwer Jacob Larssån waritt Vndher Borghen händher så wäll såm Ma-
lin Klåkars dåtter

D. 14  Apr i l i s  Hadest för Rätta Jacob Larssån, och fråghadhe Be-
falningzman wt Johan Jacobssån honom till, Edher är iu förbudhitt al-
deles, att haffwa Vmgänghe medh klåckarens dåtter, hwarföre göre i 
så emoth för budh, dher till han swaradhe så mÿkitt haar iag hafft Vm-
genghe medh henne sedhan såm förr, Erkenner för dhen skuld Rätten, 
effter såm Jacob Larssån haffwer fäst lagh dhen han eÿ kan till fÿllest 
göra, såm han godh willighen Vthlåffwatt haffwer, att bliffwa Fältter till 
samma hordoms last effter såm dhett och rÿchtbartt wårdhett ähr Vthi 
förlupne åhr 644 och dhet till förenne i Swangh gick, efftersåm tjdh 
Läghenhetter och tillfällen haffwer waritt dhem emillan, Vnder dhem 
bådha på Näte båthar och höö slagh så wäll på andra Reessår oh äran-
dher. Hemma så wäll såm bortha, Vthi hans hustrus frånwarå. Och Vthi 
al Vndherdånigheet hemstelles denne saak till dhen högh låfflighie 
Kongl. hoffrätz wjdare Sentens och Doom,

D. 23  Apr i l i s  Hölttes Lagha Rådhstughu dagh, i Närwarå 
Befaln(in)gzman wtt Johan Jacobssån, Laghlässaren wt Jonas 
Botuidi, Stadz Skriffwaren Mårthen Andersssån

Rådhmän
  Johan Andersssån Hendrich Erichssån
  Vrban Wulff  Anderss Bengdtss
  Månss Matzssån Thomas Skreddare,

Vpstegh Befaln(in)gzman wtt Johan Jacobssån och till taltte Bor-
gerskapet alle ighemen, effter såm Matz Simonssån är een berÿchtat 
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Man, och eÿ dugheligh att beklädha någhåt Borghmästare embethe 
dhett dhe skule Vth wälia sigh een annan Borghmästare, och blefwå, 
Vthwÿsta, att dhe skule gå till sammans och wälia sigh een annan istelle, 
sedhan enär dhe kommå in ighen, så war alles deress samtÿckio, Och 
att ordhet war fallen oppå89 Peer Peerssån effter han war nu dher till 
tiänligaste, Aff ladhe för dhen skuld Peer Peerssån sÿn Borghmästare 
Eedh effter lagh, och aff Borgherskapet Vplÿfft och Erkend till Borgh-
mästare,

Kärdhe Berndtt Haneman till Stoor Hansses Enkia Hust. Margitta 
för dhett hon hadhe olåfflighen gååth ifrå honom Vthur tiänsten, effter 
hon laghelighen haffwer taghitt fäste pnigr aff honom Fråghadess för 
dhen skul bt hustru Margitta till, hwadh orsaken waar, att hon för lop 
sÿn tiänst swaradhe hon, derföre att iagh bleeff så illa trahteratt och 
slaghen, dher till Berndtt swaradhe, hwar före staal du migh Mÿn Rågh 
Vthur Bastån. 14 Cappr, enär Råghen tårkades på Laffwen, och fördhe 
till dÿn brodher till Gålöö Kÿla, dhett henne bleeff medh godh skääl 
öffwer tÿghatt, Och effter såm hon haffwer illa steltt sigh i tiänsten såm 
han henne beskÿller, Och eÿ haar lust, att tagha henne ighen för otro-
heet skuldh, Tÿ fälles hon effter 21 Capl i Bÿgningha Bal: att betala till 
honom een pighas löön, N. 6 D.r K M.

Saak fälltes Madtz Simonssån till 3 / öre effter 7 Capl. i Rådhstu B. 
för dhett Jonas Botuidi honom angaff förste gångån.

Dhen  5  Maÿ  Hölttes och Lagha Rådhstughu dagh medh 
Borgherskapet i Ekenäs

Kom för Rättän Majoren wtt Bengdtt Gråå och inladhe i Rätten 
een för maningz skrifft giffwen aff Presidenten i dhen höghlåfflighie 
Konungzlighe Hoffrätt dhen högh Wälbornna her. H.r Jöns Kwrck, 
lÿdandes, dhett Majoren haffwer sigh hoss honom beswärat och an-
draghitt, om sÿne Gäldhenärer här i Ekenäs, Kärdhe för dhen skuldh bt 

Gråå till Anderss Larssån om een Jnwÿssningh att han ähr dher på än 
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nu skÿldigh 241 Dr enkelt K M., Och effter såm anderss Larssån göör 
sigh skÿldigh, wara så mångha Dr än till Räst med Bengdt Grå såm åff 
bt ähr, Och Bengdt Grå haffwer åffta dher effter Reest få fängdt, hwarfö-
re bleeff Anderss Larssån dören för bwdhen, anten betala eller skaffwa 
Gråån Nöjahtigh Caution, ähre för dhen skuld desse godhe män gååth 
i Borghen för Anderss Larssån, Jonas Botuidi föör 100 D.r K. och Peer 
Peerssån och Mårthen Andhersssån. 141. D.r K M. till att Contentera 
Näst kommande Micaeli, hwadh och då icke bliffwer betalt till Rätta 
termjn will bt Grå haffwa 12 Pro Cento så länghe hans pngr ährå honom 
ifrå,

Khärdhe och bt Major Bengdtt Gråå till Hans Mäÿer om 10 Tr Saltt 
såm han är honom skÿldigh bleffwen för Någhra str stodhar och häs-
tar, han aff honom tagit haffwer, Och såm eÿ Hans Mäÿer Neka kan, 
sigh så mångha Tr Salt Vthlåffwat haffwa oh inghen insaghå hadhe då 
dher emoth, altså begärtte bt Gråå aff hans Mäjr sÿn betalnigh eller för 
sigh Caution och till Micaeli dagh Näst komande, och desse godhe män 
ginghå i Borghen for honom, Anderss Bengdtssån, Månss Matzssån 
Michel Hendrichssån Anderss Peessär Erich Mårthenssån.

Saak Fälttes Matz Simonssån till 3 / öre effter 7 Capl i Rådh st B. för 
dhett Jonas Botuidi honom angaff

Saak fällttess Matz Simonssån till 3. / ör efftr 7 Capl. i Rst B. för dhet 
Johan Jacobsson honom angaff,

D. 10  Maÿ 90 Höllts oh Lagha Rådhstughu dagh

Saak fältts Matz Simonssån, till. 3 öre effr 7 C.l i R: B för dhett Lagh 
lässaren Jonas Botuidi honom angaff trÿdie gångån

Saak fälttes Madtz Simonssån till 3 / öre för dhet Befalningsman 
honom angaff annan gångh efft.r 7 Capl. i Rådst B.

Fälttes Erih Wulff effter 2 Capl. i Rådh stughu B för dhett Erich Jö-
renssån honom angaff, trÿdie gånghån, 3 M.r saak,

90  Rättat från D. 10 Maÿ.
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D. 17  Maÿ  Hölttes och Lagha Rådhstu dagh,

Kom för Rätta Lagh läsaren. Jonas Botuidi och kärdhe till Matz Si-
monssån, Om dhen berÿtelsse såm han honom berÿchtadhe dhen 29 
Januarÿ dhett han skule haffwa hafft bestella medh tiwghu Echta mäns 
hustrur och inghen haffwer waritt så fix på konsten, såm hans hustru 
ähr dhen han nu haffwer, Och effter såm Madtz Simonssån eÿ haffwer 
kunnat sitt otillbörligha och ohöffwiska taal till fÿllest göra Ehuru wäll, 
han före bäär att hans sÿster, Karin, S.gh Erich Olåffssåns Enkia, skal för 
honom dhett haffwa sagdt, Tÿ wardt bt Karin Vpfordrat på Rådh stughu 
D. 29 Januarj att hon skule bekenna, Om så santt wåre, såm Matz Si-
monssån berättat haffwer, Så bekendhe hon dhå, så wäl såm i dhenne 
Rådhstughu dagh, Och affladhe sÿn eedh Å book, att hon aldrigh så 
berättat haffwer, Eller Laghläsaren Någhåntjdh sådantt sagdt, Vthan 
så berättadhe Karin att Enär Lagh Lässaren hadhi först kommitt hÿtt, 
hadhe han warit i Öster bÿ hoss Madtz Simonssån haffwer så bt Karin 
waritt dher, dher skal Lagh Lässaren haffwa skemtatt Medh henne på 
al ärånes wäghr, men icke sådantt otillbörlighitt taal hafft, såm Madtz 
Simonssån will honom öffwer tÿgha, Erkennes för dhenskuld aff Rätten 
effter såm Madtz Simonssån fÿra Sitationer för satt haffwer och icke sÿn 
eedh kan till fÿllest göra först saak till 3 Mr efftr 2 Capl i Rådh st. B. och 
fallen till saken, sedhan felles han effter 30 Capl. i Rådh. st B. till Sextÿo 
M.r treeskifftes

Saak fälltes Madtz Simonssån till 3 / öre effter 7. Capl i Rådhst B. för 
dhet Befaln(in)gzman honom angaff trjdie Ressan,

Saak fälltes Erich Wulff till 3 öre för dhet Erih Jörenssån honom 
angaff efftr 7. i R. st. B.

Kom för Rätta Erich Matzssån Skoster och kärdhe till hustru Mar-
gitta Saligh Stoor Hanses Enckia om eett grantt lakan såm hon aff hans 
Sängh Stulitt haffwer, sampt och 5 Mr Häklat Lÿn Grantt lÿn garn Vthi 
herffwår waritt i eett skrÿn, och dher affhendt dhett han eÿ kan wetha, 
effter dhett owäghitt, huru många Mr dhett war och Twåål för 6 Mr 

KM. och ehuru dhett sigh ähr till draghitt, att han och hans hustru 
haffwer waritt till Gennarbÿ, til Saligh hoss Gudh, Wälborna Frw anna, 
haffwer hon Vpbruthitt hans Stuffudöör, och affhendtt åfb. partzel(e)r, 
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Anno 1643 om hösten, Sedhan om Sommaren 644 är han kommitt och 
hans hustru till een bÿ lÿthitt från Stadhen dragzwÿk b:d Haffwer han 
dher begÿntt Taala om dhett han mist haffwer, och bedhitt gudh skole 
gÿffwa honom hemd, dher före, såm honom stulÿt hadhe, eller och dhen 
såm dher aff skule wetha, och eÿ dhett wille Vppenbara91, haffwer för 
dhen skuld dragxwÿck Hendrichz Sona hustru sagdtt, iagh köpte för 
een tjd sedhan aff Stoor hanses hustrun eett Fårk klädhe, Och iagh ha-
ffwer hafft dher eett Vndtt Samweth öffwer, att dhett eÿ är rätt fånghitt 
godtz, haffwer så wÿst samma Fårk klädhe åth Erich Schosters hustru, 
och enär hon fårck klädhe fick see, kände hon dhett straxt, att dhett 
war Vtaff hennes Lerfft och aff lakanet giordtt, Togh så samma Fårck 
klädhe medh sigh heem, och satte, dhett emoth een bredd aff eet annat 
lakan, såm aff samma lerfftz stÿcke skuritt ähr, så haffwer dhe hållitt 
eett i bredden, Hemptadess för dhen skuld samma Fårck klädhe på 
Rådh stughu bordhett, Och lakanet dherhoss, såm i samma Wääff och i 
eett stÿcke warit haffwer, Hemptades och så dragxwjk Hendrichz Såna 
hust(r)u Walbårgh, att hon skule komma, och stå hust(r)u Margitta 
till swars, så bekenner hoon att hon haffwer köpt, Samma Fårk klädhe 
aff hustru Margitta och hon för Neekar och swär medh eett förtwifflatt 
sinne och sägher dhett waar eÿ samma fårck klädhe såm hon ssålldtt 
haffwer, och dhen andra Badh sigh gudh Hielpa, att dhett waar dhett 
samma fårck klädhett såm hon aff henne köpte, Och effter såm hustru 
Margitta kan sigh eÿ ifrå samma lakan Vth ledha, att hon dhett eÿ aff 
hendtt haffwer och dhett söndher skuritt, och fårck klädhett dher aff 
giordtt, Tÿ wisse kenne tekn sÿnttes bådhe i fårck klädhett, och dhett 
andra lakanett såm quartt waar, att såm åffta ähr, att een trådh är gran-
nare och andre gröffre Vthi långh trådhen i wääfwen, så befans dhe 
enär dhe sattes till hopa lakanett och fårck klädhett och, Trådharna 
Reknades, att dhe och till förenne i eett stÿcke waritt haffwer, Tÿ Fäl-
les åfb. Hustru Margitta effter 3 Capl i Tiuffwa B. och bleeff sedhan 
för waratt i Stadzens Fängelsse, dhen andra daghen dher effter 18 Maj 
haffr hon i Fängelset bekentt, Vthi mångens Närwarå, effter hon sågh 
att dhett war inghe Nådher på Färdhe och hon hördhe sÿn doom, att 
hennes man skall haffwa dhett stulitt, Och bekenner hon, att dhett j 

91  Rättat från Vpppenbara.
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sanningh ähr Om Fårck klädhett, såm hon aff halffwa deelen aff laka-
nett giordtt haffwer, och 1 knippa92 Lÿn så och om Twålen att hennes 
man skall haffwa stulitt dhett och giffwit henne, Och effter såm hennes 
man ähr nu för åhr och dagh alredhå dhödh bliffwen kan hon eÿ mÿkitt 
dher om bliffwa Betrodtt, effter hon falska edher tillförenne giordhe 
inför Rätten, först att hon eÿ haffwer stulitt, och sedhan att dhett eÿ 
waar samma Fårck klädhe, såm hon Såldht haffwr och Måls äghadhen 
Om förlÿkningh bedher, Och Heemstelles dhenne saak Vthi al Vndher 
dånigheet till dhen högh låfflighie Konungzlighe Håffrätz wÿdare Sen-
tens och doom,

Kom för Rätta Dauidh Ribbin och kärdhe till hans Mäjer på een 
Jnwÿssningh, giffwen aff Jören Wolle till honom oppå93 tretÿo Dr 
KM. Och effter såm Hans Mäÿer giffwer sigh skÿldigh i saken,  
Jnwÿssnig(e)n till sigh taghitt, Och dher på begÿnnatt betala, Altt sså 
haffwer Dawidh Ribbin tagitt een gammal Booth aff Simon Skreddare 
till Låns, Och dhen låthet för komma, och aff Siöön sönder slaghitt, 
Och Simon Skreddare, will haffwa betalningn för Båthen, eller förska-
ffwa honom så godhan bååth ighen, aff sades för dhen skuld aff Rätt-
ten, dhett Hans Mäjer Betaler till Simon Skreddare 4 ½ D.r effter såm 
Bååthen wärderades, på Dawidh Ribbins wäghnne oppå inwÿssningn, 
Och dher medh förlichtes, Simon Skredar och Dawÿdh medh hwar 
andra

Dhen  16  Junÿ  Höltes Lagha Rådh stughu dagh och kom inghe 
ärandher för Rätta såm doom aff gå kundhe

Dhen  16  Ju lÿ  Höltes Rådh stughu dagh.

Saak fälttes Madtz Simonssån till 3 / ör effter 7 Capl i Rådh stughu 
B. för dhett Borghmästar och Rådh honom Citeradhe att Swara till dhe 
oquädes ordh, såm han haffwer fältt hoss Befalnigzman i Eckeröö,

16 JUNI O. 16 JULI 1645.

92  Rättat från knipppa.
93  Rättat från opppå.
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Kärdhe Hustru Karin Simon Morthensssåns, till Thomas Skred-
dars hustru, H. Brjtha om 4 D.r K. M. såm hoon skall haffwa bliffwit 
henne skÿldigh på een tunna Ööl aff henne köpt, Nu före bärer Tho-
mas Skreddares hustru, och för meenar sigh affkortha samma 4 D.r 
för H. Karin för dhen Enges teghen, såm hon till henne pantt satte Vthi 
Osenbÿ engh och Karis Sochn, Nu sägher åther ighn Hustru Karin Si-
mon Mårthensssåns, dhett Hustru Brÿtha Thomas Skreddars haffwer 
henne godwillighen oplåthett och för satt engesteeghen, Och dher på 
taghitt 6 M gått Mÿnt och 19 Mr Kööth och 8 Mr Fläsk Och Thomas 
Skreddares hustru sägher eÿ meer haffwa taghitt än otta Mr kötth och 
fläsk till hopa för 1 Dr Räknatt i pnig.r, Och sägher än wÿdare Tho-
mas Skreddars hustru sigh Haffwa arbetatt åth Simon Mårthensssåns 
hustru twå dagzwärken, dhe och skola wara obetaltta, Och effter såm 
samma enges teegh haffwer waritt dhem emillan Vthi Nÿo åhr oklan-
dratt, Och eÿ dher Någhån insaghu hafft oppå, förr än nu, Enär hon 
Ööl Tn köpte aff H Karin, Och hustru Karin Simon Mårthensssåns häff-
dade engis teghen Vthi fÿra åhr, så länghe dhe bodde i Stadhen Och 
enär hon Medh sÿn Man Simon Mårthenssån, Vptogh Dragxwjk Godtz, 
Mächtadhe dhe eÿ brwka samma Enghisteegh, Vthan för satte honom 
sedhan till een annor Bonde ighen, Swjdia Snickaren, dhen såm honom 
ännu i handåm haffwer, Erkennes för dhen skuld aff Rätten, ehuru wäll 
Thomas Skreddares hustru Brÿtha sägher eÿ meer haffwa taghitt än 
otta Mr kööth och fläsk, på enghes teghen, kan aff taghas, att hon eÿ 
för så ringha wärdh sÿn enghes teegh för satte, Vthan hustru Brÿtha 
Betale till Simon Mårthensssåns hustru dhe 4 Dr såm ähn nu Resterar 
på Ööl tunnan, Vthan Någhån geensägelsse, Och Simon Mårthenss-
såns hustru Betale Hustru Brÿtha sÿne twå dagzwärken, 8. öre dagh är: 
16 öre Km.

Dhen  9  Augus t i  Hölttes Lagha Rådhstughu dagh.

Fälltes Hans Mäÿer för oquädess ordh emoth Pilip Bengdtssån i 
dhett han sadhe du lögst effter 31 Capl. i Rådh st: B. till 6 Mr saak,

9 AUG. 1645.
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Kärdhe Anna Hållender till Anderss Pessar om een halff tunna Rågh, 
dhen hon honom giffwitt haffwer Vppå94 arbethe, dher oppå sägher an-
ders sigh haffwa arbetatt fÿra dagzwärken för 2 D.r, dhett och anna 
Hålländer tillstodh, affsades för dhen skuld aff Rätten, dhett Anderss 
än nu dhe Resterande 2 Dr betalar innan otta daghadagh Vthan Någhån 
wjdare förhalningh

D. 1  Sep t  Hölttes och Rådstughu dagh,

Effter dhen Höghlåfflighie Kongl. Hoffrätz Resolution, oppå dhen 
doom såm här fältter är på Råd stughun 644. 18 Nouemb, öffwer dhe 
twenne Tÿff konår Carel Jönssåns Enkia, så och Karin Erichz dåtter, 
förmäles att dhett stulna Godtzett skal bliffwa wärderatt, såm dhe ifrå 
Erich Wulff stulitt haffwer, Och dhett sedhan Bötha och Betala, effter 
såm dhen Höghlåff Kongl. Hoffrätt, dhett för klartt haffwer, såm Book 
staffwen Vthwÿsser, Först Kasiackan wärderatt. 2 Dr 16, Lakanet Om. 
7. al. al. 12 / öre, är 2 D.r 20 / öre eett Örne gotz waar. 1 D.r dhen 
gambla sängh täckian haffwer Erich Wulff ighen bekommitt wärderatt 
– 1 D.r till att bötha tree dubbeltt

D. 11  oc tobr i s  Hölttes Lagha Rådhstughu dagh, och inghen hadhe 
Någhått Käremåål, såm doom aff gåå kundhe,

D: 5  Nowemb. Hölttes och Rådh stughu dagh

Saak fälttes Anderss Bengdtssån till 3 Mr saak effter 2 Capl i Rådst. 
B för dhett han war Rådhman, och eÿ war till stedhess

1 SEPT., 11 OKT. O. 5 NOV. 1645.

94  Rättat från Vpppå.
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D. 17  Nouemb Holttes och Rådh stughu dagh och inghen waar 
såm hadhe Någhått Käremåål, såm doom aff gåå kundhe

Och att icke Fleere saaker haffwer Komitt för Rätta i dhetta För-
skreffne åhr, såm aff dömde ährå wittne wÿ Borghmästar och Rådh, 
Och till Wÿdare Stadfästelsse Trÿckie wÿ wårth Stadz Sicrett här å Ac-
tum Vtt Sup(ra)95

Domboock af Ekenes Stadh,
För  fö r f lu tne  åhr  1646. Den  24  Januarÿ  och  in  samma Di to  

och  Åhr, Den  28  Nouembr i s  646.96, 97

Doomboock aff Ekenäs Stadh
För  fö r ( f ) lu tne  åhr, som Fö lger  J f rån  den  24  Januarÿ  646. 

och  in  t i l l  Den  28  Nouemb: Åhr, 1646 .

Anno  1646. Den  24  Januarÿ  Höltz Laga Rådstufue 
dagh med Borgerskapet i Neruaro98 Borgemestaren Per Pers-
son och Rådet.

Förmantis Borgerskapet till thet Höghste at the andeligen tenkie 
till at bethale H: G: N:dis Befalningzman, Johan Jacobson Folck och Bo-

17 NOV. 1645 O. 24 JAN. 1646.

95  Tillagt med annan stil: Öfwersedh den 15 junÿ 1646. af Assess. D – Pär Vige-
lio.

96  På omslaget.
97  Tillagt med annan stil på omslaget: Jnlefuererat Vthj den Konungl: hoff-

rätten – den 30 Januarÿ 1646:
98  Rättat från Naruaro.
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skapz Penigr: De som änu Res tere  för Åhren 1643 och 644 eller böte 
sine Peniger.

Tomes Skredder inuånare i Ekenes Ladhe in i Rätten sin Jnlago emot 
Hustru Karin i Karis dragzuick hon sigh der upå förklarer till nestetill-
komande Rådhstufue Dagh.

Anno  1646. Den  21  Maÿ  Höltz Lage Rådstufue, i Ner-
uaro H: G: N:de Gref Gustaff adolff99 till Rassborgh, Sampt 
H: G Ndz Befalnigzman Johan Jacobsson och domaren Jonas 
Botwidÿ, Borgemesteren Per Persson.

Rådmen
  Johan Andersson, Hendrich Erichsson,
  Mons Matssonn, Anders Bengdsson,
  Clemit Ande(r)sson, Tomes Skreddare.

Kÿrkiones Rekenskap bleff öfuersedh och emot tagne af 
Kÿrkieuerden Efuertth wÿckers.

Bleff och efter Ransacket, efter förrige Borgmestaren Matz Simons-
son af huem han hafuer Vpburit Sackören her i Stadenn, Och han der 
opå en stor Deell skÿligh är, Så well och som Kÿrkien – 5 Tr Rogh för-
utan Jn teresse  der Vpå, Så och Sackören som honom i Den Hoghlåf-
lige Konungzlige Håfreten pålagdt ähr för sin Grann Hustru Märita Rut, 
Sack – 50 D:r Sölfuermÿnte, Och derföre borgensmen at betale till Nest-
komande S:te Micaelÿ ehuadh han skÿligh ähr, Borgensmen N: Erich 
Vulff, Vrban Wulff, Johan Andsson Anders Pÿstolemacker, Och Måns 
Matsson

Samme Dito Vpbödh Matz Simonsson sin gårdh her i Staden förste 
gången.

Bleff och Vpbudit S: Giermundh Matssons gårdh, at om någen wore 
som honom wille kiöpe, Och betale till kÿrkien ehuadh som Den S: 

99  Tillagt i marginalen.

21 MAJ 1646.
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manen skÿligh ähr, Och Kÿrkienn skall hafue sin betalning fram för 
någen annan gieldener.

De som ähre skÿlige till Kÿrkien Peniger och Spanemåll, N Efuert 
wÿckers Delation till Pingesdage Dagh,

Clemit Andersson till Johanÿtidh at betale,
Saligh Kÿrkiherdens Her Arfuis efterlåtne Enkie Delation till thes 

henes Son hitt kommer tillstedis, huar icke desse förberörde Då 
kÿrkien betaller på förbe:te Terminer  Skall Vtpantes af Deris egen-
dom, Vtan någen förskoningh.

Tillsades af H: G: N:de Lars Matsson at frÿt ärbete her i Staden omolis-
teret för de andre Pÿstolemackarne, och et åhrs frÿhet,

Pÿstolemackere Axill Rassmundsson affladhe sin Lage Edh å Boock, 
besuor Burskap och frÿhet i Staden i tuå åhr, För honom i Lÿffte Johann 
Andersson och Hans Meÿier Gulsmedh

Begierede Erich Vulff Delation in till Johanÿ på Den Sackören han 
skÿligh ähr Den at betala.

Kierede Tomes Skreddare till Hustru Karin ifrån Dragzuick, och 
Karis Sochn, För de oquedis ordh, som H: Karin, hans Hustru Brithe 
tilwit hafuer i Thet hon sigh oerligh och Lössachtigh i sin Pigeståndh 
stellt hafuer, För än hon i echtenskap kom medh sin nu hafuende man, 
Fregedis Fördenskuldh af Rätten om H: Karin kune Tomes Skredders 
hustru med gode skiäll beuisse, Det hon eÿ kune tillfÿllest giöre, Ehuru 
well hon med fåfenge beskÿlning:r tillwita wille Thet rÿgh med någet 
skiell hade, Och efter som Hustru Karin eÿ kune Tomes Skredders 
Hustru någet ährerörliget beuisse, Och hon Laglig:n i Echtenskapz 
Dömit well och om deris Trolåfuen af Predikestollen förkunades efter 
som wederbör, Thÿ Då Felltis Hustru Karin i Dragzuick för sit obe-
tenkte modh, Saack efter – 31 Capitill i Rådstufue Balcken till – 12 Mr, 
Lÿftisman Borgemestaren nu warande tillstedis.

Vpbödz Påfuill Matssons Skredders gårdh nu andre gången.

21 MAJ 1646.
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Anno  1646. Den  15  Apr i l ÿ  Höltz Lage Rådstufue dagh 
medh Borgerskapet i Neruaro Befalningzmanen Johan Ja-
cobsson Borgemesteren Peer Persson

Rådmen
  Hendrih Erichsson, Johan Anderssonn,
  AndersS Pÿstole, Måns Matssonn,
  Tomes Skredder,

Framfordres För Rätten Jacob Larsson inuånere i Staden För dett 
openbare Rÿghte som han ähr berÿghtet före af Hendrich Mals Dåtter 
Anna för enfalt Hoor, med klåckarens Dåtter Malin, Och efter Höghlåf-
lighe Konungzlige Håfretens Resålation Vpå Den Ransackningh som 
ähr skiedt på Rådstufuen om deris Leeggermåll, at det skule blifue af-
dömbt, och till Den Höglåflige Konungzlige Håfretten förskiket wart, 
Bleff fördenskull åtter igen be:te Jacob Larsson tillfråget at om han hade 
förskaffet sigh någre De Der honom medh Lagh befrÿie kunne, efter 
som han Laghfest hade Och Rättenn tillsade Vthj åtskillige Ressor, 
Som Vthj Ransackning:n förmelis, huilke hans tillseÿelsse han eÿ hafuer 
tillfÿllest giort, Och Såsom nu i medler tidh åfte be:te Hendrich Mals 
Dåtter Anna hafuer warit af Gudh med Siukdom kränckt, Och åstun-
dede Herrens Höghuärdige Natuardh, ähr hon Anna af Predikanten He-
derlige och wellerde Her Bengdt förmant at hon skulle betenkie sigh, 
och bekiene saningen Och hene fråget om samme Jacob Larssons Sack 
och komme i hogh sin siell och salighet, och icke anamme Höghuer-
dige Herrens Natuardh sig och sin Siell till fördömilsse, hafwer hon for 
Predikanten bekent och tillståt så i saningh ware det hon tillförende för 
Rätten bekient och ingen annen bekienilsse om giort. Vtan bedit sigh 
så gudh hielpe at hon saning:n Reet witnet hafwer: Ehrkiendis förden-
skulldh af Rätten efter som Jacob Larsson Lagfest hade och i vpenbare 
Rÿckte kommin war, Och i tidh Legenhet hafuer warit Jacob och Malin 
emillan som i Ransackningen förmelis Tÿ felltis Jacob Larsson effter 
de... – 10 Capitill i Gifftermåle Balken, Och Hemstellis Dene Sack vthj 
vnderdånighet fördenskull till Den Höghlåflige och Konungzlige Håf-
rettens widare Sen tens  och Dom.

15 APRIL 1646.
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100  Rättat från Skieppper.
101 Efterföljes i originalet av ett överstruket för.

Förmantis af Borgemesterenn, Hele Borgerskapet at alle de som 
wete sigh ware Skÿlige Bernt Haneman Twll och Accÿs, at De ändeli-
gen honom betale skolle, eller böthe sine Pening:r för olÿdne.

Anno  1646  Den  25  Maÿ  Höltz Lage Rådstufue dagh 
med borgerskapett J Neruaro Befalningzmanen Johan Jacobs-
sonn, Laglessaren Jonas Botuidj Borgemesteren och Rådet 
Samptelige

Jnlade Fordom Borgemestere Matz Simonsson sine Jnlago På 21 
Puncht Doch och mestedels af förbe:te Punchter ähre mest ophäfne 
Förutan – 2 Punchter som her efterförmelis och domgifne som Föllier 
J den 2 Puncht, Belangendes den tuna Humble Bernt Haneman ifrån 
Matz Simonsson taget hafuer: Berettar Bernt Haneman at han honom 
beslagit hafuer: det han hafuer haft mere Humble oförtullet. Der emot 
gick Matz Simonsson sin Laghe edh åboock, at samme Humble war ret 
förtullet, Derföre tillsadis Bernt Haneman Vtan all gienseÿelsse gifue 
honom sin Humble igen, som ähr – 1½ L.

Vthi den 13 Puncht om – 2 Tr Humbla Bernt hafuer ifrån Matz Si-
monssonn taget, at ware oförtullet, Der emot aflade Matz Simonsson 
sin Edh förbe.te Humble wore ret förtullet, Derföre afsadis af Rätten 
Bernt skall Res tuere  Matz Simonsson Humblen igen som ähr – 2 L.

Huadh belangende widere Den Mangiell Dem emilen ähr, Der De 
sigh emillenn eÿ förlickis wille. Så hafue De för Dette widere Compa -
rere  till neste tillstundende Rådstufue och tillfÿllest giöre sine Lång-
lighe Påbegÿnte träta.

Kierede Tulleneren Bernt Hanemann till welbördigh Erich Boÿies 
Skiepper100 Sighfridh Hendersson, Ehuru såsom han Lop her och Sta-
den förbÿ, och eÿ förtollede sitt Järn som han hade ine i Skuten till sin 
Last, Och haf:r be:te Bernt Haneman möt Skieperen På gatun, då hafuer 
han honom tillsagdt Jngelunde her ifrån afsegle101 och ankar Låsse för 

25 MAJ 1646.
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102  Överstruket i originalet.

än han Tullen efter o rd inan t ien  aflagdt hafuer, elliest stånde sielff 
faren, Och efter som förbe:te Skiepare beretter sigh ingen befalningh 
af welb: Junkeren om samme Järn at andseÿie och förtulle, drogh han 
så till Skutan, Läthe sine ankar och seglade fort, Och widare beretede 
Skieperen, at Hans Stalbröder som war På Skutan, hafue gifuit honom 
Råd der till, at han intet skulle andseÿie Järnet, Och efter som det war 
en Adilsmans godz, och eÿ war till Kiöpz Her emot102 Lade Bernt Han-
neman igen Twllordinantien, efter som i Bockstafuen klarlig:n förmelis 
at allt det godz som eÿ andseÿis Skall Con f i ceras, hafue... så förbe:te 
Haneman Draget efter Skutan och fåt hene fat, och taget af hene både 
segelen, Och seden der efter hafuer Skieperen draget till welb: Junke-
ren, och klaget der om at Bernt hafuer onÿtigh ordh felt ener han war 
Påå Skutan som Junckerens breff förmeler, der Till be:te Bernt frågede 
Skieperen, det skall migh bewisses, eller kan du Skiepere migh öfuer 
betÿge, Der till Skieperen suarede och giorde åfte be:te Bernt Hane-
man derföre frÿ, Och Tolleneren Bernt Haneman hafuer mere beslaget 
samme Skiepere tuå gånger tillförende, N: till Räfuell tuene Ressor med 
otullet godz der till Skieperen kune sigh eÿ ifrån Vthlede.

På förbe:te Rådstufue dagh, bleff Borgerskapet J giemen alfuarligh 
och hårdeligen tillsagdt och förmant om sine Rästantier Så well det 
gamble som det Nÿia huadh Nampn det hafue kan hafue i beredskap 
Lefuerere till den ort som wederbör, Eller böte som Lagh förmå.

Anno  1646. Den  11  Ju lÿ  Höltz och Lage Rådstufue-
dagh, i Neruaro Borgemesteren och Rådet Samptelighe,

Bleff inge Saaker förekompne.
Vthan alenest om kÿrkiones, och Rådstufue bÿgningh med kÿrkiones 

Vthlente Spannemåll och dess Jnteresset igenfordres till kÿrkiones 
gangh och beste,

11 JULI 1646.
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En Tÿsk ifrån Räfuell Jochim Fickie be:dt aflade på Rådstufuen sin 
borgere Edh, adt wine Burskap, För honom i Borgen N: Bärnt Hane-
man, Och Anders Bengdtssonn Pÿstolemackere.

Anno  1646, Den  2  Augus tÿ  Höltz Rådstufue med giemene man, 
i Borgemestarens och Rådz Näruaro, Bleff och Förhandlet om Preste-
gårdz och Stadzsenns bÿgningh, kÿrkiobalcker, och annet mere Staden 
till gangh och Nÿtho, Sampt och Tomptören både för gamble åhren Så 
well som Desse Jnuarende.

Anno  1646. 7. Sep temb: Höltz och almenligh Rådstufue 
med giemene man, i Neruaro Befalningzmanen Johan Jacobs-
sonn, Borgemesteren Per Persson Rådet samptelige tillste-
des.

Jntet sÿnderliget förhandlet bleff, Vthan allenest H: K: Maÿ:tz Ful-
maght, som gifuin war till Lasse Pålack, Jngen fördriste sigh at försellie 
någet Toback, i Städerne, Kÿrkiebacker Marknes Platsser, widh Jern-
bruken, eller Hambrer, medh mindre de hafue aftalt och Cont rahera t  
medh de Södre Compagnie Herrarna och kiöp giort, Och sigh tillhandle 
så månge Rullar de kune bestendige ware till at Vthsellie, Huilken anor-
lunde giö... warder beslagen, Böthe efter H: K: M:tz Patent Jnehåldh.

Anno  1646. Den  31  Oc tob. Höltz Lage Rådstufue i 
Borgemesterns Nerwaro Sampt Stadzskrifueren Anders Lars-
son Östgiöthe.

Rådmen
  Hendrich Erichsson, Måns Matssonn,
  Clemit Andersson, Anders PÿstoleM:

2 AUG., 7 SEPT. O. 31 OKT. 1646.
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Vplästes Den Höghlåflige Konungzlige Håfrätens Sentens och dom, 
Andgående Jacob Larsson, ähr förskonet till – 20 D Sölfuermÿnte 
böther. till de Fatige. Actum åbo Den 12 Junÿ 646.

Anders Larsson Pessere Sackfeltis för suarlösse efter det 2 Capitell 
i Rådstufue B: till – 3 Mr Emot Stadzskrifueren Anders Larsson Öste-
giöte, För den orichtige Reckningh han eÿ will med honom Clarere.

Anno  1646. Den  21  Nouemb: Höltz och Lage Rådstu-
fue med giemenne man i Borgemesterens Neruaro

Rådmen
  Clemit Andersson, Måns Matssonn
  Tomes Skredder. Anders PÿstoleM:

Bleff Pub l i cere t  H: K: Maÿ:tz B laca t  om Den nu tillstundende 
Lÿckelige Rÿckzdagh i Ståckholm hålles skall den 13 Januarÿ  1647.

Samme Dito Vplästes H: H:t Rÿckssenns Skatmestares Breff, Ta-
gendes en af Stadzsens medborgere Erich Jörensson, för sin fiskiere 
i Häghn och försuar, efter Adelige Preu i legier, och adelens enskÿlte 
tienere niute och sigh efter Regulere.

Anno  1646. Den  28  Nouemb: Höltz och almeneligh 
Rådstufue dagh med giemene man, Vthj Befalningzmans Ja-
han Jacobsson och Laghlässeren Jonas Botuidÿ och Borge-
mesterens Per Perssons Neruaro

Rådmen
  Hendrich Erichsson,
  Clemit Andersson, Johan Andersson,
  Tomes Skreddere, Måns Matssonn,

Frameskedis för Rätten tillförende Stadz Skrifuere Mårten Anders-
son, huilken nu hafuer giort Lönskelegie med sin Pige Giertru be:dt Och 
efter som hon ähr Frillobarn, och icke af ächte sengh födh, dombdes 

21 O. 28 NOV. 1646.
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efter – 3 Capitill Ji Giftermåle balken Ji Landz Lagen till – 20 Mr Sack, 
Huilken sack i vnderdånighet till den Konungzlige Höghlåflige Håfretz 
widere Resu la t ion.

Samme Dito Gafz Fordom Borgemesteren Matz Simonsson V id i -
merede  Copier af hans Jnlefuererede Sacköres Lengder, för 1642, 643. 
och 1644. Sielff Vthfordre och opbere Sackören igiönom Befalningz-
manens W.t Johan Jacobssons Adzsc i s t ans  och förlitelige tillhielp, 
der De aners eÿ med gode betale wille. Doch så förståendes H: G: N: des 
Tillkomende Sacköre som ähr för Nembd till Konungz Sacköre skall 
han i Lÿcke opbördh hafue med Stadssens, Och hafue103 den i godh 
föruarningh oförskingret till H: G: N:de Men Målzegende Rätten skall 
han intet befate sigh medh, i Förbete opbörder Stadzens Sacköre blifuer 
honom till Lotit på sin påförtiente Löhn på åfuenbe:te åhr.

Jnn  Decembr i s  646. war inge till at förrete, Vthan Frÿlÿstes en 
Lÿckeligh tillstundende Julehelgh, ingen Den andre förarge i någen 
måto, widh Straff tillgiörendes och bodz förbrÿtere.

Oc104 a t  Denne  Domboock  Vtaff Stadssens Pro toco l l  wettelig: n 
Vtan någenn Förseande Vthdragen ähr: witne wÿ Vnderskrifne med 
wåre Nampn Vnderskrifuit, Och till widere Stadfest Vnder Stadzsens 
Secre t  Datum Ekenes Den 27 Januarÿ Åhr 1647.

  Peer Persson  Anders Larsson
 Östgiöthe
 mpropria

28 NOV. 1646.

103 Rättat från hefue.
104  Rättat från Ac.
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Dombok aff Eknes Stadh
på  de  re t tegångz  fö re  Ha f fuande  och  a f f  dömde  Saker  a l l t  
i f r ån  Den  7  Desember  646  och  in  t i l l  Den  29  Nouem 647  och  
nu  ö f fuer  sendes  t i l l  Den  Högh lo f f l ige  Kånungz l ige  Hof f -

r ä t ten  i  a l l  t i äns t  F lÿ t ighe t. Ekenes. 17. J anuarÿ  å r  1648.105

Anno  1647  Den  22  mar tÿ  Hölltes en allmeneligh rådh 
stugu Dagh. i när waro bårghmestare w. pär pärson

rådhmän
  Hÿndrÿck Erson Jahan Anderson
  Clemet Anderson Mons Matson.
  Tommas Hanson Anders benson.

Kom för sittÿande rätt Anders pärson rutt och kärdhe till mÿckÿll 
Hÿnderson som haffuer ächtat hans stÿffmodher Om arff Effter sin S: 
fadher pär rutt, Der emot mÿckill Hÿnderson in ladhe i rätten ett bÿtes 
breff, medh Erlige mäns wnder skreffne hender, skrÿffwÿt Anno 1630 
den 28 martÿ och för mäler samme arff allredo wara aff bÿt och Anders 
pärsons mor brodher Manhafftige Oloff Chrÿsterson hans Dell till sigh 
tagit haffuer som där i för rådh warÿt haffuer, sosom är en dragen

Kÿortÿll wärderat för ............. 3 D S M.
En rÿa .................................... 1 D   16
Höÿand ett .............................   16
Ett senge kledhe ................... 3 D
Ett par lakan ..........................
Köö 2 stÿker ..........................

Wÿdare kärdhe Anders pärson till mÿkÿll Hÿnderson och Erÿck 
mortenson Effter 18 D S M sosom bÿtes breffet för mäller wara Vth 

105  Tillagt med annan stil: Öffwerlefrerett af Erih Wullf den – 26 Januarÿ 1648.

22 MARS 1647.
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106  Rättat från balake.

bårghat till En wÿdh nampn Mas larson bullt och föreskreffne Mÿckÿll 
och Erÿck på lagt att wp fordra oh Anders tÿll honda ställa. Dett aff Dem 
intett är äffter kommit, Erkenner rätten att Mÿkÿll Hÿnderson oh Erick 
Mortenson skall före skreffne peningar Anders pärson till honda ställa 
klage lös och de Sökie sin skade hoos mass larson bullt

Den  31  mar tÿ  Hölltes laga rådhstugu dagh,

Kom för rätta Anders pärson rutt oh kärdhe till Clas Hÿnderson Eff-
ter sin S. fadhers gårdh, Den Clas haffuer i boott i fäm års tÿdh oh låtÿt 
sigh samme gårdh medh Erlige män till honda wärdera för fämtÿo D 
K m och sigh sedan i från gården olageligen skÿlt oh där egenom för 
fallen och ödhe bleffuen,

Erkenner retten i denne sak att Clas Hÿnderson skall tÿllstella och 
bÿttala Anders Effter förste wärderning före skreffne femtÿo D.

Den  3  Aprÿ l l  Hölltes laga rådhstugu Dag

bleff för nÿat på borgerskapet booskapz längden för år 1646
bleff oh strengeligen bårgerskapet förmante och tillsagde att för 

färdiga sine kÿrke balcke106 effter längdenes inne holdh till näste rådh-
stugu äller wara fällte till 3 M böter

Den  7  Aprÿ l l  Höltes laga rådh stugu dagh.

Kom för rätta Hÿndrÿck bärtillson oh kärdhe till morten Anderson 
Effter sin skepare lön som honom resterade nemligen 12 D K m Där 
wppå Morten Anderson suarade att han eÿ haffuer seglat wthan legat 

31 MARS, 3 O. 7 APRIL 1647.
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halffue sommaren stilla oh sökt sin egen nÿta emedan skutan war krönt 
wnder kronan.

i Denne sak Erkenner retten att morten Anderson skall till stella 
Hÿndrÿck bertillson halffue peningar nemligen 6 D K m

Den  27  maÿ  Hölltes en allmenneligh rådh stugudag i när 
waro Edle oh manhafftige mälkert Zamärtz i beffallningzmans 
stelle bårgh mästarn pär pärson

rådh män
  Hindrÿck Erson Jahan Anderson
  Clemet Anderson mons Matzson
  Tommes Hanson Anders benson

bleff Erÿk Jöranson. sat till att skrÿffua i Anders larsons ställe Effter 
han eÿ lenger wele blÿffua Stadz skriffare

Kom för rätta Nÿls larson oh aff ladhe sin bårgare Edh att han skall 
i säx år bÿa man wara löfftes män för honnom Anders benson oh Jakob 
larson. och bleff honom Effte låtit haffua ett års frÿhet

bleff nÿls larson oh Erÿk mortenson satte tÿll stadz tiänare.
Cÿrkie wärderna skåla wara ståndige till wår nodige Greffues an-

komptz
bleff Publÿserat hennes kånungzlige Maÿestetz nodÿge reselutÿon 

på de klage punter som Härredag karen ifrån Härre dagen hämptade 
medh Härredag beslut

Kom för rätta bent masson oh kärdhe till Nÿls larson att han haffuer 
öffuer fallit hans hustru medh oquedesordh oh kallat henne en Saker-
menska koona Dett oh bent masson honom medh skäll kunde bewÿssa 
oh öffuer tÿga Erkenner retten Nÿls larson wara sakfällt till 6 M sak 
Effter det 31 capÿtell i rådhstugu ballken

bleff pär Hÿnderson107 sat till wp bördz man öffuer boskapz peningar-
na för åren 645 646 sampt fålk peningarne på före skreffne åren

27 MAJ 1647.

107  pär Hÿnderson understruket i originalet.
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bleff oh bårgar skapet strengeligen förmante om den stenen de tÿll 
Hans Greffuelige N: tillsagt haffuer,

Den  28  junÿ  Hölltes laga rådh stugu dagh i beffallningz-
mans stelle Hÿndrÿk Grellson, borgh mestare oh rådh sampt-
ligen

bleff borgarskapet förmante haffua i beredhskap Contrÿbutÿon 
sampt folk ok boskapz penningar för 1646

bleff bårgarskapet för mante att för färdiga stadzens brÿggia
På legges på bårgar skapet att in föra till preste gårdz bÿgning aff 

huar borgare fämtÿe stÿker näffuer samp sex takwedar
Effter skreffne äre fällte för treska till 3 M huardera för det de eÿ 

wÿlÿa Comperera på rådhstugun Anders Classon, mass Jakopson, Jo-
han larson, morten Hanson, Anders larson päsar, lars masson,

Kom för rätta mårten Anderson oh kärdhe till Tommos Hanson 
att hans hustru brÿta Tommos dåter haffuer öffuer fallit honom medh 
oquedes ordh på gatan oh beditt honom kÿssa sigh i bakändan, der till 
Hustru brÿta nekade,

fram ropade morten Anderson sitt wÿttne som på deras tall hört 
hadhe, fram trädde mass sånÿson oh wÿttnade att hustru brÿta samme 
ordh sagt hadhe

Kärdhe oh morten Anderson till hustru brÿta Det hon giordhe för 
honom knäbögning in för rätten Dett han oh medh skäll kunde hene 
bewÿssa

Vthÿ dene sak Erkemer retten att hustru brÿta Tommos dåter är 
sakfält för oquedes ordh Effter det 31 Capÿtell i rådhstugu balken till 
6 M sak,

för knäböÿande effter samme Capÿtell till 12 M sak
Kärdhe Erÿk Jöranson till bent matzson om en siöbodh som lÿgger 

Vnder S pär rutz gårdh Den Clas Hinderson är till Dömpt medh går-
dhen oh Effter sosom Clas är bleffuen skÿligh till Krunan oh stadhen 

28 JUNI 1647.
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och Erÿk Jöranson för honom bÿtallt haffuer Erkemer retten same bodh 
stå till Erÿk Jöranson i Vnder pant till tes peningarna bliffua bÿttallte

Den  17  ju l l ÿ  Höltes laga rådhstugu dagh i när waro w 
lagh läsaren Jonam bottwÿdÿ borghmestare oh rådh sampli-
gen

bleff på lagt contrÿbutÿon för år 1647.
Kom för rätta Christer Erson oh kärdhe till Erÿck matzson skoster 

om gäll som han haffuer bÿttallt för Honom i räffle 15 D Km oh Effter 
sosom Erÿck eÿ kan här emott seÿa på legges honom samme peningar 
Crÿster Erson klage lös till honda stella

Fälltes Nÿls monson för suar lösa för det borghmestaren honom 
angaff till 3 öre Effter 7 Capÿtell i rådhstugubalken Andra resan.

Fältes Hans Holender för suar lösa för det Tommos Hanson honom 
angaff till 3 öre Effter 7 Capÿtell i rådh stugu balken andra resan

bleff aff retten aff sagt att Anna Holender skall flÿ aff Stadhen innan 
ottodaga Dagh för sitt oskÿkeliga leffuerne

bleff Anders benson oh Jakop larson satte till Öll proffuare oh der 
Effter ransaka

Den  30  Agus tÿ  Hölltes laga rådh stugu dagh

Kärdes till Jonas tommosson att han haffuer tagit peningar aff Sta-
dhen för tegell till rådh stugu skårstenen och intet tegelet infört Der 
egenom rådhstugun är obÿgdh tillseÿes honom aff retten att för skaffa 
tegelet till mormäso dagh Eler wara fällt till böter Effter lagh

bleff Anders Classon, Hans Hansson, Mass Jacopson Jöran Erson 
slet för ordnade för färdiga prästegården

17 JULI O. 30 AUG. 1647.
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Den  20  Sep tember  Höltes laga rådh stugu dag

Kärdhe Hans Holender till Erÿck Matzson skoster Effter en oxe 
hudh som han haffuer giffuit skoster att bereda Dett Erÿk seger att 
hon eÿ större haffuer warit sosom en quÿgehudh huar wppå Erÿck fram 
stegh oh aff ladhe Edh å book att hon eÿ större hade warÿt sosom en 
quÿge Hudh,

Den retten honom till sadhe till Holender bÿttalla sampt medh 3 
par solår aff brunt läder oh ett par kardewagens skoleder det han är 
Holender skÿlig

Kärdhe Hans Holender till Jahan larson om gäll sosom hans S. fa-
dher haffuer warÿt Holender skÿlig Dock ehuru wäll Jahan larson här 
till wÿll förneka så fÿnnes det lÿka wäll i protocolet same peningar Ho-
lender tilldömde wara Dem Jahan Effter förÿge Doms lÿdelse till Holen-
der skall bÿtalla

Den  8  Nouember  Höltes laga rådh stugu i när waro w: 
Jonam bottwÿdÿ. borghmestare oh rådh samtligen

Kom för rätta borghmästaren pär pärson oh kärdhe till Hans meÿer 
att han haffuer stigit i hans mÿndighet: oh honom o wÿtterligit löst gi-
ffuit tuå tunnor sallt Dem aff morten Anderson till förene hoss borgh-
mestaren i arest satte äre i fron Hindrÿck gåttman.

oh Effter Hans meÿer eÿ kan sigh här i fron frÿa Erkenner retten 
föreskreffne Hans wara sack fällt till fÿratÿo M. sak

Kom för rätta Hindrÿck Erÿckson i fron nÿbÿ oh kärdhe till Hans 
meÿer om ett Harnesk som han hadhe giffuit meÿer att förfärdiga Det 
som han seger sigh icke kunna igen bekomma,

Sosom oh så tre tunnår rågh sosom Hindrÿck haffer giffuit honom i 
Arbetzlön,

j Denne sak Erkemer retten att Hans meÿer skall för färdiga Har-
nesket till näst kommande nÿårs Dagh Eler giffua spanmolet till bakas 
medh wext

20 SEPT. O. 8 NOV. 1647.
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Kom för rätta mass Sÿmanson oh kärdhe till bärent Haneman om en 
Dreng som Haneman haffuer hafft i sin tiänst. för huÿlken Dreng mass 
Sÿmanson fordrar att Haneman 12 D peningar sosom Mas Sÿmanson 
seger Haneman haffer honom till sagt oh loffat Där till Haneman all-
deles nekar Doch ehuru wäll sosom protocolet eÿ Deta Dem emelan 
så wth trÿckeligen förmällar så finnes lÿka wäll wÿttnen som betÿgga 
att Haneman samme peningar till mass för wÿssat haffuer sosom är 
Hÿndrÿck Erson Clemet Anderson oh morten Anderson som då i rätten 
såtå, Der före Erkenner retten att Haneman skall före skreffne peningar 
mas Sÿmmanson till stella oh leffrera

Kärdhe mass Sÿman son till Haneman om 3 ½ L Humbla som honom 
bör bekomma aff Haneman 1644

Erkemer retten Dett Haneman mas Sÿmanson föreskreffne Humbla 
tillsteller klage lös Effter förÿge Doms lÿdelse

Hadhes för rätta Jöran Erson slet för ett bredhe som han skule ha-
ffwa aff hent i från Härregården Effter Gewalldierens sampt Jöran Er-
sons bÿlls berättelse för huÿlket bredhe han aff ladhe Edh å book att 
han Eÿ Det giort hadhe,

Oh är Der medh för saken frÿ kend.
Kom för rätta Erÿk Jöranson oh kärdhe till Erÿk skoster att han ha-

ffuer skelt honom för en bällg Hun sampt oh flere oquedes ordh Det 
Erÿck Jöranson honom kan bewÿsa, Det samme skoster och gör Erÿk 
Jöranson slogh oh Erÿk Jöranson honom pust oh kastade honom medh 
en sten öffer pÿst wärket mÿssa aff

i Denne sak Erkemer retten Dem wara fällte för skelsorden Effter 
det 31 Capÿtell i rådhstugu ballken till 6 M huardera till tre skÿfftes

Det Erÿk Jöranson slogh honom pust fälles Han Effter Det 12 
Capÿtell i sårmåla medh wÿlÿa till 6 M till tre skÿfftes, skall oh Erÿk 
Jöranson för det han kastade sten wara fällt Effter det 13 Capÿtell j Sår 
måla medh wilÿa till 12 M till tre skÿfftes

8 NOV. 1647.
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Den  15  Nouember  Hölltes laga rådhstugu

Kom för rätta bårghmästaren pär pärson oh kärdhe till morten Han-
son att han icke bÿgger oh Boor i stadhen sosom En bårgare ägnar 
oh bör wthan bÿgger å landet oh driffer sin Handell och för snellar 
Cronones oh Stadzens tull oh Axÿs Ehuru wäll sosom honom månge 
åskÿlige gångår här om är warnat oh för mant dågh sådant icke Effter 
kommit, der före Erkemer retten honom wara fallen till 40 M. sak oh 
sigh i staden in flÿtÿa

Fälltes Nÿls monson för suar lösa trÿdie gången för Det bårghmesta-
ren honom angaff till 3 öre Effter Det 9 Capÿtell i rådhstugu ballken

Den  29  Nouember  Höltes laga rådhstugu j när waro w. 
Jonam bottwÿdÿ borghmestare oh rådh samptligen.

Kom för rätta Hindrÿk Antonÿ Gåttman och kärdhe till morten An-
derson. att han haffuer låtitt Arestera ifrån honom tuå tunnor sallt och 
seger sigh intet wara morten nogåt skÿlig, seger oh att han haffuer 
sendt sin Dreng till morten oh fordrat aff honom rekning till förene 
der till morten alldeles nekar eÿ heller kan gått mans Dreng morten 
det bewÿsa, oh bleff begges deras reckningar öffuer sedde oh bleff 
Gåttman skÿlig till morten Anderson 9 D 28 Der medh Erkemer retten 
Aresten wara bestånden

Fälltes Anders päsar för treska emot borghmestaren till 3 M sak
Kom för retta bärent Haneman och kärdhe till Mas Sÿmanson att 

han haffuer wp brutit ett lås som Haneman haffuer låtit setÿa för hans 
bodh Dör i Den mening att Der skule wara o för tullat godz inne Der till 
mas suarade till Haneman sparde sanningen i Den saken,

för Denne sak fram stegh mas och aff ladhe Edh o bok för sigh oh sit 
hus fålk att han det eÿ giort hadhe oh Der medh för saken frÿ kendh.

En kärdhe Haneman till mas sjmanson Det han hadhe skelt honom 
för en tÿff Der till mas suarade Det haffua giort för ett segell som Hane-

15 O. 29 NOV. 1647.
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man haffuer tagitt aff Christer Ersons skuta Den Då aff Haneman hadhe 
warÿt aresterat

Anbelangande Det bärent Haneman kärer Om skälls ordhen som 
mas haffuer honom skällt för segelet så emedhan Mas Sÿmanson sigh 
för rätten förnekar at han eÿ wÿste at skuthan war Aresterat oh när som 
han saknade segelet haffer han sagt i hastighet att seglet war stulit

Dåk Erkemer retten i Denne108 sak att mas Simanson skall wara fal-
len till 12 M sak Effter Det 31 Capÿtell i rådhstugu ballken.

Felltes wrban wlffz pÿga marÿta Hindrÿkzdoter för suar lössa för Det 
Jakop larson henne angaff till 3 öre Effter Det 7 Capÿtell i rådh stugu 
ballken

Och at icke flere saker haffuer kommÿt för rätta i Detta föreskreffne 
år som aff Dömde äre wÿttne wÿ bårgh mestare och rådh och till wÿdare 
Stadhffästellse trÿcke wÿ stadz secret Här wnder Achtum wth supra.

Eckness Stadtz Doom Book
på  de  Rä t tgånngz  fö re  Ha f fwande  och  a f f  dömde  sacker  a l th  
i f r ån  den  29  November. 1647  och  in  T i l  den  27  November  
1648: och  nu  ö f fwer  sendess  T i l l  den  Högh lo f f l ige  konungz  
l ige  Ho f f  Re t ten  i  a l l  T iens t  f l i t i ghee th  Eckness  den  20  

Januarÿ: åhr  1649

Anno  1648  den  28  Februarÿ. Höltess Een allmene-
ligh Rådhstugudagh med gemene man aff Staden i Närwaro 
Borghmestare W: Peer Peerson:

Rådhmän
  Hindrich Erson  Johan Anderson
  Clämet Anderson Mongz Madtzson
  Anderss Classon Anderss Bengdtson

28 FEBR. 1648.

108  Rättat från Deme.
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Kom för Retta w: Erich Joranson, S. H: Arffwess Effter bleffens 
Eenckiass fulmechtige och kärde Til Hindrich Jacopson klockare effter 
9 D Penningar som han Till S. H. Arffwe är skÿldigh Bleffwen:

Der Till Hindrich Jacopson Swarade att han haffwer hemptath ifrån 
Reffle ifrån een Borgare Hanss Bössman benemdh Någre Tunnår korn 
effter S. H. Arffwess skrifft Lÿdelse kopmanen Hanss Bössman Till 
skriffwith han honom på Een Reckningh Crede tera  skulle och nu 
seger Hindrich deth Bemelte Bössman honom kräffwer Eeffter sosom 
Bössman haffwer försendth korneth Eeffter S: H: Arffwess Eegen Be-
gäran och icke i Hindrich Jacopsonss Nampt så Erkemer Retten det 
Bemelte Hanss Bössman söcker sitth korn hoss Eenckian och Hindrich 
Jacopson skall Til stelle henne sine 9 D: K: M:

Bleff på lagdt på Borgerskapet Preste gårdz Bÿghningz Penningar 
Till licka medh kÿrcke Bÿgningh atth wpretta och för ferdiga

Kärde Erich Jöranson Till Mångz Madtzson effter 7 ½ D. kÿrckioness 
Penningar som Mångz Madtzson wtur kÿrckioness kista Länth haffwer 
hwilcka Penningar Be:te Mångz: då aff den wp Bördh han aff. S. H. Ar-
ffwed wnder: hender hade igen i kistan Jn leffwerera skulle På Legess 
Mångz Madtzson aff Retten att han så Lagar ath kÿrckian kommer Till 
sine wtt Lente Penningar igen

Bleff Bewilliath aff Gemene man i Staden deth Larss Madtzson skal 
Stella Seÿaren och bekomma för sitth Arbete effter hans Eegen Begä-
ran 12: D Penninga...

Den  20  Mar tÿ  Höltess een Allmenneligh Rådh stugu 
dagh J Närwaro Borghmestare w: Peer Peerson

Rådh Män
  Hindrich Eerson Johan Anderson
  Clämet Anderson Mångz Madtzson
  Anderss Classon Anderss Bengdtson

Och kom inga Sacker fore som Doom wti aff gå kunne

20 MARS 1648.
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Den  10  Apr i l  Höltess Laga Rådh stugu dagh med geme-
ne man aff Staden i Närwaro W: Borgmestare Peer Peerson

Rådh Män
  Hindrich Eeerson Johan Anderson
  Clämet Anderson Mongz Madtzson
  Anderss Classon Anderss Bengdtson

Kom för Retta Berendt Hanneman och kärde Til Philiph Bengdtzson 
dett Philip haffwer lotith Cÿtera honom Till Rådh stugu och sigh sielff 
intet in Stelt att Comperera:

Eeffter såsom Philp Bengdtson sigh icke in stelth haffwer Eerkeness 
aff Retten det han är fallen Til 3 M sack för Swar lösa effter det 2 capitell i 
Rådh stugu Balcken,

Kom för Retta Hanss Meÿar och kärde Til wrban wulff att han ha-
ffwer fallit i hanss köp och giort honom förköp på sin Eegen gårdh och 
ifrån honom Tagith Humbla 17 M den Hanss Meÿar alla redo aff Bon-
den köpt hade, deet och Erich Madtzson in för Retten wittnade så Til 
gångit wara som Meÿar bekende

J denne sack Erkemer Retten att wrban wulff skal Till stella Hanss 
Meÿar same 17 M: humbla igen, och Meÿar skal leffwerera Til wrban 
så månge Penningar som han humblan före aff Bonden köpstade: skall 
och wrban wulff wara fallen Til 3 M: Sack effter det 14 Capitel i köp-
mola:

Den  17  Apr i l  Höltess Laga Rådstugu med Gemene man 
aff Staden i Närwaro w: Borgmestare Peer Person

Rådh Män
  Hindrich Eeerson Johan Anderson
  Clämet Anderson Mongz Madtzson
  Anderss Classon Anderss Bengdtson

Bleffe för Nÿade Rote och Mantalss Längderna Til licka Medh Bo-
skapz Lengderna

10 O. 17 APRIL 1648.
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Bleff effter Låtitt aff Borgmestare och Rådh dett Erich Jöranson skal 
bekomma den gamble Siö Boden som ligger wnder. S: Peer Rutess 
Gårdh för dee Penningar han wth lagdt haffwer för Class hinderson

Den  24  Apr i l l  Höltess een Allmenneligh Rodstugu dagh 
medh Gemene man aff Staden i Närwaro w: Laghläsaren Jo-
nas Botvidj i Befalningzmanss Stelle Hindrich Grelson Borg-
mestare: w: Peer Peerson

Rådh Män
  Hindrich Eerson Johan Anderson
  Clämet Anderson Mongz Madtzson
  Anderss Classon Anderss Bengdtzson

bleff Oloff Clämetson sack felt för Rådh stugu för settiande 3 M: 
effter det 2 Capittel i Rodstugu Balcken

bleff Hanss Meÿar sackfelth för Rodstugu för settiande. 3 M
bleff på lagth på Bårgerskapet Cont r ibu t jons  Penningar
Bleffwe gemene man aff Staden Til frågade om de wille wara belåtna 

med sine förrige Bårgmestare och Rådh deer Til de Swarade: Samptli-
gen Ja

Bleff wrban wulff och Anderss Classon frÿ för kÿrckewerde Tiensten 
och i Stelleth Mårten Anderson och Peer Hinderson

Bleff och wrban wulff aff Retten på Lagdt det han skal innan 3 wecku 
dagh låta för ferdiga kÿrcke Tornet sosom och klarera sine Rekningar 
skal och med alffwar låta för färdiga kÿrcke Balckarna

Kärde Effwert wÿckers Till wrban wulff effter 10 D Penningar som 
han haffwer gåth i löffte före för een Bonde 1637 Morthen i Tofföö be-
nemdt hwilcke Penningar Mårthen är bleffwen skÿllig til kÿrckian109, 
deer wrban wulff inthet kan Eemot seÿa på Leggess bemelte wulff han 
utan widare försumelse Penningarna insteller;

109  Rättat från skÿrckian.
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Kom för Retta Hindrich Eeerson i från Nÿbÿn i Kariss Sochn och 
kärde Till Bengdth Madtzson, att han haffwer olåffwande Slagith110 Höö 
på eet Godtz i Hårss Beck, Dett Wår Nådige Herre och Greffwe Till 
kommer, hwar Till Bengdt Swarade att han Till Pass eet Somar Lass 
Slagit haffwer, och effter Bemelte Bengdt sigh her Vthinnan Eemot 
för Budh för grippit haffwer Erkenner Retten honom wara fallen för 
för Bönss skull Till halfwa sack 20 M effter det 28 Capitel i Konunga 
Balken i lanss Lagen, Sampt giffwa Till Hindrich Eeerson för höeth 1 
D: K: M:

Den  15  Maÿ  Höltess een Allmenneligh Rådh stugu dagh 
i närwaro W: Befalningzman Nilss Mångson Brusse Lagläsa-
ren. w. Jonas Botthvidj Borgmestare. w: Peer Peerson:

Rådhmän
  Hindrich Eerson Johan Anderson
  Clämet Anderson Mångz Madtzson
  Anderss Classon Anderss Bengdtson

Jn Leffwererade. w. Nilss Mångson Bruse. wår Nådige herres och 
Greffwess fulmacht för Retthen Lÿdande att honom aff Gemene man 
på. H. G. N: Wägnar all Till Börligh Hörsamheet Bewisass skall för een 
Befalningzman känd och Hollen Bliffwa:

Bleff aff Befalningzmannen dem alwarligen, för mante. som hafwa 
sine gårdar i Staden dee sigh i Tidh i Staden i flÿttia: hwar och icke 
så för Biudess dem driffwa Någon Borgeligh Näringh i köpande och 
Seliande

Den  26  Jun j  Höltess laga Rådh stugu dagh och kom ingen Sack 
före som dom aff gå kune

15 MAJ O. 26 JUNI 1648.
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Den  3  Ju lÿ  höltess een allmenneligh Rådh stugudagh i 
Närwaro Befalningzmannen Nilss månghson Bruse Lagläsare 
w: Jonas Botvidj Borgmestare w: Peer Peerson

Rådh Män.
  Hindrich Eerson Johan Anderson
  Clämet Anderson Mångz Madtson
  Anders Classon  Anders Bengdtson

Kom för Retta Erich Jöranson och kerde Til Erich wulff som lageli-
gen wtj åth skillige åhr och Tider haffwer waritth Cÿ tera t  och inthet 
welliath Comperera  om några sacker. som Bemelte wulff haffwer Ta-
gith aff Erich Jöransonss hustru wti henness Eenckie Ståndh Till wer-
derningh och betalningh

Fram kalladess Effwert wikerss Gulsmedh den han samme sacker 
hafwer Låtith see och werdera och Bekende Effwert att wulffen haffwer 
wist honom eet för gÿlth Credens  äller wÿndruffwa med skönt arbete. 
och hollit i wicht 25 Lodh och Lodet werderat för 1: Rÿx: D. det han 
haffwer Til sigh wägith för 20 lodh der på Bettalath Til Erich Jöran-
sonss hustru 40: D: K: M:

J licka måtto Bekende Effwert Wickerss det bemelte: Wulff haffwer 
låtit honom see eet hatte Bondh aff gul och Sölff och kosteligit Arbete 
det han haffwer Tagith aff Erich Joransonss hustru och bekendt för 
Effwert wickerss att det hörde W: Fru Beata Till på Sälwick men Retta 
äganden haffwer han icke Bekendt, hollit i wicht 5 lodh: satt för 12 Rÿx 
D der på betalt Til Erich Jöransonss hustru: 12 D K: M:

Än Bewiste Erich Jöranson med wulffwenss Eegen Sedel det Erich 
wulff är honom skÿlligh på eet annath Credens 7 ½ D: K: M:

Än är Erich Jöranson Till dömpt aff wulffen på Ecknäs Rådh stugu på 
W: fru Sidonias wegnar: 11 D: K: M:

Än är Erich wulff skÿlligh Til Erich Jöransonss hustru 1 dubbel: Rÿx: 
D deer på betalt Til Erich Joransonss hustru 6: fåårskin

än haffwer Erich wulff aff Erich Jöranson 1 oxe för 12 D.
Eeffter Noga skär skodan och Ransakan Befinness Erich wlff Wara 

skÿlligh Til Erich Jöranson på hanss hustruss wägnar 120 D 16 öre K: 
M:
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Och effter såsom Erich Jöranson haffwer för måth sigh Wällborne 
herrens Landtz Höfdingenss Jacop Classons förmaningz skrifft.

Da tera t  den  16  Mar tÿ  1647 att Erich wulff Erich Jöranson i Eck-
ness Till Retta Swara skulle där och saken sked ähr: och bemelte wlff 4 
C i t a t j oner  försath haffwer som Bewisligit ähr,

Dömess Erich wulff same 120 D 16 öre K: M: Erich Jöranson owä-
gerligen Till honda stella effter det 7 Cap i t t e l  i Rådh stugu Balcken 
och wara sack felt Til 3 M sak för C i t a t j ons  för settiande:

Kom för Retta Effwert wickerss och inlade i Retten een Reckningh 
som madtz Simonson honom Til förene sendt haffwer wti hwilcken 
Reckningh madtz fordrar aff Effwert 8 öre Penningar som Efwert skulle 
wara sackfelt på Rådh stugu för oliudh, der till Eeffwert Nekade och 
Badh Bewisa sigh När som han är sack felt bleffwen, Swarade Madtz 
iagh weeth icke om deet är j eller Effwert hardh Swarade Ewert wickers 
det står een ärligh man wäll holla Reet Bock och kreffia Reet gell:

Swarade Madtz simonson iagh är så Erligh som i haffwer warit, Swa-
rade Effwert Neÿ lagen kallar eder Til een Tÿff men icke migh

Då Swarade Madtz simånson det skall i migh Bewisa att iagh för 
Nogot Tÿffweri Sack felt ähr,

Swarade Effwert och sade äre i icke saack fälte för eder egen Gran 
hustru, Märtta för Hoor

Och effter såsom Effwert Wickerss icke kunde Madtz Simonson 
med nogon Tÿff sack med skell Till Binda, Erkenner Retten deet Eff-
wert wickers är sack felt effter det 31 Cap i t t e l  i Rod stugu Balken för 
oquedess ordh til 12 M Sack

Kom för Retta Erich Madtson och Kärde Til Madtz Simånson det 
madtz Simånson hafwer skelt honom för een Tÿff der Til Madtz Swa-
rade det haffwer iagh giorth för een Both som i haffwer aff henth wn-
der mith Landh då Swarade Erich på Båthen, hade iagh Loff aff Eeder 
Eegen drengh /: Hwar Till Madtz Swarade Neÿ,:

Bleff Erich Madtson Tilfrågath om han hade skeel eller wittne att 
Båthen honom Leenth waar: deth han doch icke Bewisa kunde, deer 
före Erkemer Retten Erich Madtson wara felth Til 3 M Sack effter det: 
53: Capittel i Bÿgninge Balcken i landtz Lagen.

3 JULI 1648.
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111  Rättat från BruTith.

Kom for Retta Erich Madtson och kärde Til Madtz Simånson at han 
haffwer giort honom döra Broth och Nedh Brutith111 hanss Stuffu döör. 
der Til Madt simånson aldeless Nekade, Bleff Erich Madtzson Tilfrå-
gath om han honom med skel och wittne Bewisa kunde det han icke 
kunde göra Tÿ är Madtz Simånson för Sacken frÿkendh

Kärde Hederligh och wel larde Her Bengdt Til doom af Borgerska-
pet som haffwa Leenth Till sigh kÿrckioness Spanmåll det dem aff Ret-
ten alffwarsamligen Bleff på lagdth att instella wtha wppe hålningh

Den  11  Sep tember  Höltess een allmenneligh Rådh stu-
gu dagh med gemene man aff Staden i När waro Befalningz-
mannen: w Nilss Månghson Bruse Lagh läsaren, w Jonas Bot-
widj: Borgmestare. w. Peer Peerson

Rådh Meen
  Hendrich Eerson Johan Anderson
  Clämet Anderson Mongz Madtson
  Anders Classon  Ander(s) Bengdtson

Bleff Anders Larson Pesare sack felt Til 40 M: Saack för det han 
emoth för Budh haffwer af henth gammalth Timber ifrån wår nådige 
Herress och Greffwess gårdh

Kom för Retta Madtz Simånson ifrån Öster Bÿ och kärde Til Berendt 
hanneman om 16 M lin och eeth L Humbla, och 3 allnar grofft Lerfft 
der wppå Madtz haffwer wunnith doom i Poÿo Tingh, och bleff Hanne-
man aff Retten förmanth att han deet effter domsenss inneholdh ifrån 
sigh Leffwerrera: så gott som det i Begÿnnelsen warith haffwer

Kom för Retta Mårthen Anderson och Kärde til Erich Mårthen-
son Trägorssmestare att han är honom skÿlligh 8 D 24 öre Penningar 
bleff Beggess derass Reckningar öffwer sedde och Befanss att Erich 
Mårthen son war skÿlligh Till Mårthen 6 D. 24 öre K: M: Erkemer Ret-
ten deth Erich Mårthen son skal Mårthen Anderson Same Penningar 
Wthan wppe holningh Til stella

11 SEPT. 1648.
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Kom för Retta Erich wulff att Swara Til een doom som Erich Jöran-
son på honom wnnit haffwer på Eckness Rådh Huss den 3 Julÿ och 
effter skel som Bewistess bleff domen Ståndess Stadigh och fast effter 
som han i Bock staffwen widare förmeler

Den  11  oc tober  Höltess Een almenneligh Rodh stugu 
dagh i Närwaro Befalningz mannen w: Nilss Måghson Bruse 
Borgmestare w: Peer Peerson

Rådh Men
  Hendrich Eerson Johan Anderson
  Anders Bengdtson Clämet Anderson
  Mongz Madtson Anders Classon

Kom inga sacker före som doom wthi affgåå kunde

Den  2  December  Höltess een almenneligh Rodh stugu 
dagh med gemene Man aff Staden J Närwaro Borgmestare W: 
Peer Person.

Rådh Men
  Hendrich Eerson Johan Anderson
  Clämet Anderson Mongz Madtzson
  Anderss Clason  Anders Bengdtson

Bleff Philip Bengdtson Sack felt för Swar lösa Til 3 M sack för det 
Jacop larson honom angaff effter det 2 Capittel i Rodstugu Balcken

Kom för Retta Berendt Hanneman och kärde Til Jacop Larson dett 
han haffwer frachtat af honom een Booth wnder sin Strömingh Nooth 
så länge Strömingh leeken deet Året på Stodh för 2 D: K: M: hwilke: 
Both Jacop laarson oloffwande igen Tagith haffwer för som fiske leeken 
för fluten waar Erkemess aff Rett-Then det Jacop larson skal Til stella 
Berendt Hanneman halffwe hÿra Till backass sampt igenskaffwa Be-
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rendt sine årar och Tÿgh som han på Bothen Mist haffwer det Hanne-
man med skel bewisa kan:

Och att icke flera Sacker haffwer kommit för Retta i detta åhr som aff 
dömde ähre wittne wÿ Borghmestare och Rådh och Til widare Stadfes-
telse Trÿcke wÿ wårt Stadtz Secre t  her wnder Actum ut Supra112

Ekenääs Stadz Doom book
På  De  Rä t tegångz  fö re  ha fuande  Och  a f f  Dömde  saaker  a ld t  
i f r ån  den  27  Novembr i s  1648  Och  in  t i l l  den  10  Decemb r i s  
1649. Och  nu  Öfuer  sändes, t i l l  den  hög lo f l ige  Konungz l ige  
Hå f f rä t ten  i  a l l  t i ens t f l i t i ghee t. Ekenes, Denn  16  Januar j  

Åhr  1650.113

Anno  1649  Den  10  Februar j: Höltes allmenneligh 
Rådstugu Dagh med Gemene mann aff Staden, i Nähr Wahro 
Befalningzmann Niels Monson bruse, Borgmestaren Per Per-
son.

Råd männ.
  Hindrick Erickss. Johann Anderson
  Clemet Anderson Anders Bengdtsz
  Andersz Clasonn Mons Matzson.

Blef pub l i cera t  Hans Exe len tz  Rickz Drotzentz Bref an gående 
Om Contributionerna för Åhren från 1646 Och till 1649 att det skulle 
klareras Och Richtigh Quitentzer skaffas ifrån Admira l i t e te t.

112  På omslagets baksida tillagt med annan stil: Vthj den K: R: inlefuereratt d. 5. 
Feb. 649.

113  Tillagt med annan stil: Ankommin medh een Borgare ifrån Ecknäs be:dh 
Jören Erichsson den 19 Januarÿ 1650.
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Kom för Rätta Johann Andersz Och kärde till Thomas Hansz Om 
Ööl såm han hafuer in fördt aff Landet Och före bäär adt Thomas det 
till Sälle brukar Och H: M,tz Tull och axxiis för snällar, Der till Thomas 
Neekade sigh inthet der aff Sälia. Vthan för sÿn egin munn adt för tära 
till huss behof. Huar uppå Thomas Hanson aff lade Eed å book adt han 
icke Een kanna såldt hade, Och blef der medh frÿ kändt för sakenn.

Bleff Philip Bengdtsz satt till Öölproffuare Vthj bÿn, Sampt Vp i bÿn 
Jören Erickson släät.

Kom för Rätta Jacob Matzson ifrån Norrbÿ Och kärde till Wrbann 
Woulff, Sampt och Johann i Söder bÿ, Det kärde och till Wrbann Woulff 
Om Eet skute kööp de bode aff Wrbann köfft Och Leffuererade till Wr-
ban i betalningh Salt 2 Tunnor, tunnan för 8 Dr Sampt aff iackob Matz-
son Ööl en tunna för 6 Dr Penningr 3 Dr Noch hafuer Wrbann bekom-
mit aff Johan Penng.r 8 Dr huilcken Summann, gör 33 Dr K. M. Sedan 
Köffte Wrbann Wulff samme skuta aff dem till backas igen, för samme 
Prÿs, Det dem ännu Resterar. Vthj Denne saak Ehr kenner Retten det 
Wrbann Woulff steller Jakob Matzson och Johan Jöranson till honda 
Salt 2 Tunnor Penngr 16 D r K. M.

Kom för Rätta Hans Meÿer Och Kärde till Matz Simonson om en 
Häst såm matz simonsons Hustru hafuer Länt till Anders skotteskred-
dare Hans Owiterligit, Och der medh Ridit up i Loÿo Sockn ändoch at 
Hans Meÿer inthet Länte Matz simonsons hustru hesten Länger såm 
till Peersz bööl till Quarn, Sedan moste Hans Meÿer Leÿa sigh en annor 
hest till åbo för 7 Dr Effter såsåm Hans ähr för när skedt, Och Hesten 
honom Lengre för reden ähr ähn Loff gifuit Wahr. Ehr känner Rätten 
adt Matz Simonson skall till ställa Hans Meÿer 7 Dr. för den skull at han 
samme Penningar för Een annor Hest till åbo gifua moste, Och Matz 
Simonson sökia sin skada igenn aff honom såm Lengre Redh medh Häs-
ten än såm han aff Matz simonsons hustru hade På såmånge Mÿl såm 
han beuisa kann.

Kom för Rätta Hans meÿer Och kärde till Philip bengdtsz Det han 
hafuer låtit Arestera Hans Penningar, såm Mickell Murmestare han114 
skÿlligh Wahr, der till Philip suarade adt han det giordt hade för Een 

10 FEBR. 1649.
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Riffla bÿssa, Hansz Meÿer hoosz sigh hafuer, bleff upskutit till Räck-
ningz för klarningh.

Kom för Rätta Matz simonson Och kärde till Maas Sunison effr 8 
Daxuärcken huar uppå Matz Sunison suarade at han hade giordt honom 
Een stuffu döör, Sampt slagit igenn åt Matz Simonson Fÿsk 8 ½ T:a i 
Denne saak Ehr känner Retten at Matz Sunison skall göra till Matz 
Simonson 3 Dagzuärcker Och Wahra sedan Frÿ.

Kom för Räta Matz Simonson Och begärade Arest På det sölff som 
Lars falck har till arbetas hooss Hans Meÿer, så Mÿckit såm 13 Dr K. 
M. Wärdt ähr det och aff Retten beuilliat bleff, till dess at Lars falck 
medh Matz simonson klarerar.

Kom för Rätta Hans Hanson Och kärde till Morthen Andersonn Och 
säger at han hade in skepat i Hans skutha Humbla en säck, Der Vthj 
säger Hans hafuer Wahrit 1 L 16 Mr. huar uppå Morthen säger at der 
i säcken inthet mehra Wahrit haffuer När han humblan i ärlige mäns 
Nähr Wahro Vpuägit hafuer, såm 1 L 1 M. Det Och Mickel hindrichson 
Witnade så Wahrit hafuer, Och kan inthet mehra blifua såm 1 L 1 M.

Kom för Rätta Johan Larsz Och kärde till Simon Olofson effter 4 Mr 
humbla.

Kräffde Och Simon Olofson aff Johan Larson Salt ½ Ta huilcket salt 
Johan Larson före bleff frÿ kändt.

Huad såm an belangar humblan,. N. De 4 Mr så skall Johan till stella 
Simon Den samme, Och Simon till steller Johan 3 D Penngr för et spiell 
eller skall aff Kortas 1 Dr aff de 3 så blifuer 2 igenn.

Anno  1649  Den  12  f ebruar j  Höltes allmenneligh Råd 
stuffu Dagh med gemene Mann aff Stadhen i Nähr Vahro 
Befalningzmannen Niels Monson Bruse, Lag Lesaren Jonas 
Bothvide Borgmestaren Per Person.

Råd männ
  Hindrich Erichss: Johan Anderson
  Clemet Anderss: Andersz Bengdtss:
  Andersz Clason: Mons Matzson:
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Kom för Rätta Borgmestaren Wtt Per Person Och kärde till H Befal-
ningzmann Wtt Nielsz Monson Om Een hund såm han är skelter före, 
för huilcken saak Matz Matzson äganden till hunden Orsakenn Vahrit 
hafuer såm dem boda hunden skänckt och gifuit hafuer, Och i Misz fall 
at befalningzman inthet Viste at hunden borgmestaren skänckt Och gi-
fuen Wahr för än honom, hafuer han sagt i Misz fall Och hastigt modh. 
Och effter Borgmestaren Per Persz här Vthinnan iche skÿlligh Ehr kän-
nes han för saken frÿ. Och Der Någor kommer Och honom Wÿdare för 
samma saak Wÿter, skall han blifua straffat medh böther effter Lagh. 
Skall Och Borgmestaren bekomma Vppå samme saak Eet för suarelse 
breff med Stadzens Secre t  Der uppå och aff befalningzmannen at han 
inthet Weeth medh honom annat såm ähra och godt.

Kärde Matz Simonson till Erick iöranson effter 6 Dr Koppar mÿnte 
för måålseÿande Rätt, emot Mickell hindrickson i Norrbÿ, Och effter 
Matz eÿ hafuer Rätt eller skääl, Der till Ehr känner Retten, Matz söker 
sÿn mann,: S. Hindrich Mickelson i Norrbÿ effter samme Peningr Och 
icke Erick iöransonn.

Kom för Rätta Anders Larsz Och kärde till Borgmestaren Per Person 
Effter sin stadz skriffuare Löön, Och bleff honom beuilliat aff borgmes-
tarenn.

Bleff beuiliat adt Anders Bengdt skall hålla book öffuer axiisn Och 
borgerskapet, skall sigh hoosz honom an giffua och sÿn axiis an seÿa.

Kom för Rätta Matz Simonson och kärde till Peer Matzsonn snickare 
Om Een hest, såm Matz Simonson till S. Anders skotthe Länt hafuer till 
antskogh, Och sedan skotten Längre medh hestenn Ridit hafuer, såm 
Matz honom Länt hafuer och Loff gifuit i Denne saak Ehr kenner Ret-
ten Peer Matzson skall betaala till Matz Simonson På Anders skottes 
Wägnar, 3 Dr 16 ör K: M:

Kom för Rätta Anders Larson Och in Lade i Retten en hand skrifft 
an gående,. S. Peer Ruth ähr skÿlligh blifuen till Lars falck Och Anders 
Larson in Löst hafuer aff Lars falck. Da tera t  Den  9  f ebruar i: 1628. 
Resterar uppå samme skrifft 12 Dr huilche Penningr bleff satt i Ares t  
hoosz Erich Morthensonn.

Fältes Erich Woulff för det han Pustade Erick Jöranson för Retten, 
Effter Det 31 Capitle i Rådstugu balchn till 12 Mr.
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Kom för Rätta Matdz Simonson medh Räckningh Och kärde till Be-
rendt hanemann Effter sÿne Penningr Matz Simmonson bör aff berendt 
haneman bekomma effter aff gångne Domar, Sampt huad mehra såm 
Räckningen Dem emillan kann i Tuist ståå, Bleff hanemanns Räck-
ningh för Retten Öfuer seed. Och afflade Madtz Simonson Eed för 21 
Dr 14 öre adt han Richtigt Berendt hanemann bemälte Peningar betalt 
hafuer, Och blef för samme Penngr frÿ känd.

Anno  1649  Den  14  Apr i l  Höltes Laga Rådstuffu medh 
Gemene mann i Staden: i Nähr Wahro Borgmestaren Per Per-
sonn

Rådmänn.
  Hindrick Erichss: Johan Anderson
  Clemet Anderss: Andersz Bengdtss:
  Andersz Clasonn. Mons Matdtzss:

Kom för Rätta högh Lärde . H. Mag is te r  Johannes Bahn Och kärde 
till borgerskapet om Preste gårdz bÿggningh, huilchet Andersz Clason 
med sÿne Consorter strax skall bÿggia, effter De all reda Peningarna till 
fulle Nöÿo Vp burit haffua.

Ähn kärde H. Mag is te rn  till Bårgerskapet om Preste åkers går-
darna at De uprättas Och för färdigas skulla, huilchet aff borgerskapet 
bleff beuilliat nu strax emillan sigh partera Och fäligdt göra.

I Lÿka måto skall borger skapet för färdiga sÿne kÿrckie balchar 
innan Otta Daga Dagh eller Wahra för falne till 3 M böther Vthan sko-
ningh

Anno  1649  Den  16  Apr i l l  höltes allmenneligh Råd-
stuffu Dagh medh gemene mann aff staden i Nähr Wahro. H. 
Borgmestaren Per Person.

14 O. 16 APRIL 1649.
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Råd Männ.
  hindrich Erichss. Johan Anderss
  Clemet Anderss Anders Bengdtss:
  Anderss Clason  Mons Matzson:

Kom för Rätta Erich Matzson skostr andra gången medh Sup l i can-
do  och kärde till Berendt hanemann, adt han hafuer kommit i hans 
stuffu Och öfuer fallit honom med hugg och slagh i hans Egin bordzän-
da. huar till Berendt hanemann medh Sup l i cando  suarade at han är 
kommen i Erickz stuffu effter sit arbete han hade hoosz honomm at för 
arbetas, effter såm han i åtskillige gångor till honom sendt hafuer, Och 
sit Leder igenfodrat, och icke bekommit. Säger och Hanemann at Erick 
hafuer först tagit till en ÿxe Och uelat slåå honom först, Och der med 
äro De komne medh huar andra till adt slåå. Der till suarade Erick Neÿ, 
Vthan säger at berendt slogh honom först.

Ehr kennes Vtaff Retten att all den stund Erick Matzson icke med 
fullom Witnom kan Öfuertÿga Berendt haneman at han något honom 
till fogat hafuer Det han Lifuet skadar, eÿ heller kan Berendt haneman 
sigh be frÿa at han icke med Wredes modh honom hemm sökn giordt 
hafuer. Tÿ saak fälles Berendt hanemann till 40 M Saak Effter Det 4 
Capitel i Edz öre till tree skifftes.

Ähn kärde Erick Matz skostr till Berendt hanemann at hann hafuer 
skäldt honom för Een Lät färdigh karl in för Retten huar uppå De och 
såm i Retten såte Witnade det hördt hafua. Bleff för den skull Berendt 
haneman Saak fäldt till 12 M Saak effter Det 31 Capitel i Rådstuffu 
balckn.

Sattes i Arest 2 Dr hoss borgmestaren Per Person, till thess at Peer i 
Ööÿbÿ steller Hans Meÿer till fridz De 2 Paar hanskar på Een hest.

På Legges Bårgerskapet adt De för färdiga sÿne kÿrchio balcker till 
Näst kommande Pÿnges Dagha högh tÿd, Sampt Preste gårdz Balckar-
na innan S Johanne dagh, huar och icke felles huarr Person till 3 M 
Sölffuer mÿnt: Och Exeueeras.

649  Den  1  Ma i  Bleff Wärderat Andersz Bengdtsons gård för 80 
D.r K. M. Wärderningzmänn Wahr Borgmestaren Peer Person. Johan 
Anderson. Erick Jöransonn.

1 MAJ 1649.
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Anno  1649  Den  30  Apr i l  Höltes allmenneligh Rådstu-
gu Dagh med gemene mann aff Bårgerskapet i Nähr Wahro 
Befalningzmann Niels Monson Bruse Lagh Lesaren Jonas  
Bothv ide: Bårghmestaren Peer Peersonn.

Råd Männ.
  Johann Anderss hindrich Erichss:
  Pheer hindrichss. Anders Bengdtss:
  Mons Matsonn.  Anders Clason:

Bleff bårgerskapet i gemeen tillfrågat Om De Wille Wahra belåtna 
med sin Borgmestare, så Och Råd männ såm i för Ledne åhr Wahrit 
hafua, huar till ingen Suarade.

Aff Lade Anders Clason sin Rådmanna Eed
Aff Lade Peer hindrichson sin Rådmanna Eedh.
Blef Johan Larson Och Morthen Erichsson frÿ för Stadztienare tiens-

ten, Och i stelet till stadz fougdte Lars Matzson Och Hindrich Erichson 
Maal.

Kÿrckieuärdena skola blifua bÿständiga
Blef up Läsit Hindrick Greelsons Rest Längd på borgerskapet för 

åhren: 645: 646.
Kom för Rätta Wtt Hr. Fiscalens Jochim Leibstorbs tienare Pheer 

hanson, Och kärde till Philip bengdtson. Och Michel Anderson effter 
2 L Talgh Och 4 Dr Penningar huilche bete Talgh och Penngr De hafua 
gååt i Löffte för Samuel Rÿsz Och gifuit Vth sin hand skrifft at de honom 
betaala skulle, för huilchen gäld De fÿngo 14 Dagars Respit, Och Der 
De Då icke betalningen till iordans bÿ in ställa skall Det aff Deras Egen 
Dom Vthmäät blifua.

Fältes Philip Bengdtson till 3 M Saak, för det han förreste ifrå Råd-
stuffu Och icke stod Erick Bertilson till Rätta i från Perszbööl.

Anno  1649  Den  13  jun i  Höltes allmeneligh Rådstuffu 
dagh med gemene mann aff Staden i Nähr Wahro Lagh Läsa-
ren Jonas bothvide Bårghmästärenn Per Personn.

30 APRIL O. 13 JUNI 1649.
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Råd männ
  Morthen Hanson i hindrick Erichsons stelle
  Mickell hindrichson i Johann Andersons stelle.
  Anders Bengtson Andersz Clason
  Peer hindrichson Mons Matsonn.

Giffuer Bårgmestaren klageligen Retten till känna at när han nu 
inneuahrande åhr i Maÿ månat effter Wtt fiscalens Jochim Leibstorbs 
fullmechtiges Per hansons Ahn fodrande Om De gäldz saker såm 
Philip bengtson Och Michel murmestare effter Rådstugu Domens 
innehåldh aff Dömpt På Ekenes Rådstugu Den 30 Aprillis Wahr Borg-
mestaren stadder hoss Jacob Larson här Vthj staden at Låta Exequera 
samma gäldzsaker. då kom Philip Bengdtson och öfuer föll Borg-
mestaren medh Ehrrörige Ord skällandes Borgmestaren för en hunde 
Tÿff. Beropandes Borgmestaren sigh uppå Vitnen. N. Morthen Ander-
son Simon hanson Och Erich Nielson i Persz bööl. Morthen Ander-
son Vitnar Och bekenner at för bete Philip bengdtson hafuer skäldt 
borgmestaren för hunden skull Och frägt honom huem såm hafuer 
bööt för hunden, huilchet och Philip sigh sielff till ståår och sigh sielff 
sagdt Och borgmestaren beskÿlt hafua, Wÿdare beskÿller borghmes-
taren Philip bengdtson at sedan såm han honom så skambligen Och 
öfuerdodeligen skäldt hafuer, hafuer hann samma affton kommet för 
hans Port, Och till öfuer flödh Borgmestaren till Dispect hafuer låtit 
slå På en trumba.

Effter såsåm uppå Laga Rådstuffu 649 Den  12  f ebruar j  borgmes-
taren Per Person ähr frÿ kend för Den hunden såsåmm befalningzman-
nen Niels Monson hafuer honom för Wÿt med Och Philip bentson Ze-
der mehra hafuer honom för samma saak för Wÿt, Och borgmestaren 
till D ispec t  Låtit slå för hanns Port uppo en trumba, hade han Wäll 
bort effter Det 26 [Capp] Capitel i Konunnga balckn för Zÿduÿrdningh 
straffat blifua men effter Borgmestaren icke sträffuar högste Reten 
medh honom. Ehr kennes för Den skuld aff Retten at för bete Philip 
bengdtson skall för föruÿtelsen böta 40 Mr Och för Den Dispec t  han 
honom giordt hafuer medh trumban för Porthen skall han Liggia Wthj 
stadzens gömo Widh Watn och bröd i 8 Dagr.

13 JUNI 1649.
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Lofuar Högh Lärde Mag is te r  Johannes Bahn innan fiortonn Da-
gars tÿdh till adt betaala för Philip Bengdtson till borgmestaren såm ähr 
9 Dr Och för bete Mag is te r  skall hafua Pant Vthaff honom för Löfftet.

Huad såm om Philip Bengdtsz Saak ören belangar ähr Mickell hind-
richz, Och Anders Bengdtsz: god före.

Effter såsåm H Mag is te rn  hafuer begäradt aff borgmestare och 
Råd Een tompt såm Carl iönson hafuer boot uppo huilcken tompt bleff 
honom effter Låten.

Anno  1649  Den  30  Iun j  höltes allmenneligh Rådstugu 
dagh med gemene mann aff Staden i Nähr Wahro Borgmesta-
renn Peer Peersonn

Råd männ
  hindrich Erichss: Johann Anderson
  Anders Clason  Anders Bengdtss:
  Pheer hindrichss: Mons Matzsonn.

Bleff Ro tera t  och för Nÿat folck och boskaps Längdanna.
Fram Eskades Anders Clason at Witna om eet stÿcke Noot såm 

Erick Jöranson hafuer tagit Wthur skatmestarens bod i Oden-Söö Den 
tÿd han Wahr upsÿnningzmann, det såm Anders med Eed till stadd, 
at de dugde till ingen tingh till at bruka Och inga tälnar Wahr Der till 
Wthan de Wahr aff slitna.

Hades för Rätta Jacob Ericksz skepare på Rådstugun effter Lagh 
Lesaren Hans Morthensons begährenn at Witna om Den fÿsken såm 
Herr Riickz skattmestarens tienare hindrick Anderson På Odensöö 
648 skulle haffua sin herre aff hendt. Och brenne mercket aff huggit 
Och 8 tunnor strömingh halfftunnor Och fierdingar in Packat till sin 
Egin Nÿttigheet för såldt, Det Och Jacob Erichson aff lade Eed å book 
at samme hindrich Otto tunnor strömingh sin herre affhendt hafuer, 
brenne mercket affhuggit, Och strömingen Wnder Söndagz Predikan 
skeparenn Wthu skutann Ouitterligitt Wthtagit.

Effter såm Hindrich Anderson icke Wahr till stedz så kunde ingenn 
Doom aff gåå.

30 JUNI 1649.
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Anno  1649  Den  30  Ju l j  höltes allmeneligh Rådstuffu 
dagh: med gemene mann aff Stadenn i Nähr Wahro Borgmes-
tarenn Peer Person.

Rådmänn;
  hindrich Erichss: Johann Anderson
  Anders Class:  Anders Bengdtss:
  Pher hindrichss: Mons Matsonn:

Kärde Matz Andersons Dotter uppå Michell Murmestare Det hann 
hafuer skeldt henne till Een Kona, Der till hon suaradhe Du skall Wahra 
Een Tÿff till thess du beuÿsar migh, Då Lÿchte hann henne för Retten, 
fältes Michell för Den skull för Lÿcht 3 Mr Effter såm De för Lÿktes sin 
Emillan, Wphoffz Denne sak, Och huad han kommer Wÿdare igen skall 
samma saak stå öpenn

Förmantes Kÿrchie uärdene at De skulle på Driffua Preste gårdz 
täckningh Och Taak till at teckia, för mantes dem till såm Penningr ha-
fuer tagit Derföre; adt De skulle det strax Wthan Någon för summelse 
göra färdigdt.

Anno  1649  Den  24  Novembr i s  höltes allmenneligh 
Rådstugu Dagh medh Gemene mann aff staden i Nähr Wahro 
befalningzmann Nils Monson bruse, Borgmestaren Per Per-
son.

Råd männ.
  hindrich Erickss Johan Anderson
  Andersz Clason  Andersz bengdtson
  Pheer hindrichss: Mons Matzsonn.

Kärde Johan Anderson till borgerskapet om Tull och acxiis såm 
Res terar.

Wärderningz männ Wrbann Woulff. Anders Clasonn.
Kärde Hans hollander till Johan Larson för aff gången Doom Om 

9 D. Dem skall iohan Larson betaala effter affgången Doom till hans 

30 JULI O. 24 NOV. 1649.



138

hollander, På Johann Wibbelmans Wägnar; Och Johan sökia sin Penigr 
hoosz Wibbelman igenn.

Giorde Clas Michelson sin Borgr Eed Och gick för honom i Löffte, 
Johan Anderson och Anders Clason.

Bleff honom effter Låtit en åhrs frÿheet aff borgmest: och Råd.

Anno  1649  Den  10  Decembr i s  höltes allmenneligh 
Rådstuffu Dagh med gemene mann aff Staden i Nähr Wahro 
borgmestaren Peer Peerson

Rååd männ
  hindrich Erichson Johann Anderson
  Andersz Bengdtson Pheer hindrichss
  Mons Matdtsonn Anders Clasonn,

Pub l i ceras  Hans  Exe l l en tz  Dro t t zen tz  Pher Brahes: Breeff 
Om Krÿnningz hielpen till H. Mtz Kröningh.

Kärde Borgmestaren Peer Peerson Om Tompt Öre, Tull och axiis 
adt borger skapet skulle Det bettaala.

Och icke flera saaker hafuer kommet för Rätta i Detta åhr såm aff 
Dömde ähro, Witne Wÿ Bårgmestare Och Rådh, Och till Wÿdare stad-
fästelse trÿckie Wÿ Wårt Stadz Secre t  här Wnder.

Ac tum Vt  Supra.

10 DEC. 1649.
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Ekenäs Stadz Dombok
På  dhe  Rä t tegångz  Föreha fwande  Och  A fdömde  Saker, a l t  
i f r ån  den  10. Decemb: 1649: Och  in  t i l l  den  16. Decemb: 1650. 
Och  nu  Öf fwersändes  t i l l  dhen  HögLof f l ige  Konungz l. Ho f f -
r ä t ten  j  a l l  T i äns t f l ÿ t ighee t. Ekenäs  den  31  Januarÿ  Åhr  

1651.115

Anno  1650. den  21. J anuarÿ. Hö l tes  Almenneligh Råd-
stufw dagh medh Gemenne Man j Närwahro Borgmästaren 
Peer Peerssonn.

Rådmänn.
  Johan Andersson: Måns Matzssonn.
  Anders Bengdtsson. Peer Hendrichssonn.
  Anders Claesson.

Kärde Höglärde Mag is te r  Johannes  Bahn  till Borgerskapet 
om Prästegårdz bÿgningh om Näfrar till Prästgårdz husen, Och blef be-
williat at Borgarenar skulle giffwa 50. Näfrar på mann, och Taakwedar 
4. Och dhe som förra Näff rar äro skÿldige, skulle medh dhet första 
Lefwerera.

Ähn kärde Mag is te rn  till Borgerskapet om Seÿaren, blef bewilliat 
af Borgmästare och Rådh at Anders Bengtsson skulle ställa Säÿaren och 
honom till Löön om Åhret 20. daler kopper M:t hälfften Vtaf kÿrkian, 
och helfften Vtaf Staden, 10. Dr af hwardera, Och för samma Penninger 
skall han göra honom reen een gångh om Åhret, dher til skall han be-
komma Oljo ½ Stp, Talgh. 2. Mr.

115 Tillagt med annan stil: Inlagdt af een Bårgare j Ekenes Nilss larsson den 7. 
Februarÿ 651.

21 JAN. 1650.
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Anno  1650. den  11. Februarÿ, Hö l tes  Almenneligh 
Rådstufw dagh medh gemeene Man j Närwaro Borgmästaren 
Peer Peerssonn.

Rådmänn.
  Johan Andersson. Anders Bengtsson.
  Hendrich Erichsson. Anders Claesson.

Kärde Johan Andersson till Zacharias Zöffringsson om een Qwÿga 
som han haffwer köpt j Odensiöö, och icke Ansagt på Tullen, Erkenner 
Rätten, effter som Qwÿgan är köpt för 7. Dr 24. öre.

Effter Tullordningens Jnneholdh bör Johan Andersson hafwa, 3. Dr 
28. öre.

Ähn kärde Johan Andersson till Oloff Clemetsson om een Vngh Stuut 
som han hafwer bekommet medh sin hustru frå Vnala, Och effter han 
hafwer icke Tullen Ansagdt, Erkenner Rätten, effter Tullordningens 
Jnneholld bör Johan Andersson halfparten som är 3. Dr.

Fältes Philip Bengtsson till 3. Mr böte effter dedh 7. Cap: j Rådstuffw 
balken, effter han icke wille Comparera  och answara Johan Andersz.

Kärde Anders Bengtsson till Jören Erichsz Slät om Sl. Bertill Skred-
dares gäldh som han hafwer warit skÿldigh Michell Simonsson som 
handskrifften Vthwÿsar, Salt Ströming 1. tunna för 10 Dr. K:r M:tt färsk 
Jder 50. st. är 25. öre, Härpå är bekommet Walmar 3. allnar â. 12. öre, 
belöper 1. D. 4. öre, Salt Strömingh 2. L är 1. Dr 16. öre. Altså res te -
ra r  8. Dr  5. öre som Arfwingarna skall Anders Bengtsson Tillställa.

I t em kärde Mårten Andersson till Jören Erichsz Slät om Lÿkstool 
och Ringningz Penningar effter Sl. Bertil Skreddares Hustru.

Ähn kärde Mårten Andersson till Bengt Matsson om några alnar 
Walmar som Albrechtz Sohn j Gulö hafwer sändt ifrå Stockholm medh 
Mårten Andersson, Och thet hafwer han giffwit åt Bengt Matsson till 
förwaring, till dhess han kunde bekomma sin fracht som belöper ½. 
rikz Dr. Altså Erkenner Rätten at Bengt Matsz skall dee Peningarna 
betala för frachten.

Kärde Zacharias Zöffringsz om sitt Omak som han war till Jngo, n. 
2. Dr 16 / öre, Nu säger Berndt Hanneman at Matz Simonsson hafwer 
nutit godzet, Altså a r res teras  dee sama Penningar på Ter t i a l en  på 
Matz Simonssons deel till wÿdare förklaring.

11 FEBR. 1650.
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Bleef bewilliat af Borgmästare och Rådh om dee 6 Dr som Matz Si-
monsson will hafwa af Effwert Wÿkers, blifwer han dherföre frÿkändt 
för dee samma 6. Dr som hafwer kommet på Dauidh Sigfredssons wäg-
nar.

Anno  1650. den  18. Mar tÿ, Hö l tes  Almenneligh Rådh-
stufw dagh medh Gemeene man af Staden j Närwaro Borg-
mästaren Peer Peersson

Rådmänn.
  Hendrich Erichsson Anders Bengtsson
  Peer hindrichsson Anders Claesson
     Månss Matzssonn.

Frågade Borgmästaren Borgerskapet till, Effter såssom Matz Si-
monsz wille hafwa sin deel Vtaf Ter t i a l en, och han will intet mista 
Theraf: Dher till Swarar Rådet och gemeene Man, Dhet är wäll Lånt till 
Staden, nu gifwer Rådet sin deel effter, effter dher ingen Omkostnadh 
är till Stadzens godo giort, eller och något aff Stadssens deel påkostadt, 
dhen tÿdh han Borgmästare war.

Anno  1650. den  1. Apr i l, Hö l tes  A lmenneligh Råd-
stuffw dagh medh gemeene Mann j Närwahro Borgmästaren 
Peer Peerssonn.

Rådmänn.
  Hendrich Erichsson. Johan Andersson.
  Peer hindrichsson. Anders Bengtsson.
  Anders Claesson.

Kärde Anders Bengdtsson om Seÿaren som Loden slogh sönder Vthj 
försÿningh och j Missfall, skall han dherföre hafwa Vthj Arbetes löön af 
Lÿkstolar af kÿrckio wärden Penningar 3. daler.

Kärde Johan Andersson till Borgerskapet om Tull och Axÿs.

18 MARS O. 1 APRIL 1650.
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Kärde Claes Michelsson till Philip Bengtsson om et par Pistoler 
som L ieu tenan ten  j Gretarbÿ hafwer hoos honom, och Lieut:n ähr 
skÿldigh Claess 1. Dr, Dherföre hafwer Claes begärat af Borgmästaren 
a res t  på samma Pistolar, at Philip skall dhem intet Vtgifwa, förr än 
Claes får sine Peningar.

Kärde Johan Andersson till Simon Skräddare om een Oxe som han 
hafwer slachtat, Och när Johan frägde effter ax icen, sade han, Jagh 
hafwer Ansagdt hoos Anders Bengtsson accÿsn.

Anno  1650. den  13. Maÿus, Höltes Almenneligh Rådh-
stuffw dagh medh Gemeene Mann j Närwahro H. Lagläsaren 
Jonas  Bothv ide, H. Befallningzmann Niels Månsson, Borg-
mästaren Peer Peersson.

Rådmänn.
  Hendrich Erichssonn Måns Matssonn
  Peer Hendrichssonn Anders Claessonn.

Bleff Jören Erichssonn Lille Stadztiänare och Hans Hansson 
bÿfougdte.

Kärde Hans Meÿer till Hans Holländer om een Pistol som Hans 
Meÿer hafwer satt j pant hoos Holländern, Och j Medlertÿdh som Hans 
Meÿer intet sin Pistol igenlöste, Hafwer Hans Holländer sålt samma 
Pistol åt Philip Bengtsson, Och Philip Bengtsson honom förkommet,. 
Hwarföre beiakas af den Loflige Rätten at Philip Bengtsson skall göra 
en Pistol igen innan 14. dagars tÿdh så godh som dhen andra är, Och 
Lefwerera till Hans Holländer, Och Hans Holländer till Hans Meÿer, så 
äre dhe wällförlÿkte.

Effter såssom Matz Bult är skÿldig till S. Peer ruut 18. Dr S:r M:tt 
Och är afdömbt 647. den 22. Mar tÿ, dhet Erich Mårtensson och hans 
Sÿster Anna skulle betala till Anders Persson Ruth 13. Dr. Och effter 
som dhen ena Sÿstren Brÿta wart förgäten, Altså Erkänner Rätten dhed 
hennes Swärfader Jören j Persöö skall betala till Erich Mårtensson på 
sin Andeel. 7. Dr 21 öre 8. pr.

13 MAJ 1650.
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Kärde Erich Jörenssonn Slät till Philip Bengtssonn om een Gårdh 
som Philip Bengdtsson hafwer köpt af hans Moder Sÿster H: Karin för 
18. Dr K:r M:tt Och är bewilliat han skall göra et par gode Pistolar innan 
een Månadz tÿdh, Och skall blifwa wärderad effter som dhe äre wärde.

Vpsade Vrban Wulff sin Borgare Eedh.
Vpbödz Peer ruutz Siöbodh andra gången till dhem som dhen Lust 

hafwer till köpa.

Anno  1650. den  27. Maÿ, Hö l tes  A lmenneligh Råd-
stufw dagh med gemeene Man j Närwaro Borgmästaren Peer 
Peerssonn.

Rådmänn.
  Hendrich Erichsson Anders Bengdtsson.
  Anders Classon  Peer hindrichsson.

Bleeff Pub l i cerad t  H:s Kl. M.tz Breef om Herredagen och Krö-
ningen. Och om Spanmåhlet som aff Vthskepningarna skulle j Stapel 
Städerna införas.

Anno  1650. den  15. Junÿ, Hö l tes  A lmenneligh Råd-
stuffw dagh med Gemeene mann j Närwaro Borgmästaren 
Peer Peerssonn.

Rådmänn.
  Johan Andersson. Hendrich Erichsson.
  Anders Bengtsson. Peer Hendrichsson.

Bleeff bewilliat af Rådet och Borgerskapet at Borgmästaren w:t Peer 
Peersson som Herrdagz karl blifwer, Att Borgmästaren skulle få 100. 
Dr. K.r M:t Och om goda förfodringh kommer tillbakas, så wille Borger-
skapet tilläggia Penningar, När Gudh honom heem förhielper.

27 MAJ O. 15 JUNI 1650.
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Anno  1650. den  1. Ju lÿ, Hö l tes  Rådstufw dagh medh 
Borgerskapet j Borgmästarens och Rådz Närwaro.

Rådmänn.
  Anders Bengtsson. Anders Claesson.
  Hindrich Erichsson.

Bleff Vpläsit Sup l i cando  som är stält till H:s Kl. M:tt om wåre klage 
puncter af Staden.

Bleef och Vpläset Sup l i cando  som är stält till wår Nådige Herre 
och Grefwe, at han täcktes wara oss hoos H:s Kl. M:tt behielpeligh.

Bleef och Vpläset et Sup l i cando  som är stält till H:s Exe l l en tz  
Rÿkzens drotz, at H: G: N: täcktes wara oss fattige Vndersåtare behiel-
peligh.

Bleef och Vpläset Borgmästarens wår Herdagz mans Fullmacht, 
som honom af Borgerskapet gifwit är at wara wår Fullmächtige.

Fältes Philip Bengdtsson till 3. Mr för Swarlösa, och för sin mootwil-
ligheet, at han eÿ stodh till Swars Mårten Hansson för Skälssord.

Vthj Borgmästarens W:tt Peer Peerssons frånwaro, och Vthj hans 
Ställe, Erkänner Borgmästaren at wara Borgmästare Anders Pistolma-
ker, så Länge han är till Herredagen.

Beswärade Berndt Hanneman sigh Vtöfwer dhet olÿdelige Seg la -
t i on  som Ramo Skepparen drÿfwer, Staden med sin Farkoster till meen, 
Och blef af Borgmästaren effterlåtet, dedh Borgerskapet skole draga 
till hans Skuta och taga hans Segel Vtaff, Till wÿdare Förklaringh på 
hwad Sätt och beskedh han dedh giör, och Vnder et sådant Seg la t ion  
drÿfwes Landz köp. Effterskrefne skole draga till at Vptaga hans Segel, 
Matz Jacobsson, Mårten Hansson, Lars Matsson, Jören Slät, Sigfred 
Botzmann, Matz Sunesson, Thomas Skreddare, Simon Skreddare.

Anno  1650. den  8. Ju lÿ. Hö l tes  A lmenneligh Rådh-
stufw dagh medh Gemeene Man Vthj Närwaro Laghläsaren H. 
Jonas  Bothv ide, H. Befallningzman Niels Månsson Bruse, 
Anders Bengtsson Vthj Borgmästarens Ställe.

1 O. 8 JULI 1650.
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Rådmänn.
  Måns Matzsson  Peer Hendrichsson
  Mårten Hansson Anders Claesson

Kom för Rätta Matz Simonsson, och inlade een Häredz doom giffwen 
Vtaf Sigfred Jönsson, Da tera t  den 27 Maÿ  630. Att Hans Holländer är 
skÿldig betala för bemälte Matz Simonsson 11. Dr gångbart mÿnte den 
tÿden effter Hindrich Swenssons Ransakning, Och förhögningh på den 
Räste Boskap som han af be:te Matz Simonsson köpt hafwer. Swaranden 
Hans Holländer föregifwer at Matz Simonsson hafwer j hans frånwahro 
förmåt sigh doom effter orät berättelsse, Är Altså Hans Holländer wor-
den förorsakat Vthj Vnderdånigheet at beswära sigh för den konungz-
lige Rätten, sedan såssom Matz Simonsson Vtaf Wälb:n Landzhöfdingen 
Jacob Claesson, hafwer förmåt sigh Befallningh till Hindrich Simons-
son at han skulle samma doom exequera, Att Saken skulle j näste 
Lagmans tingh Vptagas.

Erkännes af Rådstufw Rätten at Parterna effter samma Reso lu t ion  
skulle Vthj nästa Lagmans Tingh der C la rera, Skall och Holl-ländern 
ställa för sigh nöÿachtigh Caut ion  Till förste Lagmans Tingh, effter 
han sielf reesfärdigh ähr till Wÿborgh. Eller nu strax medh Handh och 
Segel Vthj sitt Ställe Fullmächtigh giöra.

Blef W:tt Befallningzmann Niels Månsson Bruse Fullmächtigh för 
Hans Holländer för Saksens Vthförande, så wäll som för 40. M.r Sak-
ören.

Hafwer Berndt Hannemann krönt een koo för Hindrich Maals Änkia, 
Och Mårten Andersson krönt för Cronones Tull och kÿrckiones, Nu 
kännes H: Befallningzman wid kona på H:s Gl: N:s wägnar.

Hafwer Jacob Larsson beiakat at betala för Hans Holländer 6. Dr. åt 
Holländers Pÿga Kirstin benemd till Wårfru Marknadz.

Blef bewilliat af Rätten at ded godz som Stockholms boen Matz 
Olofsz hafwer moot Stadzens pr i v i l eg ie r  Handlat Vthj Thenala, skall 
borttagas och förwahras till Stadzens gagn och godo. N: som war 2. 
Stutar.

8 JULI 1650.
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Anno  1650. den  16. Decembr i s, Hö l tes  Allmenneligh 
Rådstufw dagh medh gemene mann af Staden, Vthj Närwahro 
Borgmästaren Peer Peerssonn.

Rådmänn
  Hendrich Erichsson Johan Andersson.
  Anders Claesson Måns Matsson
  Peer Hindrichsson Anders Bengtsson.

Blef pub l i cerad  Rÿkzdagz Besluth som nu nästförleden Rÿkzdagh 
beslutet är.

Och kom inge andre Saker före, som doom kunde afgå.
Och  i cke  f l e ra  Saker  Ha fwer  kommi t  fö r  Rä t t a  j  dhetta Åhr 

som Afdömbde äro, Wittne Wÿ Borgmästare och Rådh, Och till wÿdare 
Stadfästelsse Trÿckie wÿ wårt Stadz Secre t  härundher. Ac tum v t  
Supra.

Ekenäs Stadz Dombook
på  dhe  Rä t te  gångz  fö re  Ha fuande  oh  a fdömde  Saker  a l t  
i f r ån  dhen  16  december  1650  oh  in  t i l l  dhen  15  December  
1651  och  nu  ö fuer  sendes  t i l l  dhen  Hög  l å f l ige  kånungz -
l ige  Hå f rä t ten  i  a l l  t i ens t  f l i t i ghe t. Ekenes  den. . .  j anuar j  åhr  

1652.116

Anno  1651  dhen  22  Januar j  Höltes allmeneligh 
Rådstugu dagh, med gemene man i när waro, Befalningzman 
w:th Nils Mångson Bruse. Lagläsaren w:th Jonas Botvide, 
Bormestaren w:th peer peerson.

Rådhmän
  Johan Anderson, Hendrick Erickson,
  Mångz Matzson, Anders Bengtson
     Anders Clason,

16 DEC. 1650 O. 22 JAN. 1651.

116 Tillagt med annan stil: Mester Johan Bahns Vthschickade Hendrich Gråå 
inleffwereradt dhen 31 Januarÿ 1652.
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Fältes Matz Simonson, effter dhet 7 capitel i Rådstufu Balken, för 
Suar lösa, ath han icke stodh Erik Matzson Skoster till retta, om några 
Handlingar.

Vpbödh H. Bengt dhe panter som Bårgaren hos honom hafuer. N. 
Jakop Larson philip Bengtson oh Lars Matzson.

Kerde Mårten Anderson till Borgerskapet om preste gårdz Ste-
gers oh Badstufu, ath dhe skule dhet fulkomna, oh med dhet Snaraste 
upbÿggia, jempte med preste pengarna, ath dhe wille dhem gifua med 
dhet Snaraste.

Kom höglärde Magistern för rätten och på minte Borgerskapet, om 
Boskaps tiend, N. Smör eller peng:r een M effter huar koo, huilket Bår-
ger skapet, hafuer bejakat at dhe wille med godh willia Vth göra.

Anno  1651  dhen  29  Januar j  Höltes allmenneligh Rådh 
stugu dagh med gemene man, i när waro Bormestaren w:th 
peer peerson.

Rådmän
  Jåhan Anderson, Per Hendrichson,
  Mångz Matzson, Anders Clason.
  Anders Bengtson,

Blef skrefuet fålck och Boskaps peng:r öfuer Staden,
Kärde Mårthen Anderson, till christer Erickson, om en fierding Salt, 

som christer honom Skÿldigh war, Ehr kenner Retten, dhet christer 
skall Strax Betala.

Uplÿses andra gången H Bengtz panter, som han hafuer af jakop 
larson philip Bengtson och lars Matzson.

Anno  1651  dhen  30  Apr i l l i s  Höltes allmeneligh Råd 
stugu dagh med gemene man i ner waro, Befalningzman 
w:th Nilz Mångzson Bruse, lagläsaren, w:th Jonas Botvide, 
Bormestaren, w:th peer peerson.

Rådmän.
  Hendrick Erikson, Anders Bengtson,
  peer Henderson,, Anders Clason.
  Mångz Matzson.

29 JAN. O. 30 APRIL 1651.
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Kom Effuert wÿkers för rätta och besuärade sig om dhe preste 
peningar, dhen tÿdh han war kÿrkie werd, haf:r preste hustrun S. H Ar-
fuedz änkia, på Sigh Sextie dald: oh dhem hafuer Effuert låthet arestera 
hos Änkian, och Magistern hafuer taget aresten lös, Simon i Tofuö tÿe 
dalder, för sin Broder, för han hafuer för sedt sigh i kÿrkian, med vp 
gifuande, Christer Erikson tÿe dalder, för Sakören till kÿrkian.

Blef till frågat Bårgerskapet, om dhe skule wara åth nögde, med dhe 
förra Bormestare oh råd, huilket dhe alle Suarade dertill, ath dhe wille 
wel wara till fredz med dhem, oh hafuer gemene man önskat dhem 
lÿckÿo oh welsignelse, i sith före tagne åhr.

Blef Jören Erson lille af Sagdt ifrån sin stadtienare tienst, oh Hans 
Hanson, oh blef Sath i Stelle Matz Jakopson, oh Jören Erson Sleth.

Blef matz matzsons Enkia, H. Margeta frÿ Sagdh ifrån sin fålk peng: r 
för sin fatigdom skuldh, oh för ålderdom skuldh.

Blef klåckarens dåtter malin Hendricks dåtter frÿ Sagdh ifrån sin 
fålck pengar, för sith omak för kÿrkiones skuldh.

Af Sadhe Anders Börelson sin kÿrkie werdz ämbete oh blef i Stellet 
michel Henderson, oh mårten Anderson i sith förra Rum.

Blef bewiliat af Rätten, ath om Staden icke skule förskafua een ståck 
af huarjo manne innan pinges dagh, skule dhe böta 3 M. som icke innan 
dhen tÿd för skafuar sina inn, till prestegården, oh Samaledes till Stora 
broon, ath dhe skule dhen ferdigh göra.

Kom för rätta matz Simonson, oh besuärade sigh till Berent han-
neman, ath han icke hafuer fåth sin Salt tunna för än i Majo och henne 
skule han hafua hafft om kÿnder meszan, effter förlÿkningzskrifften.

Huad dhen 2 punchten wedkommer om Humblan ähr domen för af-
gången.

Dhen 4 punchten huadh han till kommer om Hampan eth L skall H. 
Befalningzman betala 3 D för Ldet för Berent Hannemans skuldh, oh 
skall Berent lefuerera hånom een Säck, och een Säck skall han hafua 
som Humblan står vthi.

kerde Erick matzson till matz Simonson om een full macht som 
Erick hafuer bekommet ifron Stocholm, på eth hundrade Nÿtie Sex dal: 
Huilket matz will clarera ner michel Henderson komer ifron Stocholm.

30 APRIL 1651.



149

kärde matz Simonson till Hans mejer om 7 Lod arbeta Sölfuer, huil-
ket matz Simonson skule hafua effter Lars Falks Sedel, huilket Hans 
mejer skall betala vthan vpholning.

kärde Hendrich Gottman Till Tomas Skreddar om een koo, som Tå-
mas hafuer kiöpt af hans dåtter olofuandes, kennes Befalningzman wed 
koon på H. G. Exe l l: wegnar.

Aflade Anders Erson sin Bårgare Edh oh gick för honom i Bårgen 
Hendrick Erson oh per Henderson åth minsto i Sex åhr.

Anno  1651  den  28  jun i  Höltes all menneligh Rådstugu 
dag med gemene man i när waro Bormestaren w:th peer peer-
son.

Rådmän
  Hendrik Erson,  Anders Clason.
  peer henderson.

på bödz bårgerskapet at de skule in föra steen effter H: G: N: Befal-
ning. Suarar Borgerskapet at dhe will införa steen så mÿket dhe kan 
komma till wega, och om H: G: N: teckes låtha göra een stor pråm, så 
kan bårgerskapet teste betre komma till wega, och sedan wille dhe be-
gera för fampnen, ehuadh dhe dher på kåstar.

Anno  1651  dhen  4  Augus t j  Höltes allmennelig 
Rådhstugu dag med gemmene man i när waro Bormestaren 
w:th peer peerson.

Rådmän
  Hendrick Erson, Mångz Matzson,
  Anders Clason.  Anders Bengtson,

Blef om klagat om preste gårdz stegerset oh Badstugun ath Staden 
skule med dhet Snaraste ferdiggöra dher till skall Staden göra af huarjo 
manne een ståck

Effter Anders larson införde lengdh i rätten på Anders Bengtson, om 
tÿe dal: finnes Anders larson så ner betalt i Anders Bengtsons Book. oh 
Effter Sama Räkning Erik Mårtenson Ruth skule wara skÿldig nje D. till 

28 JUNI O. 4 AUG. 1651.
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Anders larson Suara Erik Mårtenson han hafuer inthet bekomet fenster 
eller Senger dher före bör han oh icke till ath betala.

Blef pub l i cera t  H: G: N: Bref at Borger skapet skule förskafua mat 
oh drick, till H: G: N: Ankomst kommer med dhe fremande oficerar, 
Samales blef oh publicerat: H: G: N: Sedel om torfuet till Rudammen i 
trägården.

Fältes Johan larson till 3 M böte i Rådstugu balken effter dhet 7 ca-
pitel. för Suar lösa at Suara Hans Hållender om een Rekning.

Anno  1651  den  3  Sep temb: Höltes almenelig Rådstugu 
Dag med gemene man i ner waro Bormestaren w:th peer per-
son.

Rådmän
  Johan Anderson peer Hendrikson.
  Anders Clason

Till Sade Bormestaren Borgerskapet at dhe skule Hafua ööl och mat 
i för råd till munstringen oh krigzfolketz behof som nu snart skeer.

Sattes oh werderningzmän på ööl. så ath dhet ööl såm gåth ähr skall 
Selias för tÿe öre kannan. oh dhet som sembre för otto öre.

Ööl profuare ähr Anders Clason och Bengt Matzson.

Anno  1651  dhen  6  oc tober  Höltes allmenelig Rådstugu 
dag med gemene man i ner waro Bormestaren w:th peer per-
son.

Råd män
  Johan Anderson Mångz matzson
  Anders Clason  Anders Bengtson

Kom inga Saker för Retta som dom afgå kunde.

Anno  1651  dhen  10  November  Höltes almenelig 
Rådstugu dag med gemene man i nerwaro Bormestaren w:th 
peer peerson.

3 SEPT., 6 OKT. O. 10 NOV. 1651.
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Råd män
  Johan Anderson, mångz matzson
  per Henderson,  Anders Bengtson,

Aflade Carl bilsteen sin bårgare Eedh.

Anno  1651  dhen  15  December  Höltes almenelig 
Rådstugu dag med gemene man i när waro Bormestaren peer 
person.

Råd män
  Jåhan Anderson. Mångz matzson
  Anders Clason.  peer Henderson.

jnstelte peter Torwösten sin Son, johan Torwösten, till een Bårgare 
her i Ekenes.

Och icke flera Saker hafuer kommet för Rätta i dhetta åhr, som af 
dömbde ähro, witne wÿ Bormestare oh råd, oh till wÿdare Stadfestelse, 
trÿckie wÿ wårth Stadz secre t  här vnder. Ac tum u t  Supra.

Ekenääs Stadz Doombook,
På  dee  Rä t te  gångz  Föreha fuande, Och  a f fdömde  saker, A l t  
i f r ån  den  4  December  651  inn  t i l l  denn  15  december  652: 
Och  nu  ö fuer  sändes, t i l l  den  Högh lo f f l ige  konnungz l ige  
Hof f rä t ten  i  a l l  T iens t f l ÿ t ighee t, Ekenäs  den  17  Januar j  

653:117

Anno  1652  den  16  Februar j  Höltes Laga Rådstuffu, j 
Achtadh och wälförståndigh Lagläsaren Jonas Bothvidæ, H: 
Grefl: Excell:z Gustafus Adolphus Befalningzman w:tt Johan 
Martens: Borgmestaren w:tt Peer Peersonz

15 DEC. 1651 O. 16 FEBR. 1652.

117  Tillagt med annan stil: Jnlefwererat i den Konungzl. Hofrätt af een Ekenääs 
Borgar d. 6 Februarÿ 1653.
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Rådhmänn
  Hindrick Erickson: Johan Anderson
  Anderss Bengdtsz: Monss Madtzson:
  Peer hindrichson: Anderss Clason:

Frägade W:tt Befal:n Johan Martens På H: G: N:s Greffue Gustaffz 
Adolphz Wägner, till Borgmestaren Om dee Eet hundrade dal: K: m:te 
såm Borgmestare och Rådh hafuer låtet taga aff Torsilla borgarna,

Suarade Borgmestare och Rådh, adt tuå deelar af dee Eethundrade 
dal: kom till herre dagz Penningar till Borgmestaren Och den tridie 
Part till deres aflöningh såm effter skutan Waahr,

Kärde Morthen Hanson Till Erick Jöranson, Om sÿn skutos och 
Tÿgz för brÿtningh, Huilcket skedde 646 den tÿdh Erick Jöranson Mor-
thens skepare wahr på samma skuta, Och wälb: Gustaff Jlle, hade frach-
tadt samma skuta till Räfuel, Och Accordera t  w:tt Peer Peerson till 
Redare, adt öfuer föra Wälb: Gustaff illes godz:

Och effter såm skeparen och Redaren hafua öfuer eens wahritt, 
adt intaga godz och fålck, emot öfuerhetens befalningh, huilcke woro 
desse effter skrif:e Backa: Hans, Greföö Erick een skreddare, Herman 
Leÿbstorff:
/2 Ehrkenner Rätten Skeparen och redaren, Begge till adt betala sku-
ton och Tÿen Morthen Hanson till Hånda: Och söke In t rescen terna  
Vthj det f o ro  der dee getha,
/3 Kärde Erick Morthenson till w:tt Peer Peerson, adt honom skulle 
Res tera  Een dal: Kop: M:te på Een Tunna salt, såm Peer Peerson af 
Honom bekommit Hafuer,

När dette åfuan skrif:ne vtfördt wahr, giordes Per Person der före 
Frÿ,
/4 Kärde Morthen Anderson till Hindrick Greelson om Een fierdingh 
Torsk, såm Hindrich Greelson af Morthen köpslagat hafuer, Och Hind-
rich Greelson hafuer fördt Torsken Heem, och upslaget Honom, och 
kokat af honom ena gångo, Och sedan hemsendt torsken till Morthen 
Anderson

Ehr kenner Rätten, Adt effter såm Hindrick Greelson, kööp om Tors-
ken giordt hafuer, och honom heem förde, och wpp slagit, och kokat af 

16 FEBR. 1652.
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honom, skall der före Hindrick Grelson hålla köp och Morthen Ander-
son betaala effter deres förste kööp.
/5 Kärde Hans Meÿer till Philip Bengdtson om et Par stöflar, såm Philip 
till låns tagit hafuer, Och philip förlånt them till Erick Jöranson:

Ehr känner Rätten, adt effter såm Erick Jörenson bekänner sigh adt 
för farit stöflarna, skall han strax betala till Hans Meÿer 3 dal: för stöf-
larna effter förlÿkningh,
/6 Kärde Hans Meÿer till Philip bengdtson om en Pÿstol, såm philip 
effter förra af gången doom skule Meÿern betaala:

Ehr känner Rätten, adt Philip skall nu strax Vthan någån wppe håld-
ningh och gÿnsagu betala för än han af Rådstufun kommer.
/7 Kärde Clemet Anderson till Hans Meÿer, adt han hafuer tagit 1 bååt 
i Åland in i hans skuta och fördt till Stockholm, och tädan igen till Eke-
näs,

Ehr känner Rätten adt Hans Meÿer skall i Fracht betala för båten, 2 
dal: K: M:tte effter deres egen förlÿkningh för rätten
/8 Kärde Efuert Wÿkers till Hindrich Greelson om et slagzmåål, såm 
hade skeedt för en tÿdh sedan, adt Hindrich grelson hafuer slagit 
honom några kÿnnpustar, och några slagh af flata Värian

Ehr kenner Rätten, effter såm det fÿnnes ingen blonad, eller blodh 
såår på Efuert Wÿkers, Fälles Hindrich till Sex Mr effter det – 12 Cap i 
Sora måla balcken,

Anno  1652  den  29  Mar tÿ  Höltes Laga Rådstuffu i Nähr 
Wahro Borgmestaren W:tt Peer Person

Rådmänn,
  Hindrick Erickson: Johan Anderson
  Anderss bengdtson: Mons Madtson:
  Peer Hindrickson: Anders Clason:

/1 På ladess öfuer heela staden till Preste gården Nefrer 50:e och 
stockar 2 st:n på mannen, till badstufuns och stegersetz för bätringh, 
Jempte dee Resterande Nefrar och takuädar såm staden blef skÿlligh på 
Anno 648 adt dee skule dette med det åfuan skrifne Vthgifua,

29 MARS 1652.
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/2 Kärde Bertill Wulff till Anders Bengdtson Om en dal: det Anders 
skule i fracht för sigh gifua, för det han hafuer fålgdt med honom till 
Räfuell

Blef beuiliat adt Anders bengdtson skall den dalern Vthgifua, Vthan 
någonn Vÿdare kräfningh,

Anno  1652  den  3  Maÿ  Höltes Laga Rådstuffu med ge-
menemann, Nähr Wahro Befalningzman W:tt Johan Martens 
Borgmestaren W:tt Peer Peerson,

Rådmän:
  Hindrick Erickson: Johan Anderson:
  Anders bengdtson Peer hindrichson:
  Mons Madtson:  Anders Clason:

/1 Aflade Peer Jacobson sÿn borgare Eedh, och gick för honom i löff-
te, Madtz Jacobson: Christer Erickson: och till sades honom en Åhrs 
Frÿheet
/2 Fältes Clas Mickelson till 3 Mr effter det 7 Capp i Rådstufu balckn, 
för Rådstuffu för sätningh,
/3 Af sattes Stadztienarenar, Madtz Jacobson, och Jören Erichsz slät 
och i stället Clas Mickelson: och Morthen Erickson
/4 Afsattes kÿrckewärden Mickel hindrichson och i stellet Erick Mor-
thenson Ruth, och Morthen Anderson blifuer Varande,
/5 Kärde Hans Meÿer för Margita klinck till Morthen glasmestare adt 
hon will icke hafua honom lenger i huset, Vthan någon hushÿro: Ehr 
kenner Rätten at glasmestaren skule med henne för lÿkas om hushÿron, 
eller söke sigh annor stedes,
/6 den Tieran såm till botzmans lådian kommen ähr ½ T:a skall borga-
renar betala huÿtrunstich på mannen
/7 På bödz af Rätten at när Poÿo bönderna skule till skären draga, och 
der lanskööp i fersk fisk göra, skulle borger skapet der effter see, och af 
dem taga båtar och godz, doch Vndantagandes maat och drick.

3 MAJ 1652.
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Anno  652  den  1  Jun i  höltes Laga Rådstufu i Nähr Vah-
ro Borgmestaren W:tt Peer Peerson,

Rådmänn
  Anderss bengdtson: Peer hindrichson
  Anderss Clason: Mons Madtson:

/1 Fodras Jören i Pärsöö och Johan i Söderbÿ, för Rätten för det dee 
olofliga hafua emottaget Landzköpare godhz, på sÿn Lådia, Och af en 
hustru, Båårbÿ Madtszes dotter benemdh den Jören i Pärsöö hafuer 
aftagit Salt i Räfuel och förbÿt här i Strömingh, huilcken fÿsk staden 
Arres terade, och för brötes för Landzkööp, och bårbÿ Matses dot-
ter må sökia sÿn mann igen huar hon Vill, Samaledes om Lådian såm 
Arres terades  skulle och wäll med för brutit blifuit, Menn igenom 
böön, gaffz henne Lööss i denne gången, Men huar dee annorgångh 
igen kommer med henne, genom Lanskööp, skulle dee mista henne 
Vthan någon för skoningh,
/2 Kom för Rätten W:tt Augus t inus  Gullsmeden, Och kärde till Jonas 
Thomason, om hans Sonn Simon Jonason, huilcken han hafuer Låtit till 
at lära Arbeta till gullsmedz arbete Och der nu Simon hafuer Wahrit 
några Wekor hoos gullsmeden togh Jonas sÿn sonn frå smeden olofliga 
bort

Ehr kenner Rätten at Agus tus  skall fåå Simon igen at blif-fua till 
hösten till at arbeta husarbete och icke till smida, för det dee bruto 
Cont rac te t, och gullsmeden gifua honom något lÿtet der före Och 
fadren igenom böön af bidit at hans Sonn måtte fåå göra för honom 
några daxuärker på kÿrckÿan, när såm på hans deel behöfues
/3 På ladess Bårgerskapet adt dee skulle inskaffa till Preste köket et 
brede på huar dera mannen i staden

Anno  1652  den  10  Ju l j  höltes Laga Rådstufu i Nähr 
Wahro Befall:n Wtt Johan Martens. Borgmesttaren W:tt Per 
Person och Rådmänn

  Hindrick Erickson: Johan Anderson
  Anderss Bengdtss: Peer hindrichss
  Anderss Clason: Mons Madtson.

1 JUNI O. 10 JULI 1652.
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/1 Kärde Efuert Wÿkers till Hans i Toorsöö, Om Een stoor brÿgge ketel, 
den han hade Lefuererat till Hans 645 adt föra till Räfle, Och taga der 
på Rågh 2 T:r Och Efuert säger sigh at Lefuerera Våren der effter Ijdh 
½ T:a och strömingh ½ Ta till hans i Torsöö, adt in lössa sÿn ketel igen, 
huilcket och Hans med sÿn Edh å book lade och betÿgad, adt han den 
fisken på ketelen lefuererat hafuer till Thomas bäfuerman i Räfuell Och 
icke äntå ketelen igen fååt, Och säger sigh Hans icke till det ringeste på 
sÿn anpart taget hafuer på ketelen Vthan till Efuert Rågh – 2 T:r

/2 Affsattes Morthen Erickson frå sÿn stadztienares Tienst, effter H: G: 
N:s breef, och i stellet, Niels Larson:
/3 Bleff På dette Åhr, Mantals Längd skrefuen öfuer heele staden,

Anno: 652  den  7  Augus t i  Höltes Laga Rådstuffu: i Be-
falningzmans W:tt Johan Martens: Borgmestaren W:tt Peer 
Peerson:

Rådmänn
  Hindrick Ericksz: Johan Anderson
  Anderss bengdts: Monss Madtson:

/1 Framträdde Wällärde kÿrckeherden Mester Johan Bahn och angaff 
om Prestegårdzbÿggningen, blef af sagdt, dee skulle strax taga till 
bÿggningh, bode med husbÿgningh och täckningh, huad mehra nöd-
torftigt ähr, till et änskap:
/2 Kom för Rätten Murmesterenar, såm Mura på kÿrckian, Och An-
gåfue i Rätten, Johan Anderson skule hafua skält dem för falsk kÿrcke 
murningh, och icke sit Embethe icke i acht hålla Vthan ffalskt arbete 
göra, der till Johan Anderson hårdt förnekadee, inthet dem skält hafuer 
för skälmar eller Tiufuar, Och ingen Wÿtne der till Wahr Johan An-
derson öfuertÿga kunde, Wthan Wahr taalat i drÿckes måål, der med 
sigh emillan alle tillhopa på bode sÿdor för lÿktes, och inthet mer at 
efftertala,
/3 Wplästes och pub l i cerades  H: Kong l: Maÿ:tz Manda t  om To-
bax statn, Lÿdandes ialle sÿne Punchter, effter Mandatens Jnne håldh, 

7 AUG. 1652.
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och för frågades om någor aff borgerskapet wille emot taga, det at för 
prechta och Wthsälia,
/4 Framträdde: S: Carll Jönsons Enckia, och kärde till hustru Anna 
i Baggebÿ, om en koo mölckningh, blef af dömpt at gifua Carl Jön-
sons Enckia en spand Rågh, Och Anders Pÿstålmakare står för Anna i 
baggebÿ god, at för nöÿa Carll Jönsons Enckia
/5 Kärde W:tt Augus t inus  gullsmeden till Baltsar Wulff at Wulffn ha-
fuer giordt honom hemgångh på effter föliande sätt: N:n Baltsars hustru 
Wahr med Erick wulffz hustru hoosz Augus t inus  till kåldskåål; Och 
dee komme bode från skellergård, Emedler tÿdh kom förbe:te Baltser 
dÿt medh et draget suärd öfuer föll och högg fensterna sönder och man-
te Agus t inus  Vth adt slåås, Och Agus t inus  honom der till föga sua-
rade: Nu för Rätten och för hans fattigh doom badh han för honom, gaf 
Agus t inus  målsretten till, Wÿdare effter 1 Capp118 i Edzöre balcken 
för hans fatigdoom för skont med halfua saken till 40 Mr sölfr m:te Fäns-
terna skall han låta bÿggia, och är nu der med alt Wäl förlÿkt,
/6 Blef Morthen Anderson äskat för Rätten, adt suara för sÿn Pÿga N: 
Karin hindrichs dotter, för den lönskläga han med henne hafft hafuer: 
dette Vphoffz till Snickar Jörens tillkomst:

Anno  652  d: 6  Sep tember  Höltes Laga Rådstufu i nähr 
Wahro Befalningzman, Borgmesteren och

Rådmänner
  Hindrick Erickson: Anderss bengdtson
  Peer hindrichson: Anderss Clason:

/1 Hadess för rätten och proberades  stadsens Wicht och Måål,
/2 Kärde Hindrick Bertillsons hustru, till Philip Bengdtson Om et 
Bÿsman, thet hon hafuer låtet till honom lagas, nu hafuer philip för 
kommit bismanet bort, Ehr kenner Rätten at philip skall strax bÿsmanet 
igen skaffa till henne Vthan någon förhalningh och försumningh,

6 SEPT. 1652.

118  Rättat från Cappp.
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/3 Kärde Carll Jönsons Änckia till Mickel hindrickson, om ett par kni-
fue slÿdar af sölfuer them hon hade pant satt för några kannor ööl, och 
säger sigh hafua betalt ölet, och kann icke sÿn slÿdar fåå igen: Effter 
såm Mickel hindrichson till S tocho lm förrest ähr, Vphoffz dette till 
han(s) hemkomst
/4 Kärde Christer Erichsons Fullmechtiger Anders bengdtson be:dh till: 
S: hindrich Malns Änkia, om 11 M peningar och et fåår, huilchet fåår 
änckian beståår, Men peningarna säger hon sigh inthet Weta af, effter 
hennes S:i Mann icke hafuer till det ringeste anmodat om: Alt så Ehr 
kenner Rätten Malns änkia till at betala Fåret, Men till Penningarna 
skall Christer Erickson skaffa sigh witnen till, så skall hon dem rich-
ticht honom betala,
/5 Kärde Hindrick Malns Änkia till Thomas skreddare om 11 stn Fåår 
skÿn, såm han hafuer annammat af hennes son i Stokholm Och effter 
Thomas skreddare icke ähr till stedes Vphoffz dette till neste Rådstuffu 
dagh,

Anno  652  den  11  Sep temb(e)r  höltes Laga Rådh stu-
ffu i Nähr Wahro Befalningz:n W:tt Johan Martens Borgmesta-
ren W:tt Peer Peerson:

Rådmänn
  Hindrick Erichson: Johan Anderson
  Peer hindrichson: Anderss bengdtson
  Anders Clason:  Mons Madtson:

/1 Kärde Hindrick Malns Änckia till Thomas skredde om dee 11 stn Fåår 
skÿn, såm han af henness sonn tagit hafuer huilchet Thomas skreddare 
betÿger adt han hafuer betalt hennes Sonn et skÿn, och gifuit 16 öre 
förät, Och de ander 10 ähr han ännu skÿllige, såm han bekenner,

Ehrkenner Rätten Thomas skreddare till adt betala de 10 fåår skin-
nen till åfuan be:te Änckian, Lÿka dÿrt ste såm han för det ena gifuit 
hafuer, till hennes Sonn.

11 SEPT. 1652.
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/2 Kärde Mickel Hindrickson å daals Morthen, det han hafuer olofligen 
tagit hans bååt i från broon, och root till backa och lömnat båten der, 
och draget från backa till refuäl,

Och effter Morthen ähr icke till stedes Vphofz dette till han kommer 
hem i från refuäll
/3 Kärde Johan Anderson till Mickel hindrichson, om et köp der dee 
begge hafua giordt med en Weder Quarn bÿggiare, och gifuit honom 
någon peningh på honden, at han skule bÿggia dem en Wäder Quarn, 
nu säger Mickell sigh icke Wille hålla något köp,

Angaffz af rätten adt dee skule förlÿkas, och hålla på huadh the på 
begÿnt hafuer,

Anno  652  den  20  Oc tober: höltes Laga Rådstuffu dagh 
i Nähr Wahro Per Peerson:

Rådmänn
  Hindrick Erickson: Per hindrichson
  Johan Anderson: Mons Madtson:

/1 Kärde Hans Meÿer till Philip Bengdtson om en Pÿstol såm förr är 
af dömt om, Och nu skall philip Vthan någån förhalningh för färdiga 
Pÿstoln och strax Meÿeren betaala:
/2 Kärde Hindrich Matson wallherden, till Erick Matzson skoster, det 
han hafuer slagit honom blodh såår i hufudet i sÿn gård, när han hafuer 
krafft sÿn Wallherde löön,

Erick Matson beropar på Wÿtnen såm skule hafua hördt at Wall her-
den skulle hafua gifuit honom ilaka ordh Vphoffz dette till Wÿtnens 
Ankomst;
/3 Kärde Philip bengdtson till Morthen hanson, om eet Pÿstol låås det 
hans Poÿke hafuer Pant satt hooss Morthen för 16 öre, och Morthen nu 
samma låås Pantsatt igen till Clas wefuare, och wäfuaren det för kom-
met

Effter såm Philip hafuer för drögdt i åhr eller tu, och icke igen löst 
sit låås, och i drögslo förkomet, bör alenast Wefuaren betala till Philip 
3 dal: K: M:te

20 OKT. 1652.
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119  Rättat från Nahr.

Anno  1652: den  27  november  höltes laga Rådstufu 
dagh i Nähr119 Wahro Borgmestaren W:tt Per Person

Rådmänn
  Hindrich Erickson: Anderss bengdtson
  Mons Madtson:  Anderss Clason:

/1 Befaltes Borgerskapet adt dee skulle Vthan någon Vppehåldningh 
lefuerera kÿrcke Wärden Mes ter  Bahns besoldningz Peningar, Jnnan 
Jule dagar,
/2 blef pub l i cera t  H:r Befalningzmans Räst längdh på stadsens fålcke 
Peningar.
/3 blef och pub l i cera t  Mes ter  Bahns Memor ia l  på stegerset och 
om takbräder, och till kÿrckie Wärden Morthen Anderson, och Peer 
hindrichsons up börd på Preste peningarna.
/4 Kärde Hindrick Matson Wall herden, till Erick Matsz skoster för det 
såår han honom i hufudet slagit hafuer, när han hafuer krafft sÿn Wall-
herde löön hoosz honom

Effter såsåm Erick Madtson honom blod såår slagit hafuer, Och inga 
Wÿtnen kunde finnas stort till Wall herdens ordh, Fältes för den skuldh 
Erick Matson till 12 Mr effter Såra måål med Wilia i det 9 Capp för det 
han så tracterad honom, Och Wallherden j stadsens gömo, för det han 
Erick så fuskat hafuer
/5 Fältes Jören hindrichson H. G N:s Snickare till 3 öre för suar löso 
effter det 7 Capp i Rådstufu balcken för han stod icke Karin hindrichz 
dotter till rätta
/6 Kärde Bengdt Matson till Hans Meÿer om et fåår det han mist hafuer 
af sÿn fåår hoop, det Hans Meÿers fålch Vthj mÿstagningh tagit hafuer, 
på Såddan Wilckor aff får hopen, at hans Meÿer hafuer hafft et såddant 
får i samma hoop, och bengdt Matson hafuer hans fåår inthet tagit igen, 
och är der med för kommet,

Ehr känner rätten effter såm Bengdt icke hafuer fååt sit fåår igen 
eller Hans Meÿers fåår, bör för den skuld, hans Meÿer gifua Bengdt et 
såddant fåår igen, Och söke sit huar han Will.

27 NOV. 1652.
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Anno  652  den  6  decembr i s  höltes laga rådstuffu, Nähr 
Wahro Borgmestaren Wtt Per Person

  Hindrich Erickson: Johan Anderson
  Anders Clason:  Per hindrichson

/1 Fältes Jören hindrichson i andra gången till 3 öre, för suarlöso effter 
det 7 Capp i Rådstufu balckn för det han icke stod Karin till rätta
/2 Fältes dals Morthen till 3 öre effter det 7 Capp i Rådstu balckn för 
Rådstu för sätningh,
/3 På lades af borgmestere och råd, at desse Vndersk:ne männ skulle 
upbÿggia stadsens kåk eller stupo, såm äre desse, Madtz Suneson: 
Bengdt Madtson: Jören Erichson slät: Jören Erichson Lille

Anno  1652  den  11  Decembr i s, höltes laga Rådstuffu 
dagh, Nähr Wahro Borgmestaren W:tt Peer Peerson:

Rådmänn
  Hindrick Erickson: Anders bengdtson
  Peer hindrichson Mons matson
  Anders Clason:

/1 Kom för Rätta Morthen Anderson, och kärde till Jören hindrichson. 
H: G: N:s snickare, sÿn gamble tienare, Och till frägade honom, huru-
lunda han hafuer låtet gåå et utroop Vth, adt han skulle hafua befatt-tat 
sigh med hans Pÿga be:dh Karin hindrichz dotter och bedrifuit sÿn Wilia 
med henne, Och mehra sagdt at Jören är en kÿrcke herre, och Morthen 
en Capplan
/2 Morthen sigh besuärer, at när han tiente hoos honom så hafuer han 
beropat, at han icke fattades huarcken ööl eller tuback, när han kom i 
frå Noot eller annor stedes, så länge han Wahr i kärlek med henne Men 
sedan inthet:
/3 Wthj Johan Andersons stufu säger sigh Morthen, adt Jören hafuer 
sagdt till Peer Monson H: G: N:s grefue Gustaffz tienare, och andre fle-
res, mot deres Agerande, för hennes skuldh hafuer han sagdt till dem, 
iagh will heller böta för henne än suäria,

6 O. 11 DEC. 1652.
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/4 Öfuer alt i et och annat frägar Morthen, Jören till om han hafuer hafft 
bestella med henne på något oärligit sätt, medan han Wahr i tiensten, 
eller sedan
/5 frägar Morthen ÿterligare om Jören Will göra trÿgg Eedh, om han 
hade full kommeligh bedrifuit fulla hor-rerÿ med henne sedan han kom 
af tiensten eller förr
/6 Sade Morthen till Jören, iagh hafuer henne tagit i tienst för mina 
skuldh, och icke för dÿna: det hafuer iag icke trodt du skule migh det 
göra:
1/ Suaranden  Jören Hindrichson till åfuan sk:ne Punchter: Morthen 
Anderson iagh hafuer icke till det ringeste migh oärliga stält i tiensten 
hoosz eder så lenge iagh eder tiente, och icke sagt heller eder till någon 
Cappelan,
/2 Strax effter iagh i tiensten kom, Frÿade iagh effter henne, och gaf 
henne 2 ringar till kärlekztekn, adt hon skule Wahra min Egen, och så 
gaf hon migh med sÿn frÿ Wilia, ööl och tuback,
/3 dette Jören för Rätten betÿger och till Per Monson och mot ander 
fleres Agerningar, Om iagh hafuer det sagdt, så Will iagh det beståå,
/4 Säger sigh Jören: adt den tÿdh iagh tiente, befattade iagh migh 
inthet med henne, men sedan iagh frå tiensten komm, om Wåren effter 
650, kom hon effter migh en affton till Peer Snickares, och bad migh 
komma heem med sigh, det iagh och giorde, Och gick i kammaren, och 
bedreff fullkommeligh mans Wÿlia med henne, Och tå Wahr Morthen 
till S tockho lm:

Åfuansk:ne Witnar peer Snickares hustru, adt hon till fänstret Wahrit 
hafuer, och ropat Jören Vth:
/5 Jören Hindrickson sÿn Eed å book lade adt han hafuer bedrifuit sÿn 
Wilia med henne, sedan han Vtaf tiensten kom, och icke förra,
/6 När Morthen migh Legde i Antbÿ sade han till migh, tu skall ingen 
Nödh hoos migh hafua, en pÿga skall du hafua och den andra iagh
/1 Till drogh sigh Vthj Rådstufuu sitiande Rätt, Ehuru såm Karin hind-
richz dotter och Jören hindrickson taltes Wÿdh, Och dee icke kommo 
ens om tallet, tå Jören sade, at hon hafuer tubbat honom der till, tå sade 
hon Neÿ, och i hastigo mode gaf hon honom en pust på munnen, at 
några blod dropar kom af näsan på gålfuet,

11 DEC. 1652.
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/2 Tå gick hon strax uth, och wilde gåå heem, sändes stadztienares 
poÿke /: huilcken i sÿn faders stelle i Rådhstufun Wahr :/ effter henne, 
hafuer han skule hafua sagdt, huÿ sloo tu så honom på munnen, då 
skulle hon igen hafua sagdt, min husbonde bad migh så göra
/3 Fram tredde Morthen Anderson för rätten, Och besuärade sigh för 
de orätte Ord Poÿken på honom tillägna Wille igenom hennes munn, 
Wille han med sÿn siäl salighet Eed å book läggia, adt han det icke 
sagdt hafuer,

Effter såm inga Wÿtnen och skääl kan fÿnnas till det ringeste, adt 
Morthen till öfuer tÿga: Vthan af poÿkens mun.

Ehr kenner Rätten Morthen Anderson frÿ,
4/ Frägade Rätten till Karin hindrichzdotter, huilcken thera Morthen 
eller Jören, hafuer först bedrifuit sÿn Wilia med henne

der till hon suarade, Morthen hafuer först min Mödom betaget:
Fältes Morthen Anderson effter det 3 Capp i Gifftermåla balckn, till 

40 Mr för mödom kränckningh,
Fältes Jören hindrichson till 3 Mr böte
Fältes Morthens Pÿga, Karin hindrichzdotter, för det hon Jören hind-

rickson slagit hafuer för Rätten till 40 Mr effter det 4 Capp i Edzöre 
balckn,

Anno  1652  den  15  decembr i s  höltes laga Rådstuffu i 
Nähr Wahro Borgmestaren W:tt Peer Peerson

Rådmän,
  Hindrich Erickson: Anders bengdtss
  Peer hindrichson: Anderss Clason.

/1 Kärde Hustru Karin Carl Jönsons Änckia120 till Mickel hindrickson 
om et paar knifue slÿdor af sölfuer, såm hafuer wägit 12 lod, och är 
werderat för 18 dal, nu hafuer samma slÿder stååt i pant hoos mickel 
för 5 dal: så hafuer hindrick Erickson dem till sigh löst, och för såldt 
dem till hans Meÿer, och betalt till Mickel 5 dal, till Saligh herr arfud 

15 DEC. 1652.

120  Rättat från Anckia.
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4 dal: hafuer Morthen anderson Arres tera t  der Vthj 3 dal: bör henne 
för den skull ännu, 6 dal:
/2 Kärde Klemet Anderson, till Morthen Hanson, han hafuer frachtad, 
hans halfue skuta en såmar till at segla på, in till Wÿnter, När åfuan b.te 
Klemet skulle draga på höst reesan, togh morthens halfskepare skutan 
bort, Och klemet måtte lega sigh på annor skuta,

Effter såm skutan bort togz, när bäst om trängde, Och klemet måtte 
lega sigh på annor skuta, Ehr kenner Rätten halfua frachten af Mor-
thens skuta såm han Arrendera t  hafuer, såm Wärderades till 9 dal: 
halfua höst frachten, det Morthen honom Lefuerera skall, och söke 
sinn mann huar han Will,

Och icke flera saker, hafuer komet för Rätta i dette åhr, såm af döm-
de ähro, Wÿtne Wÿ Borgmest-tare och rådh, Och till Wÿdare stadfes-
telse, Trÿcke Wÿ Wårt S tadz  Secre t  her Vnder

Ac tum v t  Supra,

15 DEC. 1652.
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Ekenäs Stadz Doombook
På  dhe  Rä t tegångz  Föreha fwande  och  a f fdömde  saker, a ld t  i  
f r å  den  15  december  1652  Och  in  t i l l  den  12  decembe r: 1653. 
Och  nu  ö fuer  sändess  t i l l  denn  Hög lo f l ige  Konungz l ige  
Hof f  Rä t ten  j  a l l  T iens t  f l i t i ghee t .  Ekenäs  den  9121: J anuarÿ  

Anno  1654122

Anno  1653  den  26  Januar i  Höltes Laga Rådstuffu i 
Gemehne Nährwahro och Borgmestaren W:tt Peer Peerson

Rådmänn
  Hindrich Erickson: Johan Anderson:
  Peer Hindrichson Anderss Bengdtson:
  Anderss Clason: Mons Madtson;

Kom för Rätten Höglärde Mes ter  Johannes  Bahn, och begäradh 
af Borgmestare och Råd, adt dee Wille på Leggia, öfuer staden någon 
Penningh på mannen, adt köpa Nefrar till Preste gården effter såm 
många Huss der om Nödeligen trenger,

Effter såsom inga Nefrar kan fÿnnas i staden till köpz eller när 
omkringh, alt så Legges på huar borgere, 6 öre, och på Änckiona – 3 
öre Och kÿrckie wärden dee Penningar emot taga, Och köpa på Loÿo 
kÿrckie backan i Marcknan Nefrar, så Långdt Penningarna Recker,

26 JAN. 1653.

121  I originalet ändrat från 3.
122  Tillagt med annan stil: Jnlefrerat af Bertell Wulf den 19 Januarÿ, A:o 1654.
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Anno  1653  den  21  Mar tÿ  Höltes Rådstuffu med Bor-
gerskapet, i Nährwahro Borgmestaren W:tt Peer Peerson

  Hindrich Erichsson: Johan Anderson:
  Peer Hindrichsson Anderss Bengdtss:
  Anderss Clason: Monss Madtsson

Kärde H:s Grefl: Excell:tz Grefue Gus taphz  Ado lphz  Leÿon Hu-
fudz tienare[s], Madtz Erichzson Fÿnne till Philip Bengdtson i det han 
skule hafua skäldt honom till en Fålcktÿff: der till Philip Suarade, Adt 
Anderss Bengdtson Rådmannen skulle det för honom sagdt hafua, 
Huar till Anders Bengdtssn suarade, den tÿdh han i för Leden sommarss 
Wahr i Räfle stadder, hafuer, Johan Larson Fordom Geva ld ie rn  i 
Grefue skapet kommet till honom, hafuer Anderss Bengdtson sagdt till 
honom Huadan kommer tu, hafuer han suaradt, ifrå Nÿlandh, frågade 
Anderss Huar före han så der i frå dragit hafuer, Swarar han Adt Madtz 
Fÿnne hafwer welat spenna honom i handklofuar, adt tuinga honom 
till kÿrckiones Arbete, Seÿandess wÿdare, gudh gifue det adt Grefuen 
j Landet Wohre, skulle Madtz Fÿnne wäll fåå annat göra Emedan han 
effter Grefuens Befahlningh skulle taga drengiar af Bönderne der såm 
månge wohro, Och sättia dem på Ödes Hemman, dem i bruuk komma 
och wptaga: Huilcke drenger Han skall hafua såldt ådt andra bönder, 
Och tagit af dem gåfuor der före, Och inthet satt dem på Någre Ödess 
Hemman: såsåm af een bonde taget Een tunna korn, Och af Een Annan 
Een T:a Öhl, Och Någre Dr Penninger,

dette Wphoffz till Landztinget, adt frägas Bönderne, Huruledess der 
om ähr, Och om Madtz Fÿnne, det giordt hafuer;

Kärde Philip Bengdtsons Hustru till Madtz Finne, det han skulle 
hafua skäldt henne för een Skualder bÿtta: Joen skomakare witnar, och 
af lade Eeed adt han det giordt hafuer;

Fältes Madtz Fÿnne till 6 Mr effter det 31 Capp. i Rådstufu balckn, 
för det han skeldte Henne; till Skualler bÿtta,

Blef Befahlningzmannens Breef pub l i cera t  om Preste Penning-
garna, adt Borgerskapet dem Vthan Någon Vpholdningh betaala skall,

Fodrad M:r Augus tus  Weÿdemahn På Anthonÿ hafuichz wegner 
till Erich Madtson om 47 Dr såm Erich honom skÿlligh ähr: der till Sua-
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rade Erich Madtson Adt han Redo Meste deels betalt Och will sÿn hond 
skrifft af honom igen hafua, den han be:te Hafuich gifuit hafuer;

Ähn Kärde Mes:r Augus tus  till Christer Erichsons Moder om 51 
Dr såm han skÿlligh ähr På Anthonÿ hafuichz wegner at betaala: dertill 
Suarade hon, det wille gärna betaala i tillkommande Sommar,

Kärde Philip Bengdtson till Erich Madtson Om Planck emillan de-
res gårdar. Ehr kenner Rätten at Erich skall bÿggia medh Philip halfua 
Plancket till gatun;

Anno  1653  d: 26  Mar tÿ  Höltes Laga Rådstuffu medh 
Gemene  Mahn, i Nähr Wahro Borgmestaren W:tt Peer Peer-
son

Rådmänn
  Hindrich Erichson: Monsz Madtson:
  Peer Hindrichson Anderss Clason:
  Johan Anderss:  Anderss Bengdtson:

Bleff Ro tera t  den fierde Botzmann, Wtaff staden,

Anno  653  den  2  Apr i l l i s, Höltes Rådstuffu, i Nähr wah-
ro Borgmestaren W:tt Peer Peerson

Kärde Hans Meÿer till Jonas Thomasons Änckia det han hafuer för 
Accordera t  medh henne Om Hennes Sonn Simon till adt tiena honom 
eth Åhr, Och der före Lofuat honom 16 Dr Och der Hooss hafuer wahrit 
Baltzer Wulff i Cont rac te t, Nu en dagh för denne dato, hafuer Simon 
Hemmgååt för denne Orsaak, Simon Blef skrefuen i Hemkals Rullan, 
Och fodras Penningarna af Meÿers Hustru i sÿn Mahns fråwahro, Och 
hon wille icke Wthgifua, der före behölt hon sÿn Sonn hemma, När 
Meÿeren hemm kom hafuer Meÿeren gååt till modran effter S imon, 
Och kört honom Hemm igen, Och gifuit Wth för Honom Heemkals 
Penningarna

26 MARS O. 2 APRIL 1653.
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Och Effter såm Hans Meÿer Root Penningarna Wthgifuit hafuer för 
S imon, Och hafuer för Accordera t  om dee 16 D:r der föhre Ehr ken-
ner Rätten S imon, till Hans  Meÿer igen, till adt tiena i Lÿdno Åhret 
wth Och sedan gifua Hans Löön, Och icke fördrista sigh at Löpa Hemm 
mehr, widh straff görandess;

Kärde Hans Meÿer till Jonases dotter Malin, det hon hafuer skäldt 
Hans Hustru till An thonÿ  Een Arm: Kom glass Mest-taren och witnar 
adt han det och på hördt hafuer, adt hon det sade,

Ehrkenner Rätten, adt Malin Jonas dotter, för oquädens  Ord, fäl-
les effter det 31 Capp i Rådstuffu balcken till 6 M:r

Kärde Hindrich Malns dotter Margitta be:dh till Malin Jonas dotter, 
det hon hafuer skäldt henne till Höglärde Mes ter  Johan  Bahns  
Rotta: Malin Suarar, Margitta Klinck hafuer det för migh sagdt, Och adt 
hon hafuer det hördt af Hr Hindrich

dertill Hr Hindrich för Nekar, adt han det aldrigh sagdt hafuer
Ehrkenner Rätten adt effter såm Margitta Hindrichz dotter icke ha-

fuer det hördt af Margitta klinckz munn, Vthan af hennes, fälles för 
den skull Ma l in  effter det 31 Capp i Rådhstuffu balckn till 6 Mr för 
Oquadens  Ord; Och huar hon kommer medh såddana Ord eller med 
skäldz ord eller med granna krakeel igen medh första gången, skall hon 
i kÿstan Vthan någon doom

gick för Henne i borgen för Penningarna, Hennes egen moder,

Anno  1653: d: 18: Apr i l l i s  Höltes Rådstuffu j Nähr Wah-
ro Borgmestaren W:tt Peer Peerson

Rådmänn
  Hindrich Erichson: Anderss Bengdtson:
  Peer Hindrichson: Anderss Clason,

På Ladess Fålcke Penningar öfuer Heele staden,
På Ladess Boskapz Penningar öfuer staden,
Kärde M:r Augus tus  gullsmeden till Hans Meÿers drengh Simon 

Jonason, för det han hafuer borttagit Planckwÿrcke i skogen, det han 
hade Huggit i den tÿden när såm S imon  tiente hooss Agus tus, Och 
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hafuer wahrit huggit 100 och 50 st:r Nu säger S imon, adt Anderss Cla-
sons fålck hafuer och tagit dedan Planckwircke, Lÿka såm hann,

Ehrkenner Rätten, adt alle dee såm hafuer wahrit i Flock Och fahra, 
Och tagit der ifrån, skall dee Hugga såm weder böhr dubbelt honom 
igen, af budo dee med gode mähns aff biddiande, adt dee skulle blifua 
beskondt med dee halfft annat hundrade, och skaffa igen till siön, det 
Agus tus  bejakade, Och icke mehr begärade;

Anno  653  d: 25  Apr i l l  Höltes Rådstuffu medh Gemehne 
Mahn, i Nähr wahro, H:s Greffle N:s Befahlningzmahn, Ehr-
ligh och Wällförståndigh, Johan Martenss Borghmestaren w: tt 
Peer Peerson:

Rådmähn
  Hindrich Erichss: Peer Hindrichss
  Anderss Bengdtss: Anderss Clason:

/1 Blifuer Nils Larson Stadztienare i dette innewehrande åhr ähnn, Och 
honom der före Någån Löön till sägz,
/2 Bleff Madtz Suneson Stadztienare, i Clas Mickellsons stelle,
/3 Blifuer kÿrckiewärderna Vthj dette innewehrande åhr ähnn Erick 
Morthenson Ruth, Och Morten Anderson;
/4 Kom Morten glaassmestare för Rätten, Och kärde till Margitta 
Klinck, det hon hafuer för lupit sigh på honom, och öfuer fallit honom, 
Och hon skulle hafua skäldt honom för skälm och tÿff

glassmestaren beropar på witnen, Och kunde ingen fåå,
der till Margita Klinck Suarar, hon hafuer sittit i sÿn bordz ända, der 

glassmestaren inne wahr, Och han druckit et stop Öhl, Och huru dee 
hafuer taltas widh, hafuer han slaget henne blonadh Öga, Och några 
slagh widh öradh, Men för skäldz orden säger hon sigh all deeles Neÿ:

Ehr känner Rätten effter såm Morthen glassmestare ingen wittnen 
fåå kann till skäldz Orden, Och effter han henne 2 bloonadh slaget ha-
fuer, Fältes han effter det 12 Capp i Soramål medh wilia till: 6 Mr för 
huar thera blonaden
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Kärde Berendt hanemahn till Jacob Larson för det han godh hafuer 
wahrit för Niels Jesperson Nembl: – 18 D:r. Nu hafuer Jacob Larson et 
Sca t to l l  hooss sigh frå åfuan skrif:ne Person Nils Jesperson:

Och Effter såm skattollet ähr här i S taden, Ehr kenner Rätten, det 
till adt werderas och Lefuereres till Berendt, Och der medh blifuer Ja-
cob Larson Frÿ;

Kom För Rätten Lÿsbetha Lock, Och kärde till sÿn sÿster mahns 
Hustru, det hon wille hafua arff med henne, Vpbiuder Oloff Clemetsons 
Hustru Tes tamentz  breffue, det Lÿsbettas sÿster Barbru Oloff Cle-
metssn gifuit hafuer effter hennes och Hans dödh

Ehrkenner Rätten Lÿsbetta Lock, adt Rätta sigh effter brefuet deer 
Lÿsbetta hon hafuer icke till göra i någon måtto medh Något arff, Will 
hon blifua i stuffun, så skall hon dett afbidia af Oloff Clemetsons Änckia, 
medh för loff,

Anno  1653  d: 2  Maÿ  Höltes Rådstuffu i Nähr wahro 
Borgmestaren w:tt Peer Peerss

Rådmähn
  Peer Hindrichson: Anderss Clason:
  Hindrich Erichss: Mons Madtss:

Hafuer desse beskrifne Mähn, Berendt hanemahn, och Jacob Lar-
son, Erich Madtzssn Arres tera t  effter Befahl: på Jefurens skuta i Jngo 
eet Paar Oxxar frå Wanilla hindrich Hindrichzsons frå Stoor Loÿe och 
Nw Försendess till skepparen Arres t  Sedell, adt han inthet wthh låter 
samma Penningar, när han dem såldt hafuer i Räfuel, eller betaale af sit 
egit lÿka dÿrt: och böte wppå;

Anno: 653  d: 4  Ju lÿ  Höltes Laga Rådstuffu i Gemehne 
Nährwahro Borgmest:n w:tt Peer Peerss

2 MAJ O. 4 JULI 1653.
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Rådmähn;
  Hindrich Erichss: Anderss Bengdtss:n

  Anderss Clason: Clemet Anderss: V:
  Morthen Hanson: V:

Kom Mickell Hindrichz för Rätta, Och Kärde till S imon  skreddare 
det han skulle hafua skäldt honom till een tÿff: Och Simon skreddare. 
det icke ens bewÿsa kann:

Af badh Simon skreddare med Några af Rätten, adt dee bleef förlÿkt: 
Och för lofuar sigh huar hann Annor gångh igen der med kommer skall 
samma saak ståå öpen, Och till wÿte tiugu dal:r Sölfr M:te

Jn lade Madtz Fÿnne denne wnder skrifne in Lagu i Rätten från Karÿs 
Tÿngh,: da tera t  d: 17  Jun j  i  Nÿbÿ medh Jngo Sochn:

Framtredde Ehrligh och wällförståndigh Madtz Erichsz Fÿnne: 
fram för Rätten, Och kärade till Philip Pÿstolmakare i Ekenäs, Om den 
beskÿllningh, såm Madtz Erichson ähr beskÿllat före, för en folck tÿff: 
adt han skall hafua stulit Fålck bort i Jngo Sochn: huar om Philip till 
frågadess af Rätten Om han såddant bewÿsa kunne huilcken saak, han 
skööt på Anderss Pÿstoll makare, adt hann såddant skall hafua sagdt, 
Och Eliest till frågadess Heele Nembden Om dee såddant betÿa kunne, 
Huar före dee samptligen be:te Madtz Erichson Frÿ giorde: Alt så Re -
mi te res  saaken till Ekenäs Rådstuffu, Wÿdare adt Wthföra medh An-
derss Bengdtsson Ac tum v t  Supra
       J: Bo thv idæ

Kom för Rätten Madtz Erichson Fÿnne Och kärde till Anderss 
Bengdtson Rådhmann för det adt han hafuer för wÿt honom till en 
Fålcke tÿff effter Johan Geva ld ie rns  Ordh, adt han skulle hafua tagit 
korn, Öhl, Pening:r för Hans Grefl: Nådess bönder,

Begärade Anderss Bengdtsson de l a t ion, så Lenge han drager till 
Räfuel, at wilia förskaffa Geva ld ie rn  igen, såm det först sagdt hafuer, 
eller suara sielf om han honom inthet fÿnna kann

Affsattes Anders Bengdtssn frå sÿn Rådhmanna kall inn till thess det 
klarerat blifuer;

Kom för Rätta Anders Bengdtssn och kärde till S imon  skreddare, 
det han hafuer slaget hans Hana i Hiäl i sÿn egen gårdh

4 JULI 1653.
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Ehrkenner Rätten adt effter såm Hanan Simons Humbell gård kraf-
sat hafuer, Och i Misshuggh kommet till dödh, skall S imon  gifua An-
derss en Ander Hana igen.

Kärde Joen  skoomakare till Berendt Hanemahns Hustru det hon 
skulle hafua skäldt hans Hustru för tÿff och Hÿnda,

Berendt Suarar till tÿff: Adt Joens  Hustru hafuer målckat Hans koo, 
Och behåldit mölcken,

Ehrkenner Rätten effter såm hon koon målckat hafuer, Fe l l es  Hen-
ne effter det 15 Capp: i bÿgninga balcken till 8 öre,

För Hÿnda Suarar Berendt sig icke till Wetha, Menn Witnen beken-
na adt hon det sagdt hafuer, Feltes Henne effter det 31 Capp i Rådstuffu 
balcken till 6 M:r

Fältes Erich Joranson i Kopparöö till 3 Mr effter det 7 Capp: j Råd-
stuffu balcken, för det han för sakade C i t a t ion, och icke komm ståå 
dals Morthen till Rätta;

Kom Berendt hane mahn för Rätten med åbo borgare 2 st:e Nembl. 
Jören Sefreson Tere: Och den Andre Philip Morthenson Äjre huilcke 
hafuer hafft med sigh Hestar 12 str Och dee dragitt med demm till Jngo 
Suartbäck, Och wppo dee – 12 hestar hafua dee hafft Befahlningzman-
nens sedel, Men effter den dato zedelen skrifuen wahr, hafua dee köfft 
af Bolsta Erich i Poÿo Een Hest: Och af een skrifuare från Tammela – 2, 
dem han hafuer till budit them, d: eena öfuer ens blifuit om, 100: och 
– 10 Dr På wthgiffuen Ob l iga t ion, Och den Andre för – 15 D strax 
betalt:

Ehrkenner Rätten, Adt desse åfuan skrifne Männ från Åbo, måtte nu 
strax skaffa sigh Caut ion  för Hestarne, om dee äro köfft i åbo eller 
icke,

gick för dem i Cau t ion  desse beskrifne karar, såm Murar på 
Kÿrckian: N: Niels: Jöran: in  Summa alla – 4 till dess dee skaffar sigh 
beskeed från åbo der om –

Men dee Andre – 3 Hestar såm öfuer köfft ähr sedan såm Befal-
ningzmanens Zedel skreefz ähro frÿkändh till staden, och dem dess 
wederböhr söke In t ressen terna  Vthj det Foro  der dee Getha:

effter gaffz af Rätten, och med besöckiarens samtÿckio Berendtz 
den minste Hesten till Philip Morthensn skäncht, för hans böön och 
begeren skuldh,
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Anno  1653  den  19  oc tober  Höltes Rådhstuffu i Nähr 
wahro Borgmestaren Wel:tt Peer Peerson,

Rådmänner,
  Hindrich Erichson: Anderss Clason:
  Mons Madtson:

/1 Kom Erich Madtson för Rätta, Och kärde till Agus tus  Töllnerren, 
det han skulle hafua tagit olagligen bort hans koo i Hans fråwahro;
/2 Dertill Agus tus  Suarar, det skall du aldrigh bewÿsa, iagh hafwer 
haft Borgmestarens Ass i ss tence  der till:
/3 Hindrich Erichson suarade, såm i Borgmesters stelle wahr, adt han 
det giordt hafuer, för tullens skÿld;
/4 Effter letz af Rätten Erich Madtzsons koo Löss, effter såm han hafuer 
fååt frÿ sedell på tullen, af Befahlningzmannen
/5 Wpbiuder Erich Madtson sÿn gård wp, adt Huilcken såm han skÿlligh 
ähr, må sökia sÿn beetalningh Hooss Borgmestaren, Effter såm han 
honom det lofuat hafuer, adt göra Räckningh der före, så mÿkit såm 
gården werderas skall,
/6 Wp bödh Erich Madtson sÿn Borgare Eeedh,
/1 Kom Philip Bengdtssn för Rätten och kärde till Erich Madtssn det 
han hafuer förskrifuit med honom öfuer till Refuel, till Johan Won Wern 
effter huete – 1 Ta kÿrsÿ – 1 ½ aln Pometker – 19 aln

/2 Wtaf samma sänningar säger Philip, adt han hafuer Pant satt i Re-
fwell kÿrsÿet för – 11 Mr och han det igen löst hafuer när Philip kom 
dÿt, Och een Löpare af huetet, af hendt såm Johan W: wern honom 
sendt hafuer,
/2: Ähn säger Philip adt dee hafua druckit i hopa hooss Murmestarens, 
hafuer Philip sagdt, huar före hafuer du skäldt migh till en tÿff, Suarar 
Erich, hafuer iagh skäldt det beeståår iagh, du hafuer med dÿn Hustru 
burit af kÿrckione såghbräder, /: såm fallit wahr nÿder, :/ till digh,
/3 Ähn säger Philip at han hafuer skäldt honom för Een tÿff: Och stullit 
aff kÿrckiones Jern, Och Lagdt i fierdendeelar, Och fördt öfuer till Re-
fuell,
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Anno  1653  den  24  Oc tober, Höltes Rådstuffu i Nähr 
wahro Borgmestaren w:tt Peer Peerson:

Rådmänn
  Hindrich Erichss: Monss Madtss:n

  Anderss Clason:

Kärde Borgmestaren w:tt Peer Peerson, Om Tompt ören, adt borger-
skapet skulle der om klarera i denne wekan, Och honom strax Con -
ten tera  och betaala;

Kärde Philip Bengdtson till Erich Madtson Om dee sänningar såm 
han med honom öfuer skrifuit hafuer till Refuel,

Förlÿktes dee strax wÿdh Rätten om Kÿrsÿet;
Och huetet wp skötz till Annor Rådstuffu, till wÿdare beskeedh,
Erich Madtson säger han will beståå, det han sagdt hafuer om Philip 

at han hafuer burit bräder af kÿrckian medh sÿn Hustru,
Effter såm Erich Madtson inga witnen kunne fÿnna eller fåå der 

före felles honom effter det 31 Capp i Rådstuffu balcken till – 12 Mr för 
Oquädens  Ordh,

Ähn kärde Philip Bengdtson till Erich Madtson: om det at han hafuer 
stulit Järn af kÿrckian, och slagit i fierdendeelar, och fördt till Refuell

Kom Mickell Mur Mestare och aflade Eedh å book adt Erich skoster 
hafuer sagdt at Philip hafuer slagit galder Jern af kÿrckian i fierden 
deelar, och öfuer fördt till Refuell,

Effter såm Erich Madtson medh wÿtnen och skäll öfuer tÿgatt ähr 
det han Philip till en kÿrckiones tÿff göra will, och icke eens med witnen 
bewÿsa kann,

Felles honom effter det 2 Capp i Tiufua balcken till 40 Mr Målsägan-
den, och Konungenom – 20 Mr

Kärde Erich Madtson igen till Philip Bengdtssn det han skulle hafua 
skäldt, honom så, at han ähr sÿn hustrus Mördare,

Kom Mickell Murmestares Hustru, och bekände, såm hafuer hördt 
på deeres kraakeel: säger hon, Philipz hustru hafuer sagdt till Erich 
Madtsz när han hafuer sagdt till Philipz hustru at hon skulle wahra en 
Lätfärdigh hoora och kona, tå hafuer hon Suaradt tu skall wahra en hust-
ru mördare, ther till tu bewÿsar migh till en hoora och kona, På dette 
aflade Murmestarens hustru sÿn Eed at dee så sagdt hafuer,
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Ehr kenner Rätten Effter såm dee emoot huar Andra, Oquädens  
ordt giordt hafuer, Fälles dee boda, Philip och Erich till – 12 Mr huar 
deera effter det 31 Capp i Rådstuffu balcken,

Kom för Rätten H:s Grefl: N:s tienare Madtz Finne, och kärde igen till 
Anderss Bengdtson, Om han hafuer skaffat sigh beskeed till baka från 
Refle, eller karen: eller han skall ståå derföre;

Ehr kenner Rätten Effter såm Anderss Bengdtssn det icke beståå 
kann eller honom öfuer tÿga: Och icke heller kan skaffa Geva ld ie rn  
igen, Felles honom effter det 2 Capp i tiufuabalck-ken till 40 Mr Måls-
äganden, och 20 M.r konungenom och Stadenom:

Anno  653  d: 7  novembe r: Höltes Rådstuffu i Nähr wahro 
Borgmestaren w:tt Peer Peerson: Rådmänn Hindrich Erichsz: 
Anderss Clason: Monss Madtssn

Frågade Borgmestaren w:tt Peer Peerson till Borgerskapet Om dee 
hafua hördt, Om han skulle hafua för achtat eller för talt domaren Och 
Befahlningzmannen, i Någon Måtto, der till dee suarade alla Neÿ: adt 
dee inthet hördt hafuer,

Fältes Peer Snickares Hustru till 3 Mr effter det hon för sakade C i -
t a t ion, Och icke stod Jören slät till Rätta, effter, det 7 Capp: i Rådstufu 
balcken:

Anno  1653  den: 3  decembe r :  Höltes Rådh stuffu i Nähr 
wahro Borgmestaren w:tt Peer Peerson

Rådmänn
  Hindrich Erichson: Johan Anderson:
  Anderss Clason  Peer hindrichson:
  Mons Madtsson:

Fältes Joen  skoomakare till 3 Mr effter det 9 Capp i Rådstuffu 
balcken, för det han icke stod Bertill Wulff till Rätta
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Vpbödz daals Morthens gård wpp i förste gången, effter sÿn egen 
Wthgifuin skrifft till Erich Jöranson i Odensöö om – 2 T:r Salt:

Begärade Erich Madtzson skoster en bewÿs aff Rätten, till wärge 
Pass, huru han sigh förhållit hafuer,

Bewilliadess af Rätten, Adt Erich Madtson skulle fåå et Pass adt han 
här i staden födt ähr, och Borger rätt wppehållit i Någre åhr.

Kom för Rätta Efuert Wÿkers, Och kärde till Anderss Erichss När 
dee hafua wahrit i Stokholm, hafuer Anders wahrit j skutan i wacht, 
Och Efuert hafuer in fördt några koper Plotar, och en der af bort kom-
men, kostadh – 10: D:r

Swarar Anderss, iagh Lade migh soffua, och badh hans i Siggebÿ 
wachta till dess iagh skulle ståå wp igen, Och i medler tÿdh iagh soff 
hafuer han gååt sÿn kooss, så hafuer Peer hindrichssn och frägat till 
Anderss, Huem ähr här wacht på skutan, hafuer Anderss Suaradt, huar 
ähr Hans, han lofuade wachta till dess iagh skulle ståå wpp igen

Ehrkenner Rätten, effter såm det hafuer skeedt medh deres för sum-
melse såm wachtade, Och med Efuertz för sumningh såm icke bätre 
fär wahrade sÿn Peningar der före skall Hans  i Siggebÿ och Anderss 
Erichson, och Efuert wÿkers alla, 3 weder gälla dee – 10 D:r

Och  i cke  f l e ra  Saker, Ha fwer  kommet  fö r  Rä t t a  i  dette åhr 
såm af dömde ähro, Witne wÿ Borgmestare Och Rådh, Och till wÿdare 
stadh festelse, trÿcke wÿ wårt Stadz Secre t  Här wnder: Ac tum v t  
Supra.

3 DEC. 1653.
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Ekenäs Stadhz Doombook:
På  dee  Rä t tegångz  fö re  Ha fwande, Och  a f  dömde  saker, a l t  
i f r å  den  12  Decembe r: 1653; Och  in t i l l  den  6  Decembe r: 654: 
Och  nw ö fwersendess  t i l l  den  Högh lo f l ige  Konungz l ige  ho f -
r ä t ten  i  Åbo, i  a l l t i ens tach t ighee t. Ekenes  den, 8  Januar i  

Anno  1655:123

Anno  1654: den  11  Mar tÿ  Höltes Laga Rådstuffw i 
Nährwahro Borgmestaren w:tt Peer Peerson

Rådmänn
  Hindrich Erichson: Johan Anderson:
  Peer Hindrichson Anders Clason
  Mons Madtzson:

Kom för Rätta wällärde Herr Hindrich, och kärde till Hans: wulff: det 
han skulle hafwa sagdt i Hindrich Erichsons stuffw, adt daniel Peerson 
skulle wahra Hans Bwkbroor, der dee i Slagzmåål och krakeel wahrit 
hafwer

Ehrkenner Rätten, effter såsom Hans Wulff det i hastigo mode och i 
drÿckio giordt hafwer, Och han af bidit wällärde herr hindrich, jempte 
Rätten med honom, Och förplichtar sigh, huar han annor gångh med 
samma Ord eller, andra igen kommer, skall samma saak stå öpen, Och 
böta sidan på;

Kärde Joen Swenson, på Erich Jörensons wegner i Odensöö, till 
Morthen Hanson daal, om Salt 2 Tr hwilchet han hafwer tagit för 3 åhr 
sedan, af Richzskattmestarens Salt,

11 MARS 1654.

123  Tillagt med annan stil: Sigfredh Månsson inlefreret den 1. Februarÿ åhr 
1655.
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Bejakades af Retten, at wt mätas, eller wpbiudas gården effter hans 
egen Ob l iga t ions  Lÿdelse och bekrefftelse;

Fodradhe Rätten Klockarens dotter Malin Hindrichsdotter för Rätta, 
Och frägade henne hwilchen henne till hoora giordt haf:r bekende hon 
at Simon Jonasson det giordt hafwer och ingen annar,

Ehrkenner Rätten effter såm Simon Jonason, giorde sigh skÿlligh 
til sacken, när någon talade ther om, Och sedan för lopp sÿn kooss, för 
samma orsaak skuldh, beskontes ther före Malin och för hennes fattig-
doom skuldh: allenast Remi tera t  bleff, till den andelige Rätten

Anno  1654: den  30  Mar tÿ  Höltes Rådstuffw i Nähr 
wahro Borgmestaren w:tt Peer Peerson:

  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson
  Anders Clason:  Mons Madtson – –

Pub l i cerades  wälborne herrn Landzhöfdingens Ernest Creutz 
bref at wtskaffa herredagzkaren, till Richzdagen

Blef bewiliat at med Borgmestaren och Rådz och gemene mahns 
samtÿckio: skulle alenast skrifwa wåhr Nådige Grefwe och herre, Gre-
fwe Gus ta f f  Ado lph  Leÿonhuffwd, till hwar om så till frågas, huad 
staden fodras om, Förtÿ staden wahr icke mechtigh At belöna herre-
dagzmannen;

Blef och pub l i cera t  Edle wälb: H:s Ernest Creutzes breff, om Stad-
sens inkomster, /: dem doch ringa ähro :/ Och dem i Räkning göra, och 
öfwer senda till helsingeforss:

Bewiliades at för senda Landzhöfdingens bref, till wår Nådige Gre-
fwe och herre, Och sedan Räkningh öfwer senda till E: wälb: Landzhöf-
dingen, huar så H: Grefl: Nåde der till beiakar;

30 MARS 1654.
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Anno  1654: den  6  Maÿ: Höltes Laga Rådhstwffu med 
Gemehne Mahn i Nähr wahro Hans Grefl. Nådes Befahlningz-
man, Erligh och wäll:tt Johan Mar tens: Borgmestaren w:tt 
Peer Peerson, och Rådhmänner

  Hindrich Erichson: Johan Anderson
  Anders Clason:  Peer hindrichson
  Mons Madtson:

Afsattes Erich Morthen son Rwt ifrån sÿn kÿrckewärd Embete: Och 
sattes Johan Larson i stellet på inne warande åhr;

Blef Morthen Anderson ännu kÿrckewärd i tette inne warand åhr,
Afsattes Madhz Swnneson frå sÿn stadztienare kall;
Och blef beiakat Christer hindrichson Maal i stellet
Bewiliades till Stadzskrifwaren Bertill wulff På Anno 650: Stadzskri-

fware Löön à: om åhret – D 12: belöper till denne dato – D 48:
Kom för Rätta Commissar iens  Jochim Leiibstorffz Fullmechtige 

och kärde till Efwert wÿkers, om – 18 lod sölf: det han honom skÿlligh 
skulle wahra, och om – D 24: 16 öre K: M:te på skwt-tones förtärningh 
A:o 647: skulle wahra wthgifwit,

der till Efwert wikers Swarar, Commissar ien  är migh skÿllig på 
Frachten D 36 K: M:te – när han gifwer migh dem, skall han få sitt söl-
fwer igen, Men dee – D 24: 16 öre han på migh i förtärning på skutan 
skrifwit hafwer, dem skall Borgmestaren w:tt Peer Peerson betala: der 
till Borgmestaren Peer Peerson samtÿchte at wilia göra
/1 Kärde Commissar iens  Fullmechtiger till Morthen Hansson daal, 
om dett han hafwer förkommit Commissar: skuta och tÿgh
/2 Jullan, skulle Morthen hanson och bortkommit hafwa, sampt boÿ 
Lÿnan, botzhakan, och tÿm glaset,

der till Morthen Hanson Swarar, iagh will skaffa en såd-dan Julla 
igen, men Boÿlinan är inthet borto, botzhakan och tÿm glaset will iagh 
skaffa igen:

Men sielfwa skutan weet han sigh aldrigh hafwa Råd till at betala, 
wthan will taga några Erlige männ till sigh Och draga till Commissa-
rien, och mena wilia af bidia honom,

6 MAJ 1654.
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Kärde Joen Swenson i Odensöö till Morthen hanson daal om 2 T: r 
Salt: effter Morthen hanssons egen Ob l iga t - t i on  will han stiga till 
gården: huar icke han ännu med det snarast betaler;

Anno  1654: den  3  Ju lÿ  Höltes Laga Rådstuffw, i Nähr-
wahro Borgmestaren w:tt Peer Peerson.

Rådmänn
  Hindrich Erichson: Anders Clason:
  Mons Madtson:

blef pub l i cerad  Hindrich Rwthz inlagu â Tenala och Kägra bÿ, 
adt han borgare will blifwa, och wppe hålla Tenala skären med salt och 
Ekenes:

beiakades af rätten en skrifft till honom, huar han icke i staden wille 
boo och bÿggia. och allan stadzrätt wppe hålla skulle han icke borger 
Eed beiakat blifwa;

Anno  1654: den  29  Ju lÿ  Höltes Rådstuffw i Nähr wahro 
Borgmestaren w:tt Peer Peerson.

Rådmänner
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson
  Anders Clason:  Mons Madtzson,

Kom för Rätte Höglarde Mes ter  Johannes  Bahn, med Befahl-
ningzmannens w:tt Johan Mar tens  Sedel, adt Borgerskapet wille med 
det snaraste laga Preste gården warm, helst bagar stuffwn, eller will 
Mes ter  Bahn hÿra sigh warm hws annor stedz i staden

3 O. 29 JULI 1654.
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Pålades Een stock på mannen öfwer staden, till adt wpbÿggia bagar 
stuffwn med innan, 3 wekur eller böte 3 Mr om Mes ter  Johan Bahn 
der om fleere gångr kärer,

Och till stegerset 2 borgare om en stock, och takweder 4 stn till ba-
gar stuffwn och eet godt bräde

Kom Madtz Simonson för Rätta med en Saakörs Längd, Angående 
på komne Saakören, för en långh tÿdh sedan, doch icke wetandes sielf 
huad dato, eller åhr det skedt ähr;

Sades honom af Rätten, at han skulle göra klaar Lengdh till annor 
Rådstuffw, och låta stempna dem, så skall der på Entskap göras,

Anno  1654: den  13  Sep tembe r: Höltes laga Rådstwffw 
i Nähr wahro Borgmestaren w:tt Peer Peerson, och Rådhmän-
ner;

  Hindrich Erichsz Peer Hindrichson
  Anders Clason:  Mons Madtzson:

Kom för Rätten Hindrich Madtzson Rwt ifrån Tenala Sochn och 
Kägra, Och begeradt At blifwa Borgare her i staden, huilchet Borg-
mestare och Råd icke wille honom till stedia, minder han will föra sÿn 
hustru och barn in124 och bebÿggia, Och allan stadzrätt wppe hålda,

Fräger Borgmestare och Rådh Hindrich Rwt, huar han hafwer köfft 
det godz, såm strandrÿdarenar wille taga frå honom i Tenala, Och säger 
at han hafwer köfft125 det deer såm mästa deels witterligit wahr

Nw säger han sigh Adt han wahr i Måårmessa i Åbo, Och Köffte sigh 
der godset, och förde det der ifrån till sÿn gård Kägra i Tenala, Och 
effter han blef till frägat om tull sedel der i från, Swarade hann iagh will 
gifwa dubbelt tull i S tockho lm;

Och effter Hindrich Rwt wthj åtskÿllige åhr, hafwer brwkat Lantz-
kööp, Felles honom för den skull effter konnungzbalcken. såm det 15 

13 SEPT. 1654.

124  Rättat från im.
125  Rättat från kofft.
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Cappittel innehåller, så och det 23 Capp: wthj köpmåla balcken, till 40 
Mr böte;

Anno  1654: den  2  oc tober  Höltes Rådstuffw i Nähr 
wahro Wällachtad Peer Peerson och Rådmänner

  Hindrich Erichson: Anders Clason
  Peer Hindrichson: Mons Madtson:
  Johan Anderson:

Kom Hindrich Madtzson Rwt igen för Rätten, Och aflade sÿn borga-
re Eedh, Och han wille allan stadzrätt wppe hålla, och bÿggia i staden:

Och gick för honom i Borgen Höglärde Mag is te rn  Johannes  
Bahn och w:tt Johan Anderson:

Framtredde Madtz Madtson ifrån Cantzierff â Tenala Sochn, och 
begerede at blifwa bÿamahn och borgare, det honom blef effter låtet: 
Och han aflade sÿn borgare Eed: Och gick för honom i borgen: Peer 
Hindrichson: Och Johan Larson;

Anno  1654: den  30  Oc tober, Höltes: Laga Rådstuffw, i 
Nährwahro Borgmest-taren, w:tt Peer Peerson och

Rådmänner,
  Hindrich Erichson: Anders Clason,
  Mons Madtzson

Kärde Morthen glasmestare till Hans wulff, det han hafwer köfft 
af honom en Sabbel Mÿssa för – D 10: Och sedan glasmestaren icke 
fick så hastigt sÿn betalningh till fÿllest togh han sÿn Mÿssa bort, med 
begges deres wilia, Och satte sÿn glaswÿnd i Pant för några daler, och 
satte dagh till den första Junj: eller när hustrun skulle komma hemm frå 
Refwel, det hon doch likwäl för hemmkomm: strax Der effter lät Bertill 
wulff Ar res tera  winden hoos honom för tull Peningar skuld, dem han 
skule betala för Sanc t  Johannæ: då när hans wulff wille hafwa sÿn 

2 O. 30 OKT. 1654.
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Peningar igen, wille han icke gifwa, för än han skulle fåå sÿn wind igen, 
det hans wulff icke torde göra för Arres tn,: Och när hans wulff än 
ÿterligare krafde honom, sadhe han at han hafwer lupit med ifrigt modh 
effter honom, och at han hafwer sagdt på gatun till honom, at han skulle 
wahra en huns fott och tiggiare, det Jacob larson witnar, Men ingen 
witne kunne finnas der till, at han hafwer lupit med ifrigt modh effter 
honom, Wthan när glasmestaren hafwer kommet wth hafwa dee fååt 
huar ander i håret: tå hafwer åfwan be:te Bertill wulff kommet med till, 
at skilia åth, hafwer han slaget honom och medh een kepp på Axxlen 
en gångh: det han sielff bekende: adt dee hafwer icke skildas åt med 
mindre, det och andra bekende såm när woro:

Fältes Hans wulff effter det 31 Capp: i Rådstuffw balcken till 6 Mr för 
oquädens ordh

Fältes Bertill wulff för blonadh såm han hafwer slagit Morthen glas-
mestar, effter det 12 Capp i Såramålbalcken med wilia till 6 Mr.

Ähn kärer Morthen glasmester at krakelet hafwer kommet der af, 
at hans wulff hafwer sagdt at Mag is te rs  sedel :/ såm war skrefwen 
till Bertill wulff, till at afkorta tulln och lösa Arres tn  :/ adt han wahr 
en Apr i l l  zedel, det glasmestaren icke hördt hafwer Wthan Anders 
Bengdtson hafwer sagdt för honom Men Madtz finne, och Axce l  Hind-
richson af Norrbÿ och Anders  i Söderbÿ, såm hafwer kommet med 
Anderss Bengdtson inn, och hafwer warit så lenge inne såm hann, Och 
dee hafwer inthet hördt, det dee med sielsalighet will betÿga, adt dee 
det inthet hördt hafwer;

Effter såm inga witnen till fans, giordes hans wulff frÿ,
Kärde Morthen glasmester till Madtz Siffridson och hans wulff: det 

dee hafwa kommet till honom med Jacob Larson inn i stuffwn, såm Ja-
cob Larson hafwer budit dem in med sigh, der dee då skulle hafwa 
dantzsat: och Madtz skulle hafua hedes slagit hans hustru, och hans 
wulff skule hedes trampa barnet på brÿstet oförwart, men han hafuer 
dantsat, så hafuer thet warit i wegen,

Förlÿktes dee alle tree widh Retten, effter såm det i drÿckio giordt 
wahr: Och icke meer medh såddant igen komma skall widh straff till 
görandh

30 OKT. 1654.
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Anno  1654: d: 6  decembe r: Höltes Rådstuffw i Nähr 
wahro Borgmestaren w:tt Peer Peerson:

Rådmänn,
  Mons Madtzson: Anderss Clason,
  Hindrich Bertilson

Kom Mickel Erichson för Rätta, och inlade sÿn Sup l i cando  an 
Lÿdande, om kasa Erich lensmahns Rÿttare från Karÿs Sochn, och Rwt 
Erich från öster bÿ: och Madtz Simonsons Rÿttare, der dee i hans stuffw 
Krakeel giordt hafwer med några bönder frå Karÿs, Och der Mickel och 
hans hust-tru fredh tagit hafwer dem emillan, hafwe desswnder teknade 
henne så slaget, at hon hafwer för gååt barn; från sigh:

Och än doch sedan hafwer Lensmans Rÿttaren slagit Mick-cel på 
armen, at han ien långh tÿdh icke hafwer kunnat bruke sigh, der mickel 
hafwer tagit knifwen och wille wäria sigh.

Fältes Erich Lensmahns Rÿttare
Erich Rwt i österbÿ
Nils Rÿttaren i österbÿ
Olof mickelson i Peersöö
Hindrich Jöranson i Peersöö
Till 3 M.r huar dera, effter det 7 Capp: i Rådstuffu balcken, effter 

såsåm Befalningzmannen dem sielff skriffteliga C i te ra t  hafwer:
Fältes Morthen Anderson till 3 öre, effter det 7 Capp: i Rådstuffw 

balcken, för det han icke stodh Berendt hanemahn till Rätta, för det han 
skulle hafwa skeldt honom till en skelm och tÿff;

Och icke fleera saker hafwer kommet för rätta i detta åhr såm af 
dömdt ähre witne wÿ Borgmestere och Rådh, Och till wÿdare stadfes-
telse trÿckie wÿ wårt126 Stadz Secre t  här wnder Ac tum v t  Supra.127

6 DEC. 1654.

126  Rättat från wart.
127  På sista sidan finnes antecknat: Vthi denne dombok befinnes flere feel än 

Specificeras kunna.
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Ekenäs Stadz Doombook
på  Dee  Rä t te  gångz  fö re  Ha fwande, Och  a fdömde  saker, a l t  
i f r ån  Den  6  Decembe r: 654: Och  in  t i l l  denne  da to  3  decem-
be r: 1655. Och  nw ö fwer  sendes  t i l l  den  högh  Lo f l: konungz -

l ige  Ho f f rä t ten  i  åbo, i  a l l  t i ens t  ach t ighhee t;128

Anno  1655 :  den  15  Januarÿ : Höltes Rådhstufw, i Nähr-
wahro Borghmestaren w:tt Peer Peerson;

Rådhmänner,
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Clason;  Mons Madtzson

Kom för Rätta129 Joseph Jsachson, Peer Erichsons Fullmechtiger 
från Rekubÿ i Tenala, Och kärde till Morthen hanson, Om eet Paar 
Pÿstolar, dem Morthen Hanson hafwer såldt till en Änckia i Pörtznääs; 
Och icke sedan dugliga hafwer wahrit, dem Morthen hanson sedan 
igen fick, Och hafwer Accordera t  medh Philip Bengtson, at Philip 
skulle gifwa henne edt godt Paar Pÿstolar, Och Morthen Hanson skulle 
gifwa honom till Otto dalder,

Och effter såm Philip Bengdtson Pÿstolarna för kommit hafwer, Och 
medh frÿ wÿlia Accordera t  medh Morthen hanson, at wilia skaffa 
änckian eet paar goda Pÿstolar igen, Och dem hon ännw icke hafwer 
fååt;

Ehrkenärr Rätten Philip bengdtson at betaala Pÿstålarna, så dÿra 
dee först ähr köffta före, eller förlÿke sigh medh änckian, Och söke 
In t ressen terna  sedan Wthj det f o ro  der dee getha;

15 JAN. 1655.

128 Tillagt med annan stil: Jöran Erichsson ifrån Ekenäs inlefrerat den 31 Jan. 
656.

129  Rättat från Ratta.
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Kärde Baltser wulffz Änckia, till Peer Snickare, adt han skulle hafwa 
köfft en hatt af hennes Sal: Mahn, och lofwat der före 3 Dr Det borg-
mestaren och witnar, at Johan wulfz drengh Erich på deres köp hördt 
hafwer,

Ehrkenner Rätten Peer Snickare, adt betala till henne tree Dr effter 
såm han dett icke för neka kann;

Fältes Morthen Anderson Andra gången till 3 öre effter dett 31 Capp 
i Rådstuffw balckn, för dett han icke stodh Berendt hanemahn till rätta

Fältes Erich i Pärsböle till 3 Mr effter det 7 Capp i Rådh stufw bal: 
effter såm han hafwer C i te ra t  Hans Meÿer, Och icke kom honom till 
rätta;

Anno  1655: den  22  Januarÿ, Höltes Rådhstufw medh 
Gemehne mahn, Nährwahro, Borgmest: w:tt Peer Peerson,

Rådhmänner,
  Johan Anderson, Peer hindrichson,
  Hindrich Erichson, Anders Clason,
  Mons Madtson,

Pub l i cerades  Hans Konungzl: Maÿ:ttz bref, om Herre dagz karar 
wthskaffande,

Pub l i cerades  Ed le  wä lborne  h:n Landzhöfdingens Ernes t  Io -
han  Creu tzes bref, lÿdandes, at aller senest skule herre dagz karn 
wahra färdigh, den 26 Februarÿ

Bewiliades Peer hindrichson till herre dagzkarl, och i Löön hund-
rade och Femtÿe dal:r

Anno  1655: den  5  Mar tÿ  Höltes Rådstufw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro borgmestaren w:tt Per Person

Rådhmänner
  Johan Anderson: Hindrich Erichson:
  Anders Clason:  Mons Madtson

22 JAN. O. 5 MARS 1655.
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Roterades  Botzmänner 3 st:n effter Mantalet i staden.

Anno  1655: Den  2  Apr i l l: Höltes Rådhstufw medh Ge-
mehne mahn, i Nährwahro Borgmestaren w:tt Peer Peerson;

Rådhmänn
  Johan Anderson: Hindrich Erichson:
  Anders Clason;

Kärde Borgmestaren wäll:tt Peer Peerson, till Gemehne mahn om 
brenne wÿns säliande, dett dee sälia denne tÿden medh gamble mååt, 
effter 10 Mr kannan, Och kan köpa nu Rågh för 6 Dr T:n

Bewiliades af Rätten at sälia en kanna brenwÿn för 6  M:r Och huar 
nu någor igen kommer medh mindre mååt, såm nu på denne dato wth-
gifwen ähr, effter 6 Mr kannan130: skall han böta 3 Mr wthan någon för 
skoningh:

Kärde Borgmestaren w:tt Peer Peerson till Borgerskapet, om 654: 
åhrs Ter t i a l, det såm beiakat ähr till herre dagz karn Peer hindrich-
son: adt det dee skÿlligh ähr på samma åhr, adt dee wthan wphåldningh 
wthgifwer, när dee på fodras;

Tillsade Borgmestaren wäll:tt Peer Peerson, till dee borgare såm 
Elias Zacharÿsson haffwer hafft till botzmahn, Cap ten  skrifwer der 
adt dee een åhrs Peningar skall wthgifwa, för det åhret såm Res terer  
och han dödh wahrit hafwer; det såm Res terer  skulle wahra 25 dal:r 
Kopp: Mÿnte;

Tillsades och Borgerskapet adt dee sÿna stockar till stoora broon 
köra skule, medh föret på ståår, och henne medh det första Nÿ för fär-
diga,

Pub l i cerades  Hans Konungzl: Maÿttz breef: om botzsmänz för 
dublande här af staden,

Kärde Borgmestaren w:tt Per Person, till Lars Smedh det han skulle 
hafwa tagit et låås af rådhstuffw boden, till adt bÿggias: det samma Låås 

2 APRIL 1655.

130  Rättat från kaman.
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han sedan hafwer för såldt till Sim-mon skreddar, Och borgmestaren 
måtte köpa et annat låås der före igen för 1 D 8 / öre,

Ehrkenner Rätten, adt för hans fattighdoom skuldh för skontes han 
för böter, Och feltes honom alenast at betala det låset såm Borgmesta-
ren igen köfft hafwer för 1 D: 8 / öre,

Fältes Morthen Andersons hustru till 3 Mr effter det 7 Capp i Rådh-
stuffw balckn, för det hon icke stodh berendt hanemahn till rätta,

Kärde Carl Jönsons änckia till Malin Jonas dotter, för dett hon ha-
fwer slagit henne blodh såår i huffwdet medh een kanna

Feltes Malin Jonasdotter till 3 Mr effter dett 7 Capp i Rådhstuffw 
balckn: till 3 M:r för dett hon icke stodh henne till rätta Och hon C i te -
ra t  wahrit hafwer;

Kom för rätta Mons: Peer Johanson från Ekeröö, Och kärde till 
sÿn skipare Peer Jacobson, det han skulle hafwa tagit af bönderne 16 
D: r i ålandh: förwthan det såm skiparen hafuer af betalt bönderne såm 
skeptÿet bärgat hafwer, såm Christophers witnes skrifft i Kopskogh 
föhr mähler,

Ehrkenner Rätten adt Peer Jacobson skall betala dee 16 D såm han 
tagit hafwer af bönderne, dem han skall betala till Monseurn  Peer 
Johanson: effter såm det hafwer wahrit hans moders godhz såm han för 
såldt hafwer;

Kärde Berendt hanemahn till skiparen Peer Jacobson, om een 
skÿfwa såm i Masten wahrit hafwer, den skulle hafwa kostat till 2 R: Dr 
såm Berendt säger at hon hafwer wahrit af Malm, Och skiparen säger 
at hon hafwer wahrit af tackjern,

Feltes Peer Jacobson, till adt skaffa samma skifwa igen, eller betaale 
8 D:r.

Giordes Räkningh emillan Peer Jacobson och Berendt hanemahn, 
blef Peer Jacobson honom skÿlligh, 16 D: K: M:t för wthan dee 18 dalr 
såm Peer gifwit hafuer till Johan Anderson för Vthan skÿfwon, den Peer 
lofwar skaffa igen huar och icke, lofwar Peer gifwa honom 8 daler,

2 APRIL 1655.
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Anno  1655. den  30  Apr i l l: Höltes Rådhstufw medh Ge-
mehne mahn: Nähr wahro H: Grefl: N:s hoppmahn, Erligh och 
wäll:tt131 Johan Martenss, Borghmestaren w:tt Peer Peerson:

Rådhmänner,
  Hindrich Erichson; Johan Anderson;
  Anders Clasz;  Monss Matson

Sattes till Stadztienare i dette åhr Anders Erichson Nÿter och Jöran 
Erichson lille,

Kärde Margitta hindrichz dotter Maal, till Mes ter  Augus t j  Pÿga 
Margitta Simons dotter, dett hon skulle hafwa sagt på Noot Jjsen till h:r 
hindrichz drengh, gåå heem och lääs i Maal rått-tans tÿska book;

der till Margita Simons dotter swarar, min husbonde sände migh till 
hr hindrichz för några dagar; tå stodh hans dreng Matz hindrichson, 
och wachtat i en tÿska book, tå sade han till migh, Margitta, tu ähr här 
målat i booken, och seer wth såm et tÿskt Swÿn: Och när han kom på 
Noot Jsen bramade han der aff: tå sade iagh igen, läs tu i Maalråttans 
book der seer tu inthet Swÿn;

Ehrkenner Rätten, effter såm dee huar andra oquädens  ord 
hädt hafwer, feltes Mes t: Augus t i  Pÿga, och h:r hindrichz drengh 
Madtz hindrichson till 6 Mr huardera effter dett 31 Capp i Rådhstufw 
balcken,

Kärde Carl Jönsons Änckia till malin Jonas dotter om dett blodh såår 
hon henne i hufwdet slagit hafwer medh kannan

Der till Malin Jonas dotter swarar, iagh kom i Malns stuffu begÿntes 
wÿ taala medh huar andra, för wÿte iagh henne tÿfstÿcke, såm hon skul-
le hafua giordt hooss Erich wulffz: tå sade hon till migh igen, kan skee 
tu är werre tÿff såm iagh, der medh slogh iagh henne medh kannan i 
hufwdet,

Ehrkenner Rätten, effter såm Malin Jonas dotter i hennes werdinnas 
huss: slagit hafwer blodh såår i hufudet, Felles Malin Jonas dotter effter 
det 9 Capp i Såra måla balcken medh wÿlia till 12 Mr till tree skifftes;

30 APRIL 1655.

131  Rättat från wall:tt.
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Blef bewiliat till klockaren. 6 öre huar dagh för dett han ringer för 
borgare, såm icke will ringia sielf: Men huem ringningarna någon dagh 
för sumar, skall straffas effter lagh;

Blef bewiliat till Bertill wulff: för det han skrifuit hafwer i för gången 
åhret på Rådstufwn, 16 dalr. Och i dette inne wahrande åhr Sexton 
dal. r.

Anno  1655: Den  2  Maÿ  höltes Rådhstufw i Nährwahro 
Borgmestaren wäll:tt Peer Peerson

Rådhmänn
  Johan Anderson, Hindrich Erichson,
  Mons Madtson,

Kom för Rätta Edle wälb: Commissar iens  Fulmechtiger Mons: 
Lÿdert Gråå, Och kärde till Morthen hanson, effter Comis: Jochim 
Leÿbstorfz in lagu, om skuto och tÿgz förr kommande, der Comis: sä-
ger adt han dett medh sielf wilia giordt hafwer,

Witnar Edle wälb. Erich Körningz tienare Lorentz Bengdtson at 
Morthen hanson hafwer bode för knapp windh skuldh satt widh Husöö 
landet, så och för Peer Jacobsons skuldh för Anckar tåget Och der 
medh skutan förkomit och sönderslagit, det Morthen sielf betÿgat ha-
fwer i Commiss: Nähr wahro,

Och effter såm Morthen hanson sielf bekendt hafwer, sampt och 
Edle wälb: Erich Körningz tienare och witnat, och i wälb: Commis: 
Nähr wahro betÿgat at han för knap windh skull måste der taga fast och 
för Peer Jacobsons skuldh at låta fräga effter Anckar tåget

Ehrkenner  Rätten Morthen hanson till at betaala halfwe skadan 
effter werderningh werderat heele båtnen för 100 dalr. Felles han för 
den skull effter det 9 Capp i Skipmåla balcken at betala af dee et hund-
rade dal:r Femtÿe [betala] till wälb: Commiss  Jochim Von Leÿbstorff: 
effter såm dett i wåda skedt ähr och för hans oförstånd skull,

Om skute Jullan bör Morthen hanson igen en annan såddan båt för 
skaffa till Commissar ien

2 MAJ 1655.
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huadh Räckningar anbelangar, Och annat huadh dem emillan ähr, 
må the sigh sielf förena om;

Kärde Berendt hanemahn till Johan Anderson om den Arres t  såm 
han tagit hafuer på Peer Jacobson at betala af brantenn Peningr till Jo-
han Anderson – 18 Dr det berendt säger at wälb: herman brandt will 
inthet meer beståå än på sÿn deel af arfwet Nembl: 4 D: 20 ½ öre.

Der till Johan Anderson Swarar iagh håller migh widh den Ob l iga -
t i on  såm iagh af Erfwingarna hafwer, och der på håller dee 18 Dr för tÿ 
han wäll wiste, at förr än arfwet skifftes, att dee skulle alla i hopa betala, 
det icke är ännu effter kommet,

Fältes Madtz Sifridzson till 3 öre effter det 7 Capp i Rådstufw balckn, 
för det han C i te ra t  blef af Magistern och icke Comparera;

Kärde hans Meÿer till Peer Jacobson om eet swerdh feste dett han 
hafwer bidit at Peer skulle föra det i berÿdarenns hws i Refwel, der till 
hans Meÿer nu säger att han dett inthet dÿt fördt hafwer,

Aflade Peer Jacobson Eedå, book at han swerdzfestet tÿt fördt ha-
fwer såm han hafwer bedit, Nembl: i berÿdarens huss,

Ehrkenner Rätten Peer Jacobson frÿ för swerdh festet Effter såm 
han Eedh å book giordt hafwer, Och effter hans begären giorde;

Anno  1655: den  5  Maÿ  Höltes Rådhstufw medh Gemeh-
ne mahn; Nähr wahro Borgmestaren wäll:tt132 Peer Peerson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson; Johan Anderson;
  Anders Clason;  Mons Madtson:

Ro terades  den  4e Botzmahn i staden
Wpbödz Morthen Andersons gårdh förste gången genom hans Ful-

mechtiger Anders Bengdtson,
Kärde hindrich Malns änkia till Morthen hanson om 6 Mr Penningar, 

såm hennes Christer hafuer arbetat för honom på kÿrckian; Dem mor-
then lofwar at betaala, innan 8 dagar,

5 MAJ 1655.

132  Rättat från wall:tt.
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Den  12  Maÿ.

Sades till Borgerskapet adt dee huar sÿn Roota, skulle hafwa, hielp 
botzmän till redz effter Cronones breff;

Blef bewiliat at borgerskapet skulle för skaffa 4 D:r på huario manne 
wthj dee 4 Rootar såm här i staden är, at förskaffa dem till Admira l i -
t e te t, effter såm här ähr inga Rådh till karar, såm dee hafwa sökt här 
omkringh och icke kann fåå en karl till legz: Men den 4 Rotan skall 
skaffa sÿn Root botzmahn, nu strax till redhz

Aflade Josep hindrichson sÿn Eedh å book, at han borgare skule 
wahra här i staden, åt minsto i Sex åhr, och gick för honom i bårgen 
Borgmest: Per Peerson: Anders Erichson:

Anno  1655  d: 30  Junÿ  Höltes Rådstufw medh Gemehne 
mahn, Närwahro Ehrligh och w:tt Johan Martenss, Lagläsaren 
wälltt, Jonas  Bo thv ide

Rådhmänner
  Johan Anderson, Hindrich Erichson,
  Anders Clason,  Mons Matzson

/1 Kom för Rätta Borgmestaren w:tt Peer Peerson och kärde till Erich 
Jörenson i Skeller gården, dett Erich skule hafwa skrifwit till Borgmes-
taren, att han skulle icke wahra betrodt till at gifwa någan Arres t  Se-
del wth på Sal: Erich wulffz arffuingars wthan kallar honom Apr i l l  Se-
del, Och adt borgmestaren skulle hafwa giordt et oärligit stÿcke emot 
staden,
/2 hafwer Erich Jörenson sagdt, at borgmestaren hafuer låtit af skä-
ra kannorna i staden, för det öhlet såm Borgmestaren hafwer fååt af 
honom, Nembl: 3 faat,
/1: Swarar Erich Jörenson, iagh hafwer der före kallat hans zedel en 
Apr i l l  sedel, effter såm han hafuer inthet bestella medh Arfwingarnas 
Andeel, Och Efwert hafwer inthet meer bestella i booken meer än för 
en half broder deel, Och iagh hafwer Accordera t  af Efwertz son hans 

12 MAJ O. 30 JUNI 1655.
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moders deel, /: och hafwer ändoch tuenne deelar :/ såm hans skriftlige 
Cont rac t  för mäler

der före Imporeres  gäldhz booken frå Efwert wÿkers, och föras 
in på Rådstuffwn, Och dee der af wille hafwa, skall kosta på at up bära 
af booken, medh trogne karar, Och leggia Peningarna in på Rådhstu-
ffwn, Och betalla först gälden, Och det öfwer blifwer, skall Erfwingarna 
sedan par te ra  sin emillan;
/2. Swarar Erich Jöranson till oärligit stÿcke, iagh hafwer gifwit honom 
1 Ta äple, och 1 Ta kööt till mutor, at iagh skulle fåå handla frÿ i staden, 
dett han migh och effter leet; Och togh wtaf migh öhl 3 faat, at wthsälia 
medh kanne taal: Och ändoch fick iagh frÿ sälia 1 T:a till Hans Jrfwingh, 
dett han medh kanne taal wthsålde emot staden, hoos Botzmans, Mick-
el Räff;

Och effter såsåm Borgmestaren Peer Peerson aflade sÿn Eedh å 
book att han hafwer Köfft af Erich Jöranson dett öhlet, såm han hafwer 
hemptat frå Refwel, och icke för snillat frå staden, adt Wthsälia medh 
kanne taal;

Och det Erich Jorenson honom beskÿller för kannorna adt dee af 
skurna äro, och för snillat för samma öhl, det han eÿ kan bewÿsa
/1 Ehrkenner Rätten Borgmestaren frÿ för kannorna, adt han det icke 
giordt hafwer, felles för then skull Erick Jöranson effter dett 14 Capp i 
konunga balcken till 40 Mr, effter såm han togh annars taalan till sigh, 
Och beskÿlte honom för kannorna, at dee af skurna ähro;

/2 Felles Erich Jörenson till 20 Mr till tree skifftes, effter dett 12 
Capp i Konunga balcken, för det han icke kunde bewÿsa Borgmestaren 
at han haffwer wthsåldt samma öhl medh kanne taal Wthan Borgmest: 
hafwer purgera t  sigh medh Eedh, adt han det köfft hafwer, Och icke 
något olofligit giordt hafuer emot staden der medh;

Anno  1655: den  30  Ju lÿ  Höltes Rådhstuffw, medh Ge-
mehne mahn, Nähr133 wahro Borgmest: w:tt Peer Peerson

30 JULI 1655.

133 Rättat från Nahr.
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Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Peer hindrichs:
  Anders Clason:  Mons Madtson;

/1 Pub l i cerades  dee wnfångne punc ter  såm af Richzdagen komne 
ähro, så och beslutet da t: den  25  Junÿ  1655.
/2 Om stoora broon för mantes, adt dee henne skulle göra färdigh innan 
mårgon affton eller böta 3 m:r

/3: Om kÿrckie wacht, at ingen wndantagandes, så wäll dee wthom Lan-
det, såm i staden skall wahra frÿ;

Kärde Johan Larson till Anders Erichs: det han hafwer köfft aff 
honom Salt någre T:r Och een hafwer fatas 4 Capp:r

Dett Ehrkenner Rätten Anders betaala till Johan Larson;

Anno  1655: den  24  Sep tembe r: höltes Rådhstufw Nähr 
wahro Borgmestaren wäl:tt Peer Peerson

Rådhmänn
  Anders Clason,  Mons Madtzson;
  Thomas Hanson;

Felles Jören i Westerbÿ till 3 öre effter det 7 Capp i Rådstufw balckn, 
effter såm han icke stodh Jören Erichz släter till rätta

Kom för Rätta Hans Meÿers till förne Pÿga Birita, och kärde till sÿn 
Maatmoder, det hon hafwer borto 2 åhrs löön, låfwat – 10 Dr om åhret, 
2 Ringar lånt till henne, 2 åhrs Lego, säger hon är borto, hafwer iagh 
lånt Pening.r – 4 D:r

Beder Pÿgan Birita Rätten, att hon måtte fåå sÿn kleder igen dem 
maatmodren bort pantat hafwer;

Maatmodren lofwade henne kleder igen för Rätten;
Aflade Carl hindrichson sÿn Borgare Eedh, åt minsto att hålla bår-

gerrätt i 6 åhr, och gick i borgen, Erich Jorenson i Skel:gård, och An-
ders Clason Rådhmahnn,

Aflade Anders Jönson skreddaren sÿn borger Eedh
Och till sades honom 2 åhrs Frÿheet, tomptören wndan tagandh

24 SEPT. 1655.
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Anno  1655: den  12  Novembe r: Höltes Rådhstuffu, i 
Nährwahro Borgmest: w:tt Peer Peerson

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Peer hindrichs:,
  Anders Clas:,  Mons Madtzs:

Feltes Peer Snickare till 3 Mr för skeldz ordh såm han stadz tiena-
ren, för stadhzsens hundar skeldt hafwer;

För dee Peningr Båssmahn Peer Jacobson till Berendt hanemahn 
skÿlligh ähr effter af gången doom, Arres terades  hans Båssmahns 
hemmkals Peningar, till dess han betalt blifwer;

Dee 2 stn Oxxar Hindrich i från Techtom i Tenala Sochn wpköfft, 
och der hoos sÿn fader Clemet ståendes hafuer, blef Borgerskapet be-
falt, att några skulle draga tÿt, och Con f i scera  Oxxarna, emedan der 
medh är Landzkööp giordt;

Anno  1655: den  3  decembe r: Höltes Rådstufw i Nähr 
wahro Borgmestaren, wtt Peer Peerson

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Peer hindrichson
  Anders Clason,,  Mons Madtson,

Kärde Rätten till Hindrich Jörenson i Persöö, det sagdt skall wah-
ra, att han skulle hafwa giordt barn, medh Simon skreddars Hustrws 
sÿster, Anna Bertills dotter,

Borghmestaren frägar, hafwer tw hindrich låfwat taga henne till äch-
ta, Swarar han, Om hon hafwer hållit sigh widh migh, och icke medh 
någon annan,

Men Morthen Andersons drengh, Erich Jörenson, hafwer sagt Om 
hon säger om migh att iagh hafwer göra medh henne, så weet iagh wäll 
flera, Hr Nils lågh medh henne een natt i Preste stufwn, så bandh barn 
flickan Dörrn wthan igen, så gaf han migh 6 / öre om mårgon för det 
iagh slepte honom wth,

12 NOV. O. 3 DEC. 1655.
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Säger Jören hindrichson, at håkon haÿ: Hans Nåde, Grefwens tiena-
re hafwer och legat medh henne i Grefwens stall, och andra flera stall-
drenger,

beropar witnen af Torckill på Raseborgh, och Lars miöl, Och Joen 
skomakare,

Sändes af Rätten Rådhmahn Peer hindrichson och Anders Clason, 
till Torckill Anderson, och Lars miöl, det dee hafwa bestådt att håkon 
haÿ hafwer legat hoos henne, Och åffta hafwa dee kördt henne dedan, 
och lickwäl igen kommet;

Joen skomakar wille gåå Eedh å book, at hon icke wahr frÿ för 
honom

Effter såsåm Anna bertilsdotter ähr berÿchtat medh ordh, och seÿes 
medh fulla gärningh wara för för sÿt sigh, än såm hon medh hindrich 
Jörenson belägringh giordt hafwer, Och icke häller komma dee boda 
öfwer ens om then tÿden barnet giordt ähr

Fälles hindrich Jörenson för then skull effter det 2 Capp i Giffter-
måla balcken till 3 Mr;

Aflade Madtz hindrichson sÿn borgare Eedh, och gick för honom 
i bårgen wällärde h:r hindrich, och Mickel hindrichson, och badh han 
sigh frÿheet i Tw åhr wndan tagandes, Toll, Axÿs, Mantals Peningr, 
hemkals Peningr, huadh anna på kommer, så ähr han frÿ,

Och icke flera saker Hafwer, kommet för Rätta i detta Åhr, såm af 
dömde ähro, witne wÿ Borgmestere och Rådh, Och till wÿdare stadh fes-
telse, Trÿckie wÿ wårt S tadz  Secre t  här wnder; Ac tum v t  Supra:

       Peer Peerson

3 DEC. 1655.
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Ekenäs Stadhz Doom Book
Påå  dee  Rä t tegånghz  föhre  Ha fwandhe  och  a f  dömdhe  saa -
ker, a l t  i f r å  Anno  1655: d: 3  decembe r: Och  nw in t i l l  den  
e f f t e rs te  da to  656: d: 25  Oc tobr: Och  ö fwer  sändesz  t i l l  den  
Högh lå f l: Konungz l i g e  Hå f f rä t ten  i  åbå, i  a l l  t i ens tach t ig -

hee t, Ekenes: d: 7  Jan: 657:134

Anno  1656: den  18  f ebruarÿ, Höltes Rådhstufw medh 
Gemehne mahn, i Nähr wahro, Borgmestaren wälltt Peer Peer-
son,

Rådhmänn
  Johan Anderson, Hindrich Erichson,
  Peer Hindrichson, Anders Clason,

Kärde Borgmestare och rådh sampt Gemene mann, till Joseph Hind-
richson, för dett han tÿdh effter tÿdh drager sigh wndan, och will icke 
flÿtia135 sigh i stadhen, medh Hustru och barn, och eÿ länger Handell på 
landhet må drifwa Huar före Arres terad  Borgmestare och rådhet dee 
Fäm tunnor Salt, till stadhen, såm igen hafwer lömnas i Höst-tars.

Begäradhe Joseph Hindrichson 2 Tr Salt lööss, dett andra tree T: r 
Jempte skutan och tÿget der till ob l igera, han sigh att bort mista; Huar 
Han icke skulle hafwa sigh in flÿtiat medh Hustrw och barn innan ph i -
l i pp i  J acob i  dagh Och göra wthlagor, och till H:s Grefl: Exell:s skiutz-
färdar,

Fältes Anders Simonson till 3 öre effter det 7 Capp i Rådh stufw 
Balcken, att Han icke stodh Halt Snickarens Hustru till Rätta, Karin 
Madtzdotter,

18 FEBR. 1656.

134  Tillagt med annan stil: M. Johan Ban inlefrerat den 31 Jan. 657.
135  Rättat från flytia.
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Anno  1656: den  24  Mar tÿ, Höltes Rådh stufw medh 
Gemene mahn, Nähr wahro, Borghmestaren wäll:tt Peer Peer-
son,

Rådhmänner,
  Johan Anderson, Peer Hindrichson,
  Anders Clason,  Måns Mathson,
  Hindrich Erichson,

Ro terades  Cont r ibu t ions  Peningarna, för Åhr 1655.
Kärde Johan Anderson till H:r Hindrich om det Spanmåål såm Hind-

rich Nilsons son hafwer upburit af diecken räntan, Nembl 4 T:r 15 Capp: r 
såm än skule wehra borto,

Swarar H:r Hindrich, om han öfwer tagit hafwer mehra såm iagh 
hafwer gifwit honom Commiss ion  wppå; skall han nw strax gifwa 
tillbaka,

Kärde Hans Wulff till Philip Bengdtson, om een ÿxxe den Han Ha-
fwer igen löst, och icke kan fåå sÿn Pening:r eller ÿxxe igen,

belåfuadhe Philip ÿxxen igen, innan Näste Rådhstufw;
Kom för Rätta wällärde H:r Hindrich, och begäradhe af stadhen, att 

dee skulle bÿggia honom een gårdh i stadhen
Der till stadhen swarar, att dee Hafwer icke rådh der till, att bÿggia 

honom gårdh, Wthan alenast sielfwe pas torens  gårdh såm /: gudh 
bäter :/ upp brann,

Anno  1656: d: 2  Junÿ  Höltes Rådhstufw medh Gemehne 
mann i Nähr wahro, Borghmestaren Wälltt Peer Peerson

Rådhmänn
  Johan Anderson, Hindrich Erichson
  Peer hindrichson, Anders Clason,
  Måns Madtson

Beiakades Morthen Erichson till Stadhztienare,
Kÿrckie wärdh blifwer Johan Larson ähnn,

24 MARS O. 2 JUNI 1656.
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Kärde Johan Anderson om för lÿkningh till Carl hindrichson, om det 
arfzskifftet, såm dem emillan ähr effter Sÿn Salighe Brodher Morthen 
Anderson;

begärer Johan Anderson halfwa gården, och wthj alla löösören innan 
och wthwedh, och will i alla gäld till att betaala twenne deelar,

Wphoffz till wÿdare förlÿkningh
Wpbödh Thomas Hanson dee panter såm honom ähre till satte på 

Leutnamptens Jöns Felts wägnar,

Madtz Simonson 1 sölf skeedh för ............6 D:r 2 ör
Jören Erichson Lill 1 sölf skeed för ...........4 D 16 ör
Cap tenskan  i Söderbÿ 1 sölfbälte, för ....9 D: 16 ör,

Begärade M:r Hans Nielson Skoomakare att blifwa bårgare Här i 
stadhen, effter såm han borgerdotter tagitt hafr.

Och begäradhe att bebÿggia på Anders Mickelsons tompt det honom 
och effter lethz, om Frÿheet ståår till hans Grefl: Excell:tz Grefwe Gus -
t aph  Ado lph  Leÿonhufwud

Pub l i cerades  H:s Grefl: Nådes breff, an lÿdende om Hwsrifningh 
för kÿrckiones skuldh, och för Eldwåda,

Anno  1656: den  28  Junÿ  Höltes Rådhstufw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro H: Grefl: Nådes hoppmahn, Wälltt 
Johan Mar tens, Borgmestaren wälltt Peer Peerson,

  Hindrich Erichson Peer Hindrichson,
  Anders Clason

Kom för Rätta Johan wulff, och kärde till Efwert wÿkers, att han wille 
betaala honom sÿn ob l iga t ion  an lÿdande om 700 D:r

Efwert wÿkers Swarar, iagh beståår min ob l iga t ion  wäll, alenast, 
M.r Johannes  Bahn, han beståår och sÿn halfua deel, såm han lå-
fwade, medh migh hålla

Effter såsåm Efwert wÿkers och Höghlärde M:r Johannes  Bahn  
hafwer sigh för ob l igera t  att betaala till Johan wulff för hans arfdeel 
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af skeller gården och i stadhen 700 D:r Ehr kenner Rätten för den skull 
Efwert wÿkers och M:r Johannes  Bahn, att betala till Johan wulf 500 
D:r effter såm Erich Jörenson skall betala till hopmahn w:tt Johan Mar-
tensz 200 Dr på Johan wulfz wägnar af Erich wulfz arf, för det han hafwer 
födt sÿn modher och låtit begrafwa Henne Men huadh deres Räkningar 
an belangar, hafwer förlåfwat för skaffa, een Fulmechtigh i sÿt stelle att 
L iqu idera  sÿn Räkningh emot Erich wulffz Och huadh arfwingarna på 
winner, öfwer Johan wulfz Räkningh, skall samma136 Peningr af kortas i 
dee 500 Dr såm Efwert wÿkers och Mag: Wthgifwa skall

Kärde Efwert wÿkers till Johan wulf, för det att han skulle hafwa för 
wÿt honom till en skelm, och till en bogh,

der till Johan wulff swarar, iagh hafwer honom för wÿt, det han wah-
rit hafwer en skelm och till det andra, så såm een bogh hafwer han 
förkommit137 alle min Sale faders handhwärckztÿ igenom hans skelme 
stÿcke, såm han brukadhe på Edle wälborn Fruns, Fru Margareta Boÿes 
sölf kanna,

Effter såsom Johan wulff hafwer för wÿt Efwert wÿkers till een skelm 
på det arbete såm Efwert skulle falskeliga hafwa giordt till wälbor: Frun 
Frw Margareta boÿe, och säger sigh aldrigh hafwa hördt att pub l i -
ceras  hans för swarelses breff, alt så på det sättet hafwer han för wÿt 
honom till een skälm,

Ehrkenner Rätten, effter såm Johan wulf Här tils icke hafwer af Hen-
nes Maÿ:ttz drotningh Chr i s t inas  breff, anlÿdande till Landzhöfdingen 
wälb: Broor Anderson att ransacka der om; och wälb: Broor Ander-
son, skulle gifwa till Efwert wÿkers: Ehre breff och att han skulle fåå 
sÿt handh wärckztÿ igen,: Huilcke Ähre breff, och handhwärckz tÿgh 
Efwert wÿkers icke hafwer bekommit,

Felles för den skull Johan wulff effter det 31 Capp i Rådhstufw 
balcken till 12 Mr för Oquedens ordh effter såm det i brodom skilnat 
skedt hafwer,

Och till det andra det Johan wulf hafwer honom för wÿt till een 
bogh.

136 Rättat från sammma.
137 Rättat från förkomnit.
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Ehrkenner Rätten Fällas Johan wulf till 6 Mr effter det 31 Capp i 
Rådhstufw balcken; effter såm det och i hastighet skedt hafr.

Bewiliades af rätten, adt dee älste wahrit stadhztienare skule hielpa 
den eena Stadhztienaren såm nu ähr och gåå i fiorton dagar huar dera 
honom till hielp, effter såm han icke allena kan wthståå der medh,

Waldes wth hermansöö Mathz först till 14 dagr. och Jören släter till 
Fiorton dagar,

Anno  656: den  10  sep tembe r:

Lät Borgmestare och rådh taga 2 stÿcker oxxar ifrå Girmundhbÿ i 
Tena la  Sochn,: huilcka oxxar hörde Staffan hindrichson från Sigbÿ 
till, såm han köfft haf:r att bruka landhzköp medh, dett han åffta giordt 
haf:r Een Rödh hufwdh huÿt oxxe, werderat – 18 D:r K: M:t 2 Swart 
brokot oxxe, werderat – 17 D:r K: M:t den staffan sielf medh sÿn egen 
håndh olofl: igen togh

Anno  1656: d: 6  oc tobe r: Höltes Rådh138 stuffw medh 
Gemehne mahn i Nähr wahro, Borghmestaren Wäll:tt Peer 
Peerson

Rådhmänner,
  Peer hindrichson, Anders Clason,
  Mons Madtson,

Pub l i cerades  Konung l: Co l l eg ie  breff, anlÿdende om Cont r i -
bu t ions  Penningarna, att stadhen skulle icke lenger för dröÿa medh 
dem, Vthan fort för skaffa dem till Ambra l i t e te t,

Angaf sigh till Stadhen een Häckte makare Erich Hanson be:dh at 
göra sÿn handht wärck och för sälia innom Stadhzsens pr i v i læg ier, 
och h:s Grefl Excell:tz Ju r i s t i c t ion, och för låfwat gifwa sÿn taxa till 

10 SEPT. O. 6 OKT. 1656.

138  Rättat från Radh.
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stadhen så såm Borgmestere och Rådh honom effter Leeghen heeten 
kann på läggia,

Begäradhe Clemet Anderson Morthen bässes Tompt att wilia 
bebÿggia på, effter såm gudh bäter hans gårdh af wådh Eelden bleff 
för brändh, det borgmestere och Rådh honom effter leet på hans högh 
Grefl: Exce l l:tz befalningh,

Anno  1656: d: 25  oc tobe r: höltes Rådh stuffw, i Nähr 
wahro Borgmestaren wälltt Peer Peerson:

Rådhmänn,
  Johan Anderson, Hindrich Erichson,

Feltes Peer Hindrichson, Mons madtzson, Anders Clason, effter det 
7 Capp i Rådhstufw balckn till 3 Mr huar dera, effter såm dee wahr till 
sagda, Och i tresko icke komm,

Kom för Rätta een Lÿn wäffware, och begäradhe blifwa bÿa mahn 
och bårgare här i stadhen, det honom bleff effter låtet

Och aflade Lÿn wäffwaren Bertill Peerson sÿn bårgare Eedh, och 
gick för honom i bårgen Johan Anderson Hindrich Erichson,

Kärde Johan Anderson till Carl hindrichson, om eet Ankar det Johan 
Anderson skulle hafwa köfft till sÿn egen skuta och icke till sÿn Sal: e 
broders skuta; men han hafwer det brukat på sÿn broders skuta, Nu 
skule Johan Anderson draga till Räfwel, hafwer han tagit ankaret af sÿn 
broders skuta, och fördt på sÿn egen skwta; Och nw Carl hindrichson, 
ankaret igen tagit och gömt sÿn koosz

Och effter såm Carl hindrichson, af owetthenheet thet giordhe, Och 
icke annars wiste, att dett skulle hafwa wahrit Sal.e Morthen Anderson; 
alt så badh Borghmestare och Rådh Johan Anderson taga sÿt ankar 
igen,

Afladhe Nils Girmundhson sÿn Bårgare Eedh och gick för honom i 
bårgen Hindrich Nilson i Lekes waldh,
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139 Tillagt med annan stil: Henrich Ruut inlefrerat den 1 Martÿ 1658.

Och icke fleera saaker Hafwer kommet för rätta i detta åhr såm af 
dömde ähro, witne wÿ Borgmestere och rådh, och till wÿdare stadh 
festelse trÿckie wÿ wårt wanlighe Stadhz Secre t  Här Wndher; Ac tum 
v t  Supra;

       Peer Peerson

Ekenäs Stadhz Doom book
På  dee  Rä t tegånghz  fö re  Ha fwandhe, Och  a f  Dömdhe  saaker, 
a l t  i  f r ån  Anno  1656: den  25  Oc tober, Och  nw inn  t i l l  denn  
e f f t e rs te  da to  1657: Och  nw ö fuer  sändes  t i l l  den  Högh lo f -

l i ge, Konnungz l:e Ho f f rä t ten  i  åbo  i  a l l  t i ens tach t ighe t;139

Anno  1657: den  9  Februarÿ  Höltes Rådhstuffw, medh 
Gemehne Mahn, Nähr wahro Borgmestaren wälltt Peer Peer-
son,

Rådhmänner
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson

Kärde Erich Jöranson i Skellargården, till Berendt hanemahn 
Om det Arff, såm Erich Simonson Sal: Erich wulffz Sona Sonn, hans 
modher honom fullmachtat giordt hafuer, det han doch hennes Full-
macht Ownderskrifuen, wille Full göra,

Wplästes samma Fullmacht för rätten, det hon icke gillat bleff förr 
än Berendt skulle skaffa sigh een Annor Fulmacht,

Jnlade Erich Jöranson, Erich Simonsons faders handlingar ifrå A: o 
1627: d: Femte Julÿ Om Förlÿkningen på fädrene, Och den 2: d: 25 
Oct: 627: om 56 D 20 öre den 3 dat d: 2 december: 628: på 560 D:r 
desse åfuan skrifne poster, hafuer Erich Simonsons fader annammat 
af Sal: e Erich wulff:

9 FEBR. 1657.
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Begäradhe Berendt hanemahn wth Cop ia r  af Samma Handlingar 
det honom effter låtes, Samalunda skulle och berendt gifua Revers  af 
sÿna, till honom igen,

Kärde Erich Jörenson till Berendt hanemahn om den gäldh, såm Be-
rendt hanemahn Sal: Erich wulff skÿlligh ähr i booken Nembl: 416 Dr: 
Står â  par te  98 Dr: Berendt at bewÿsa medh räkningh,

Ehrkenner rätten sampt medh Erich Jörensons och Berendt hane-
mahns Samptÿckio, att Erich iörenson skulle gifua till Berendt hane-
mahn, dee wahrur igen, såm Berendt gifuit hafuer till Erich wulff, och 
berendt skall igen gifua dee 29 Skeppundh140 stånghiärn, Och annat 
mehr huadh han tagit hafuer af Erich wulff och Lefuerera till Erich 
iörenson, –

För lÿktes Erich Jörenson och Berendt hanemahn för rätten, adt dee 
skulle dette effter komma, det dee huar andra lofuat hafuer, att bettala 
wahrur emot wahrur, effter Erich wulffz och Berendt hanemahns räk-
ningh, och hafua dee Satt t e rmin  till Sanc t i  Michae l i, huar och icke 
dett skeer, skulle dee Contan t  betala huar andra i Peningr eller wärde, 
såm räckningen wthwÿsar på begge sÿdor,

Kärde Erich iöranson till Hindrich Erichson, det han skulle wahra 
skÿlligh till Sal: Erich wulff, såm hans ob l iga t ion  wthujsar på 29 D: 
10 öre

Afflade Hindrich Erichson sÿn Eedh å book, adt det wahr betalt, der 
medh bleff skrifften sönder refuen, Jempte det och såm han och medh 
Lars Simonson giordt hafuer i sÿn Ob l iga t ion  medh honom,

Sönderreffz Johan Larsons faars handhskrifft, alenast om 2 Tr rågh 
ståår ännu till wÿdare,

M:r Morthen Glassmestare wahr C i te ra t, och will icke i tresko 
komma, Fältes han för den skull, för det han förachtat rätten, och säger 
sigh icke wilia denne Stadhz rätt att ståå, Förr än Fougdten och doma-
ren kommer, Erkenner rätten honom till 40 Mr i straff effter det 7 Capp 
i Rådst: bal:

Affladhe Philip Bengdtson sÿn Eedh, att han icke wahr skÿlligh i Sal: 
Erich wulffz gäldhz book:

140  Rättat från Skepppundh.
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Kärde Berendt Hanemahn till Sal: Morthen Andersons Hustru Karin 
Hindrichz dotter, dett hon skulle hafua för wÿt hans hustru till fåår tÿf,

Fältes Morthen Andersons Hustru till 3 öre effter det 7 Capp i Rådst: 
bal: effter hon icke Comparerat,

Fältes Johan Anderson till 3 Mr effter det 7 Capp i rådst: bal: för det 
han C i te ra t  wahr, och icke satt i rätten,

wpbödh Laghläsaren wälltt Jonas  Bo thv ide  Sal: Girmundh Madth-
sons gårdh i förste gången,

Kom för rätta Clemet Anderson: och Krafde af Sal: Erich wulfz 
gäldhz book, 20 dalr K: M:t det såm skulle Res tera  på hans Löön den 
tÿdh han hade tient honom,

belåfuadhe Erich iöranson honom betaala, af det första bookens up-
fodrande,

Werderades Sal: Erich wulffz gamble gårdh, af Peer hindrichson 
Anders Clason; Borgmestaren Peer Peerson, och Berendt hanemahn, i 
Johan Wulffz stelle; För Femtÿe dal:r Kopp:r Mÿnte,

Anno  1657: den  18  Februarÿ, Höltes Rådstuffw i Nähr 
wahro Borghmestaren, wälltt Peer Peerson

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Clason,

Kom för rätta H:s Grefl: N:s Grefwe Gus taphz  Ado lphz  Leÿon 
Huffwdz Tienare, Madthz Erichson Finne benemdh Och kärade till een 
annor H:s Grefl: Nådes Tienare, Bråfwe Monson, det han hade wthfördt, 
och sagdt, at Manhafftigh Cap teen  hans Swenson stångh, skulle hafua 
belägrat hans hustrw, ändoch att dee ähro sÿskene barn till samman,

Beswäradhe sigh Manhafftigh Capteen, hans Swenson stångh för 
rätten, att han ähr så skambligen förhäder, bodhe till ähra och Lÿff: af 
åfuan be:te bråfue Monson, Och begerer att han måtte swara der till; eet 
såddant ochristeligit stÿcke,
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141  Rättat från Ahn.

Ähn141 kom i Rätten: H:s Grefl: Excell:tz hopmahns Johan Martennss 
C i t a t ions  Sedell, till Bråfwe Månson, att han skulle Comparera

Sändes medh Stadhztienaren samma C i ta t ion  till Bråfwe Månson, 
at han skulle Comparera  i Neste rådhstuffw, wthan Någon för sum-
ningh

det han swarat hafuer Stadhztienaren, i Näste rådstuffw, will iagh 
det gärna göra, men i dagh inthet

Af sades Rådstuffw på till kommande Löger dagh
Stemdes och Bråfwe Monson, skriffteligh af Borgmestar och rådh: 

at suara Capteen, och Madhtz Erichson Finne,

Anno  1657: den  21  Februarÿ  Höltes Rådstufw, Nähr 
wahro, Ehrligh och Wäll:tt Johan Anderson, i Fougdens stelle, 
Lagläsaren wäll:tt Johnas Bothv ide, Borgmestaren w:tt Peer 
Peerson: och Rådhmänner;

  Johan Anderson, Hindrich Erichson,
  Peer Hindrichson, Anders Clason,
  Clemet Anderson, Agustus Weÿdemahn,
     i Måns matsons stelle,

Kom för rätten Madthz Erichson Finne, och kärade till Bråfwe Mån-
son, det han skulle hafua wthspridt och sagdt, at Capteen hans Sw-wen-
son stångh, skulle hafua legat medh hans hustru i sängh,

Swarar Bråfwe Månson, iagh hafuer den, såm hafuer det sagdt för 
migh Hokon Monsons drengh, Erich Iöranson, han sade såå, När han 
hafuer kommit i köke, hafuer han sedt, när hon hafuer sprungit af 
sängen,

Kom drengen Erich iöranson, för rätten och betÿgadhe samma 
Ordh, att han hafuer sedt, att hon hafuer kommit af sängen, tå hafuer 
han frägat Pÿgan, om Capteen och hustrun lagh i hopa tå skulle hon 
heÿdas swara, wist hafua dee ligat i hopa, Men inthet weet iagh annat,
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Kom Madtz Finnes Pÿga för rätten, och swarar Erich iörenson, inthet 
hafuer iagh så sagdt, så sade iagh när iagh kom wth, och dw frägade 
migh om Capteen och moor Ligger i hopa, då sade iagh Neÿ:

Men Agustus weÿdemahn bekende, att hon än i gåår, hafuer wahrit 
hooss Agustus gårdh, och sagdt för hans hustru, och före H:r hindrichz 
hustrw, ehuru the hafuer frägat der om, at dee 2 skulle liggia Samman, 
tå hafuer hon sagdt, iagh hafuer det sedt tå skall iagh och wäll säÿa 
wth,

Sändes af rätten 2 rådhmänner, Peer hindrichson och Anders Cla-
son, till att förfräga hooss Hr hindrichz hustru, och Agustuses huadh 
pÿgan skulle hafua sagdt;

dette Hon för dee 2 quinnor bekendt hafua, och sagdt, dee hafua i 
åth skillige gångor i sängh legat till samman,

Tå swarar pÿgan, att Maatmodren hafuer lagdt sigh i sängen medh 
honom i all kleder, det skulle hafua wahrit för fremmandh skull, att icke 
rwm hafuer wahrit,

Frägar Lagläsaren Capteen, Om det ähr så att dee skulle hafua legat 
till samman i hopa såm pÿgan säger,

Swarar Capteen iagh säger, aldeeles till det taalet Neÿ, Wthan iagh 
will att Bråfue Månson, skall migh ståå der före, effter såm han det först 
wthspridt hafuer,

Ähn fräger Laghläsaren Capteen, om dee hade legat till samman i 
sängh: till [till] han swaradhe, der till kan iagh inthet seÿa Neÿ at iagh 
det icke giordt hafuer,

Frägar Laghläsaren Pÿgan Eensligh om denne saak,
Hon swarar ännu, När Madtz Finne kom i från Jumalwÿk, då laga 

moor sängh ot bråffwe och faar, Och hon lade sigh i sängen medh Capp-
teen, och hafuer sagdt här är Rwm Noch,

Och effter såm Madtz Finnes pÿga Anna Simons dotter, hafuer af 
oförståndh det först wthsprÿdt och sagdt, at Ehrboren och manhafftigh 
Cappten hans Swenson stångh och Hustru Jngebor Hendrichz dotter, 
skulle hafua legat medh huar andra i sängh, och mehra weet hon icke, 
Och icke heller flera witnen kan der till befinnas, Adt dee något ohöfue-
ligit, eller orenligit medh huar andra giordt hafuer, Och hennes mahn 
här innför rätten Aldeeles gör henne Frÿ för denne saaken, Alt så Ehr-
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142  Rättat från ankomnit.

kenner rätten Manhafftigh Capteen hans Swensån stångh, och Hustrw 
Jngeborgh hindrichz dotter aldeeles Frÿ, Och huar någor effter denne 
dagh demm på samma saak för wÿter, eller beskÿller, skall dee fällas 
effter Lagh.

Anbelangandhe om pÿgan, att hon effter sÿtt oförståndh det sagdt 
hafuer, och icke hafuer hon heller rådh effter Lagh at böta, Wthan rätt-
ten Ehrkenner henne at sätias i Stadhsens gömo i 8 dagar,

Wpbödh Laghläsaren Sal: Girmundh Madtsons gårdh i andra 
gångenn,

Anno  1657 :  den  11  Apr i l l i s  Höltes Rådh stuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro, Rådmänner;

  Johan Anderson, Peer Hindrichson,
  Hindrich Erichson, Mons Madtson,

Pub l i cerades, Capteens Nilss Postz breeff, såm wahr ankommÿt142 
den 10  Apr i l l, Om Rote bothzmännerna, så och för dublingz Bothz-
männerna medh, att dee skulle wahra i para t, medh förste öpen watn; 
Jempte och Cont r ibu t ions  penningarna att medh dett förste wthskaf-
fas aff Staden, och Lefuereras,

Sattes till wpbördhzmahn, Carl Hindrichson, öfuer Cont r ibu t -     
t i ons  penningarna,

Anno  1657: den  13  Apr i l l i s  Höltes, Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro H: Grefl: Exce l l:tz hopmahn 
Ehrbohren och wälltt Johan Martenss,

Rådhmänner,
  Johan Anderson, Hindrich Erichson,
  Peer Hindrichson, Anders Clason,
  Mons Madtson,
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pålades at skorstenarna skulle nw strax förfärdigas, långa för Eldens 
skuldh, huar och icke dee det skulle göras, skulle dee aldeeles nider 
slåås, såm stackotta ähro,

pålades Lodie penningar, såm skulle till den Nÿa Bothzmahns 
Lodian, 16 öre på mahnnen, och wthgifuas till wpbördhzmahnnen Carl 
Hindrichson, såm och Cont r ibu t ion  wpbäär,

påbödh hoppmahn, att Staden skulle hafua sÿn wnder gewähr, såm 
ähr Swerdh och gehengh sampt och bandhleer, i pa ra t  när dee på 
fodres,

Afsattes kÿrcke wärden Johan Larson, och i stellet Carl Hindrich-
son

Accorderade  hoppmahn och rätten medh Stadhztienaren Mor-
then Erichson, att han skulle än blifua widh tiensten, för peningar,. Och 
blefuo öfuereens medh honom om 10 dalr, Cont r ibu t ion  Frÿ: och 
Stadsens deel på Axcÿsn,

Fodrade Clemet Anderson 20 dalr af Sal:e Erich wulfz gäldhz book 
det Erich wulf skulle honom blifuit skÿlligh på hans löön, then tÿdh han 
hooss honom tient hafuer,

Bertill wulff: Sale Erich wulffz broder Son, låfuade honom strax dee 
20 dal:r betaala af booken, effter såm han är betrodt om henne.

Kärde Nilss Girmundhson medh Sup l i cando, till Laghläsaren Jo-
nas Bo thv ide, om sÿn Sal:e faders gårdh, att wilia igen lösa,

Waldes till Borghmestare wälltt Johan Anderson, effter: hopmahns: 
Rådethz: och samptlige Gemehne mahns begeren:

Anno  1657: den  23  Maÿ  höltes: Rådhstuffw medh Gemeh-
ne mahn, Nähr wahro V ice  Borgmestar Per Hindrichss: n

Rådhmänn,
  Hindrich Erichss: Anders Clason:
  Mons Madtsson

På lades penningar till Herre daghz Karen, Peer Hindrichson såm 
skulle reesa till Helsinge fors: Och beuiliade Gemehne mahn honom 
för sÿt Omak: 28 dalr
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143  Rättat från wall:tt.

Anno  1657: den  22  Junÿ  Höltes Rådstuffw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro Borgmestaren, wäll:tt143 Johan An-
derson:

Rådhmänner,
  Peer Hindrichson: Hindrich Erichson:
  Anders Clason –: Mons Madtson –:

Pub l i cerades  dee Twenne breff, såm Herr dagz Karen Peer Hind-
richson, i från den wälwthstående Herre dagh:n i Helsinge fors medh 
sigh heem hade,

Samptlige Stadhen betackade, öfuerheeten; såm af stoor gunst och 
nåde, och för det Staden een stoor deel brann; hafua bekommit dona -
t i on  på Twenne hielpbothzmän; att behålla

Borgmestare och rådh beiakade, adt den såm hafuer wth legdt hielp 
bothz männerna, och gifuit sÿn fulla Nöÿo peningar till dem, och dee 
såm inthet hafuer gifuit der till, skulle dem igen res t i tuera, helfftene 
till baka;

Feltes Jacob Larson till 3 öre effter det 7 Capp i Rådstufw balcken, 
för det han för sakade C i t a t ion  emot Borgmestaren wälltt Johan An-
derson, och icke stodh honom till rätta,

Begärade Morthen Olofson den tompt, såm är Näst Sal:e Hilbrandhz 
tompt, att bebÿggia uppå, det Borgmestare och Rådh honom effter 
leet,

Anno  1657: d: 15  Sep tembe r: Höltes Laga Rådh stuffw 
medh Gemehne mahn, Nähr wahro H:s Grefl: Exce l l:z Grefue 
Gus ta f f z  Ado lpz  Leÿenhuffudhz hoppmahn wäll:tt Johan 
Martenss, Borgmestaren wäll:tt Johan Anderson:

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson
  Anders Clason –: Monss Madson,

22 JUNI O. 15 SEPT. 1657.
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Kom för rätta Berendt hanemahn, Och kärde till tegelslagares hust-
ru, dett hon skulle hafua berättat, hooss H:s G: N:e i Stockholm, att Be-
rendt skulle hafua tagit daxwerker för h:s G N:s oxxar, såm hafuer kom-
met i åkren, oförwarandes

Swarar Tegel slagaren, i sÿn Hustrus stelle, han hafuer begärat ge-
nom Madhz Finne daxwerker, der före att oxxarna hafuer stååt inne i 
Ladugården, men iagh wille honom inthet gifua,

Tegel drengiarna bekende adt Madtz Finne hafuer sagdt till demm, 
i måtte dett göra, Förtÿ han hafuer och till förrene fååt och daxwercker, 
för det att oxxarna hafuer wahrit der inne

Bekende än tigeldrengiarna att oxxarna hafua stååt i 4 dÿgn i Ladu-
gården, och H:s G:e Ns Häst den femte Natt;

Begärade Berendt hanemahn eet bewÿs af Peer hindrichson och 
Nilss Girmundhson, såm skulle hafua sedt, huru Oxxarna skulle hafua 
farit medh åkren:

Peer Hindrichson och Nilss Girmundson det låfuadhe,
Borghmestaren sade Borgerskapet till, att dee skulle för färdiga een 

Nÿ Prestegårdh igen, effter såm denn gambla /: gudh bäter / blef up 
brunnen,

Borgerskapet Swarar och begärer de la t ion  till wintren at såm föret 
skulle blifua, wille dee stockar der till köra,

Kärde Anders Erichson till Madtz Finne, det han skulle hafua sla-
git hans poÿcke, för at poicken skulle hafua slagit en kalckwnas wnge 
ihiäl,

effter såm Madtz Finne iche hafuer wahrit hemma när han C i te -
ra t  wahrit hafuer, alt så uphoffz denne saak, till Madtz Finnes heem 
komst,

Kärde Berendt hanemahn till Johan Larson, det han skulle wahra 
skÿlligh till Tomas Bäfuermahn i Räfuel på sÿn Sal:e Faders gäldh – 34 
D : K: M:t för wthan dee 2 Tr Salt såm Johan Larson allredo betalt hafuer 
till Berendt hanemahn,

Swarar Johan Larson, iagh will gåå Eedh, effter såm mÿn Sale Fader 
migh sagdt hafuer att han skulle inthet meer wahra skÿlligh till bäfuer-
mahn än Salt 2 T:r

15 SEPT. 1657.
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Ehrkende rätten honom icke till att swäria, för än han skulle sigh 
wäll betenckia till Neste Rådhstuffw,

Waldes till Rådhmahn Anders Bengdtson och Clemet Anderson, eff-
ter såm det fattades Twenne rådhmän i rätten

Anno  1657: den  2  November  Höltes Laga Rådhstuffw, 
medh Gemehne mahn, Nähr wahro V ice  Borgmestaren wälltt 
Peer hindrichss:n

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson, Anders Bengdtsson,
  Anders Clason,  Mons Madtson,
  Clemet Anderson,

Kom för Rätten Berendt hanemahn, och krafde af borgerskapet den 
Hwshÿra, N:n 7 Richz dal:r såm Sal:e Magist: Johannem Bahn honom 
Låfuat hafuer, för deet han hafuer wahrit 1 åhr der wthj gården:

der till Borgerskapet swarar, Hafuer Sal: Mag: Johanni Bahn eder 
låfuat 7 Richz dal:r så må i der sielf wthfodra, : de samme penningar, på 
dette för gångne åhr,: Men kan skee När i fåår Räkningh huru mÿkit 
såm Sal:e Mag: hafuer kostat på gården, fåår i mera betaala till baka;

Accorderade  Borgmestere och Rådh, sampt Gemehne Mahn och 
Berendtz egen Samptÿckio; at han skulle fåå ifrå denne dato, och in till 
Sanc t i  Johanne, i Hushÿro, för sÿn gårdh 3 Richz dal:r at höghlärdhe 
Dne: Magist: Bahns änckia må sitia, der wthi Omoles tera t: och bruka 
alla Huss der före; Och Berendt icke wÿdare klander der om må hafua,

Kärde Berendt hanemahn till Johan Larson, igen om dee 34 dal:r såm 
hans Sal:e fader, skulle wahra skÿlligh i räfuel till S:r Thomas bäfuer-
mahn,

Begäradhe Johan Larson de la t ion  i Till kommandhe wåår, till dess 
han drager till räfuell, t e rmin, Pinges daga tÿdh, at göra Räkningh, 
medh Tomas bäfuermahn, blifuer han skÿlligh Så will han dee ginast 
betaala; Alenast taga Qu i tans  till Berendt hanemahn på 34 dal:r Huar 
och icke, han bekommer bäfuermahns Qu i tans, till Berendt hane-

2 NOV. 1657.
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mahn, så för Ob l igerer  Johan Larson sigh att betaala, till Berendt, 
dee 34: dal: här wthan någon wÿdare för halningh och klander;

Och icke fleera saaker, Hafuer Kommet för Rätta i dette Åhr, såm 
af dömde ähro, witne wÿ Borgmästare Och rådh, Och till wÿdare stadh-
fästelse, Trÿckie wÿ wårt wanlighe S tadhz  Secre t  här wnder, Aff 
Ekenes  d: 9  Januarÿ  Anno  1658:

      Johan Anderson.

Ekenäs Stadhz Doom book.
På  dee  rä t te  gångz  fö re  Ha fwandhe  och  a f  dömde  saaker, a l t  
i  f r å  Anno  657: Och  nw t i l l  den  24  Sep tembe r: A:o 658: Och  
ö fwer  sändes  t i l l  den  Högh lå f l ige, Konnungz l ige  Hå f f rä t ten  

i  åbo  i  a l l  t i enns tach t ighee t, a f  Ekenes  d: 17  Jan: 659:144

Anno  1658: d: 6  Februarÿ  Höltes Rådh stuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro Borgmestaren, wäll:tt Johan An-
derson,

Rådhmänner,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson: Anders Clason –.
  Clemet Anderson: Mons Madtson,

Kom för rätta Berendt hanemahn och kärde å Nÿo till Carl... drich-
sons Hustrw Carin Hindrichzdotter, Om dee Ehrrörighe ordh såm hon 
hafuer låtet fälla för några åhr sedan, at Berendtz Hustrw skulle hafwa 
låtet taga några fåår om Munstringz Hösten och slachtat, huilchet om 
rört och pro toco l l e ra t  ähr 655: d: 2 Apr i l l, och samma åhr d: 30 
Apr i l l, d: – 30 Ju lÿ  och Zeder mehra 656: d: 28 Junÿ, Och nw i dagh 
begär-rar een doom i saaken.

6 FEBR. 1658.

144  Tillagt med annan stil: Jnlefrerat den 18 Febr. 1659.
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Sändes aff rätten Clemet Anderson och Jören släät till Karin Hind-
richz dotter at bidia henne Clarera sigh i frå den saaken;

der till hon Swarar, mÿn mahn hafuer nekat migh gåå till Någon 
Rådh stuffw, eÿ heller drager iagh effter någon witne;

Effter så såm denne saak, så långh tÿdh stååt hafuer och Karinn Hind-
richz dotter det icke kan åstadh komma medh någon witne, Berendt 
Hanemahns Hustrw till binda, det hon skule hafwa stulit fåår, och låtet 
slachta, der före den saaken Ehrkenner rätten Berendt Hannemahns 
Hustrw för een ärligh Quinna, at ingen hafuer hördt eller spordt annat 
medh henne såm redelighÿtt, Och Karin Hindrichz dottr fälles för den 
skull till 3 Mr i swarlösa effter det 7 Capp: i Rådhstuffw balchen, Och 
effter det 30 Capp: i Rådstuffwbalchen, fälles till 60 Mr målssägianden, 
Konungenom och Stadenom, för dett hon hafuer Anrört hennes Ähra, 
och icke kunde beståå.

Ro terades  Ekenes  Stadhz Mantaal i 4 rotar, 2 stuffwr, Fää Hwss, 
och Ladw till Preste gården, effter såm det Annotera t  står i Mantals 
Längderna, Och Borgmestaren alena låfuat Bastugu,

Anno  1658: d: 13  Februarÿ: Höltes Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro Borgmestaren wällt Johan An-
derson, Rådhmänner

  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Bengdtson, Anders Clason,
  Clemet Anderson, Mons Madtson –

Kom för rätten wällt Hindrich Rwt, och beswärade sigh, wthöfuer 
det, såm han å dette åhr 658: hafuer låtet pub l i cera, wälltt Jnspec to -
rens  breff i åbo, om stadhsens tredingh, det dä lÿde at staden skulle 
iche mehr fåå Erhålla än ¹/6 deel,

der till Borgmestar och rådh Swarar, Jnspec torens  bref, för achte 
wÿ inthet, Men Hans Kongl: Maÿtz: richzdagz beslut det håller wÿ oss 
widh, Huadh det der om för mäler, ähr wÿ åtnögda medh.

13 FEBR. 1658.
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Kärde Philip Bengdtson till Manhafftigh Swenn Hummer, medh 
Sup l i cando, det han skule hafua slagit hans Pÿga bara illa, Och luppit 
effter henne medh hugg och slagh i Anders bengtsons stuffw,

Effter såm Swen Hummer iche wahr till städes, och wahr skrifftligh 
C i te ra t, alt så fälles han för swarlösa till 3 öre, effter det 7 Capp: i Rådh 
stuffw balchen.

Kärde Johan i Söderbÿ till Carl Hindrichson, det han hafuer frachtat 
hans skuta i Somars, och icke hafuer betalat frachten,

Ähn Kärer Johan till Carl om skute iullan, at han hafuer förkommit 
honom i Stokholm,

Ehrkenner rätten Carl honom till at skaffa så godh iulla igen, eller 
Sex dalr Penningar, det och Carl låfwar,

Johan säger at Carl hafuer giordt Köpet om frachten 48 dalr Men 
Erich Jörenson hafuer tagit på sigh 20 dalr det håller Johan sigh widh, 
Men dee 28 dalr will han hafua af Carl, Och ändoch den frachten såm 
Carl hafwer fååt, från Fougdööen till Stockholm, den Ehrkenner rätten 
samma fracht Carl betaale till Johan, Nembl: 10 dalr sampt dee 28 dalr 
medh det snaraste Johan Lefwerera145;

Johann begärer nw först 8 dal:r det öfriga måtte Carl strax gifua 
honom Sedel till Hoppmahn wäll:t Johan Martenss.

Kärde Jören Erichson släät till Bengdt Madtson, at han skulle wahra 
skÿlligh honom 1 dal:r på 1 Ta Salt, och blef dee förlÿkt, at Bengt skulle 
gifua honom Half dal:r

wplÿste Bertill wulff sÿn faders gårdh förste gången,

Anno  658: d: 17  Mar tÿ  Höltes Rådstuffw Nähr wahro 
Borgmästaren wällt Johan Anderson

Rådhmänner,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson, Anders Clason:
  Mons Madtson,  Clemet Anderson.

17 MARS 1658.

145  Rättat från Lefwreea.
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146  Rättat från ächenskap.

Kom för rätta wällt Ernest Bahn, Och begärädhe eet Bördhz breff på 
Sale Johannes Sanderus  Sonn Göstaff, det hans moder broder Man-
hafftigh Cap teen, Peter Ridder begärar, effter såm han är sinnadt at 
fort sätia honom i Embethe,

Borgmestar och rådh låfuar honom brefwet, och betÿgadhe at han 
innom deres ächtenskap146 född ähr;

Kom för rätten Samuel Person, och kärde till Borgerskapet om denn 
tull såm Borgerskapet skulle wehra skÿlligh till Hindrich Rwt;

der till Borgerskapet Swarar, När Hindrich Rwt upwÿser richtigh 
räkningh huru mÿkit ansagt ähr, der effter wille wÿ betaala; och icke 
mehr,

Kom för rätta Mester Agus tus  weÿdemahn, och kärde till Clemet 
Anderson, det han hafuer giordt kööp om Klemetz gårdh till Ca tha -
r ina  Sale Baltser wulfz änckia, på det förordh at han skule inthet nider 
kastas,

der till Clemet Swarar, iagh hafuer giordt kööp om 36 Dr men om 
Neder kastningen, talte wÿ inthet om; wthan iagh will af godh wilia eff-
ter gifua 6 dal:r 30 allenast skal han migh gifua,

Agus tus  säger, der är på all redan Lefuererat i fisk och Penningar, 
at det räster inthet meer på gården än 10 D:r

Wpbödh Höglärde Dom i ne: Mag is te rs  änchias fullmechtiger 
Joen Swenson Sale Erich wulffz Nÿa gårdh, Om Någon hafuer klander 
der i

der till Borgerskapet swarar, at dee weet icke någon Jäff der wthj:
Wpbödh Josep Hindrichson Sale Erich wulfz gamble gårdh,
Frägade Borgmestaren Josep hindrichson, om han hafuer betalt dee 

10 dalr såm wahr i Ar res t  på gården, dem Josep hindrichson strax i 
dagh betala måtte, det han och låfuadh,

Kom för rätta Madtz Siffridson och besuäradhe sigh uthöfwer den 
tompt såm han hafuer bÿgt på N:n på Jonas tomasons,

Swarar Jonas tomasons änckia, iagh hafuer inthet låfuat gården till 
ingen thera min måghar, wthan han må ståå in till thess, kan skee min 
Sonn kommer heem,

17 MARS 1658.
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Ehrkände rätten Madtz Siffridson at sitia i gården till Sommaren, tå 
skall han sökia sigh annor tompt, och taga alla dee Huus tädan såm han 
sielf bÿgt hafuer på Jonas tomasons tompt,

Kärde Josep Hindrichson till Hans wulff, det han hafuer gifuit honom 
peningar för een ½ Ta salt fisk, och lånt honom och salt der till,

Ehrkenner rätten hans wulf nu strax till stella honom fisken och 
Saltet, eller peningr så mÿkit han kostar,

Anno  1658: d: 17  Apr i l l i s  Höltes Rådhstuffw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro Borgmestaren wällt Johan Ander-
son,

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Bengtson Anders Clason,
  Mons Madtson  Clemet Anderson,

wpbödh Jon swenson, Sale Erich wulfz Nÿa gårdh andra gången,
wpbödh Josep hindrichson Sal: Erich wulfz gambla gårdh i Andra 

gången;
Kom för rätta Kÿrckewärden Carl Hindrichson och besuäradhe 

sigh på Prestänckians wägnar, om den Preste Peninngz längd, såm till 
förrenne wahrit hafuer, at hon icke gör Summan till fÿllest, Alt så be-
gärer aff Borgmestare och rådh, at dee wille henne å Nÿo göra at hon 
kommer till sÿn gamble  Summa.

Swarades honom af Borgmestare och rådh, När Fougtn eller hans 
Fulmechtigh siter i rätten, skall tå längden förnÿas, at änckian kommer 
till sÿn gamble pening.r

Borgmestaren wälltt Johan Anderson, Kärde till Jac-cob larson och 
Sale Glasmestars änckia, det han hafuer gifuit till Padwa Hindrich på 
deres wägnar Salt 1 T:a för en Häst såm dee skulle hafua köfft af honom 
i Padwa, Och nw will Borgmestaren hafwa 20 dalr för Salt tunnan;

Ehrkänner rätten Sal:e Glasmestars Hustrw till at betala Borgmesta-
ren Femton dal:r och Jacob Larson 5 D:r effter såm Glasmestaren ha-
fuer Hästen försåldt, och tagit för honom huadh han fick, Och Jacob 

17 APRIL 1658.
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Larson hafuer icke åtnutit en öre wärde, Orsaken, dee 5 D:r Jacob skall 
utgifua ähr för det at hann icke Eedh kunne fästa, at han hafuer icke 
giordt kööp och medh bonden i Padfwa;

Kom för rätta Anders Nilson och kärde till Erich Johanson skred-
dare, det han skulle hafua anrört hans ähra, och kallat honom till een 
baakskärar,

Anders Nilson beropar till witnen Peer Hindrichson, och Salige 
Glassmestars Hustrw det dee och bekenner at han hafuer skeldt honom 
till baak skärar,

Erich Johanson säger, Huru först begÿntes det krakelet på Jisen, det 
anders skule hafua mant honom till sigh, Och slååss, Och till det andra, 
hafuer Hr Abram skulle sagdt at Erich skreddare skulle hafua för budit 
honom arbeta,

Effter såsåm Erich Johanson hafuer af förra krakeel dette giordt, 
och öfuer fallit Anders Nilson medh Några oquedens ordh. der förre 
Ehrkenner rätten, Erich Johanson fällas effter det 31 Capp: i Rådstuffw 
bal: till 12 Mr

Gick Madtz Simonson i  Cau t ion  för Erich Johanson,
Kärde Madtz Simonson till Bertill wulff medh räkningh angående 

Sale Erich wulffz Gäld. 25 D:r och på een Häst 9 D:r och een half tunna 
Salt fisk:

Swarar Bertill wulff Madtz simonson ähr skÿlligh till mÿn Sale Faar 
2 åhrs Preste pening:r såm han honom godtgiordt hafuer, Öhl och tu-
bach, och för fracht belöper i alles 12 D:r 7 öre,

Förbemel:te 25 Dr slöthz till Erich wulfz räckningh på hans hållan-
ders gårdh, såm Madtz Simonson wille häfda; Och bleff alt så Bertill 
wulf och Madtz Simonson för lÿkt at Madtz Simonson Lefuererer till 
Bertill wulf 3 D 7 öre, Och der emot skall Madtz Simonson fåå sÿn fisk 
halftunna igen,

Dagen för denne dagen hafuer några Erlige männ, wahrit hooss 
Johan wulf, och wnderskrifuit een skrifft, angående hans igen quare 
egen doom, dem han täncht at föra till Norrbÿ. dette han hafuer ombidit 
denne lofl: rätten at låta p ro toco l l e ra,

Begärade Bertill wulff Ar res t  på hans hallanders stora block, såm 
på kÿrckian uphÿssas steen medh, och befaltes Madtz finne at han dem 

17 APRIL 1658.
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icke utlåter, för än han sielf eller hans Fulmechtiger steller Bertill wulf 
till fridhz 4 D 12 öre, hans Preste pening:r på twenne åhr, denne Arres t  
effterlethz

Anno  658: d: 19  Apr i l l  i  Borgmestare och rådhz Nähr wahro, 
Ro terades  wth Hielp bothzmännerna uppå såddant sätt, att dee såm i 
förgången åhr legde Hielp Bothzmännerna wth, skulle i åhr wahra frÿ, 
Men Borgmestars Rota, och Josep Hindrichsons Rota måste wth reda i 
åhr, Josep hindrichsons Rota Heel, och Borgmestarens half effter NB i 
Root längden;

Anno  658: d: 5  Maÿ  Höltes Rådstuffw medh Gemehne 
mahn Nähr wahro Edle wälb: Fiskalen Jochim Von Leibstorff, 
wällt Johan Martenss Borgmestaren wällt, Johan Anderson,

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson Anders Clason –
  Clemet Anderson: Mons Madtson;

pub l i cerades  Hennes Högh Grefl: Nådes utgifne Fulmacht 
skickandes till Edle wälb: F i sca len  Jochim Von Leibstorffn,

Framhafdes och ransakades Saaköres Längdana, och begärte af Sta-
den Swar huru mÿkit upburit ähr af Spec i f i cerade  Saaköres längden 
in till 652:

Toghz af skreddaren hans blåmahn hennes N:s Grefuinnas Pass, och 
för mantes honom at han skulle borgare blifua det han och låfuadhe,

in lade Berendt hanemahn en längd i rätten, huru mÿkit såm i frÿbÿte 
wahr tagit af Jacob Löök i Tenala Sochn för Landhzkööp, och huart det 
ähr lefuererat,

Begärte wälb: F i sca len  den deelen der af såm kommer Hennes 
Grefl: nåde till;

Begärte M:r Agustus wetskap om huru, medh Hans högh Grefl: N:s 
gifne Pass ehrhållas skall, såm han bekommit hafuer;

19 APRIL O. 5 MAJ 1658.
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147  Rättat från hemes.

Swartes honom, hans Grefl: Exce l ltz breff, gillas honom adt Niwta, 
medh såddan för ordh, huar han till det ringeste köpslagar i Staden, 
skall borttagas, och brefuet uphäfuas,

Angafz 646: åhrs Cont r ibu t ions  Längdh, såm det åhret wth gafz, 
och Hans Konungzl: Maÿ:tt det effter gaf. Och doch lickwäl Fordom 
Borgmestaren Peer Peerson, det mästa upburit, och Philip Bengdtson, 
Och nw will borgerskapet hafua sÿne wthlagde Peningar igen,

Ehrkenner rätten Sale Per Persons änckia igen lefuerera till huar 
borgare, såm dee gifuit haar; till honom;

Jnlade Sale Thomas skreddares änchia Sup l i cando, det hon och 
lefuererat haar till Sale Peer Person Cont r ibu t ion,

Ehrkänner rätten Peer Persons änckia henne betala,
Beswärade Borgerskapet sigh utöfuer Peter thorfwestens fålchz 

Landzkööp på hans skutor,
Swartes, alt det såm medh landhzköp beslåås kan, skall borttagas,
Kärde torckel anderson till Sale Magister Bahns änckia om 67 dal:r i 

alle handa Parthseler,
hennes147 Fulmechtiger suarar, eder Son hafuer wahrit till kost och 

läro i 3 ½ åhr, hoss Magistren, alt så will änckian än tå mehr hafua, såm 
hon räknar 10 Mr huar veka,

Alt så blef dem för lÿkt i denne gången;
Kärde Torckel Anderson till Bertill wulff, angående Sal:e wrban wulfz 

Gäld om 12 dal:r det bertill wulf medh sÿn bror Hans wulff låfuar Betala 
honom till Sanc t i  Johanne, Och dee sökia Kätu Matz igen widh Loÿo 
tingh om dee 12 D:r

Kärde Torckel anderson till Jören Simonson, det hans Sale broor i 
wästanbÿn ähr honom skÿlligh 40 dal:r

Ehrkenner rätten Jören Simonson honom betala så mÿkit på hans 
quo ta  på kommer, huadh medh rätt räkningh finnes,

Kom för rätten Mester Agus tus  och kärde till Erich Jörenson i 
Odensöö, det han skulle hafua tagit tull sedel på 55 T:r Strömmingh, 
andra reesan 75 Tr på Lekes wald skutan

Ehrkenner rätten Erich Jörenson det nu strax betala till Agus tus, 
effter såm det ähr godt giort widh block Hwss wdden,
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Anno  658: d: 9  Junÿ  höltes Rådstuffw medh Gemehne 
mahn, Nähr wahro, Hoppmahn wällt Johan Martenss: wällt Jo-
han Anderson Borgmestare;

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Bengdtson Anders Clason,
  Clemet Anderson,

Jnlade Hr Hopmahn Saaköres Längden, och blef Anders Bengtson 
frÿ Ehrkändh effter den Höglofl: Konungl: Hoffrättz Reso lu t ion  för 
sÿn saaköre emot Madtz finne, 60 Mr men andre Saakören skall uth-
mätas af deres egen doom såm weet sigh skÿllighe;

Förmantes och Borgerskapet at förskaffa Huss till Preste gårdhz 
bÿgningen, wthan någon försumelse,

Förmantes och Borgerskapet at skaffa stockar till Stadhz broen, och 
för färdiga henne medh det snaraste,

Kom för rätten Hans blåmann, skreddaren, och aflade Borg-gare 
Eedh, och gick för honom i borgen, Anders Bengtson och Hindrich 
Erichson; åt minsto i Sex åhr;

Kom för rätta Loren tz  Hanemahn och begärade Excecu t ion  
uppå Carl Hindrichson för de 63 Mr sölf:r mÿnt såm Carls Hustrw blef 
saak fält före emot Berendt Hanemahn, belöper sigh på Berendtz tre-
dingh 21 Mr Sölfuer mÿnte;

Begärte Hans wulf Ar res t  sedel till Sale Mag is te rs, änckia at hon 
inthet skulle uth släppa teckzmäki brefuen, Vthan till Erich wulffz ar-
fuingar.

Wpbiuder Sale Magisters änckia, Erich wulfz Nÿa gårdh tridie 
gången, och begärade gårdhz breff det henne blef effter låtet;

Begärte Hustrw Ca thar ina, Sale Baltser wulfz änckia Arres t  uppå 
Clas hindrichson, för Johan wulfz gäldh såm ähr 7 kannor bränwÿn à 6 
M kannan ähr 10 dalr 16 öre 6 Capp Salt à 5 Mr pundet ähr 3 Dr 24 öre 
ähr i alles – 14 D:r 8 öre,

denne Arres t  blef effter kommet,
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Anno  1658: den  17  Ju lÿ  Höltes Rådh stuffw, Nährwah-
ro Borgmestaren w:tt Johan Anderson:

Rådhmänner,
  Peer Hindrichson Anders Bengdtson,
  Anders Clason.  Mons Madtson,

Fältes Hindrich Erichson till 3 Mr effter det 7 Capp i Rådstuffw 
balcken, effter såm han till sagdh blef till Rådstuffw, och drogh sÿn 
kooss,

Blef om talt om Poÿo marknadtz tull, den Hindrich Rwt begärar, blef 
samtÿcht Poÿo Marcknadhz tull i Stadhz Arrende, at ingen borgare 
bör uth gifua den Marknadhz tuln såm hafuer medh Hindrich Rut Ar -
rendera t, Men huadh Loÿo Marcknadtz tull anbelangar, det skall wth-
gifwas, effter såm dee hafua medh sigh at sälia;

Begärade Hindrich Rwt wetskap, om dee Stokholmske boar såm 
liggia i Kimmitto, och handlar doch i  t ena la,

Bewiliades eet breff till hopmahn i Kimmitto, att han wille det af 
skaffa, huar och icke, wille staden see till att dee kan dem wthur tenala 
Sochn bort komma,

Kärdhe Samuel Peerson till Erich Eskillson, Josep hindrichson, 
Class wefuare, Class hindrichson, Om den tunna Humbla såm hafuer 
kommit bort på watu skiffte uthur skutan, och der hafuer wahrit. 2 
lÿspundh wthj:

dee låfuadhe Samptlighe honom det wäll betaala,
Kom för Rätten Erich Johanson, och af ladhe Borgare Eedh, Och 

gick för honom i bårgen; Josep Hindrichson, samuel Peerson,
Gaffz honom 1 åhrs frÿheet huadh Staden angåår,

/1 Kom för rätta Anders Bengtson och kärde till Swenn Hummer det 
han skulle hafwa förgången Höstars, slagit nidh Hans fänster bräde 3 
gångor,
/2: J wintrars när Philips Pÿga hafuer tagit wndan rÿmningh dÿt inn 
wndan Swen Hummer, hafuer han slagit Anders Hustrw 1 Kwla i Hu-
ffwudet
/3: Hafwer han tagit hans Häst i Hagan Olofwandes,

Swarar Swen Hummer, iagh stodh mann på gatan, och togh fänster 
bräde up medh korthz willigheet;
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Blef åfwan skrifne Punchter Anders Bengdtson och Swen Hummer, 
förlÿkt emillan, och skulle han gifua Anders Bengtson 1 Ta Salt. gick i  
Cau t ion, Agus tus  Weidemahn;

Giorde och Swen Hummer och förlÿkningh medh Philipz Pÿga den 
han slagit hafuer, när hon togh wndan rÿmningh till Pÿstolmakaren,

Bleff bewiliat Herr Madthz till Scho lmestare i Ekenes  Stadh, Och 
belåfwades honom breff, till Hennes Nåde Grefwinnan, Jempte och 
S igg i l l  wnder pas torens  breff till det wÿrdiga Cons i s tor io  i åbo,

Anno  1658: d: 11  Augus t i  Höltes Laga Rådstuffw, Nähr 
wahro Borgmestaren Wälltt Johan Anderson:

Rådhmänner,
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Bengdtson, Anders Clason –:
  Clemet Anderson,

Kom för Rätta Bertill wulff: och up bödh sÿn Räckningh, aff Sale Erich 
wulffz Gäldhz book, så mÿkit såm han upburit hafuer, Nembl: 165 D:r

Bewÿstes i samma Räkningh, uthlefuererat på Sal: Erich wulffz gäldh 
dee 165 D:r

Jn ladhe Erich Jörenson på skällergården en Räkningh i Rätten, uppå 
aldt det han af Gäldhz booken upburit hafuer, Och een annan Räck-
ningh huadh han hafuer betalt ther medh, och ännw betalla wille, såm 
ähre desse effter skrifne,

Först hafwer Erich Jorenson betalt till Bengdt Gråå, i Penningar och 
Parthseler ......................................................– D:r 350: –: –

  350: –: –
Till Hans Irfwingh .................................– D:r 14: –: –
Till Hoppmahn Johan Martenss ...........– D 501: 3: 20 4/5:
Till Madthz Hindrichson i Ingå ............– D 24: 24: –
Till Hr Hendrich i Ekenes  ...................– D 10: –: –
Thomass Thomason på lille tulln .........– D 50: –: –      
 SS – D 925: 27: 20 4/5:
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Härr emot hafuer han upburit och på sigh tagit af bÿ och bönder, 
såm hans wnder skrifne Ku i t ans  för mäler, at

Summan sigh bestiger till .....................– D. 1014: 26: –
det såm nw öfrigt ähr skall på hans egen Quota  af dragas

Nemblign ................................................– D 64: 21: –
Räster af booken upbära än ..................– D 30: 11: –
så hafuer han fÿllest emot Johan wulf ..– D:  95: –: –
Bertill wulff skall upbära sielf sÿn ........– D 95: –: –
Gertrudh wulff räster och der emot .....– D 95: –: –
Ähn bör Erich Jören son bekomma
På Hindrich wÿkers wägnar ..................– D 95: –: –

Ähr i Näse bÿn 100: 26 öre in lef:tt af Erich wulfz Gäldhz book, dem 
Johan wulf emot tager,

Af fodrar Bertill wulff 80 dal:r på Erich Olofsons wägnar i S tock -
ho lm, såm Sale Erich wulf honom skÿllig är,

Aflades Cr i s t i an  Creÿers  skuldh såm han skÿlligh är i Stokholm, 
och der af dömpt ähr, betala Erich Olofson medh,

Jn lade Johan wulff een Räkningh till Efuert wÿkers, fulmechtiger, 
iblandh alt annat krafde han Efuertz änckia sÿn faars: Mester Baltsars 
Gulsmedhz tÿgh, såm wthaf Sale Efuert hafuer blifuit bortagit i åbo;

Fram trädde Samuel Peerson, och begäradhe at det skulle blifwa 
pro toco l l e ra t, den Hwss wärderningh, såm ähr werderat i Sale Efwert 
wÿkers gårdh, Huilchen gårdh blef werderat af Peer Hindrichson, An-
ders Bengdtson Anders Clason För Ottatÿe dal:r kopar Mÿnte,

Huadh om Teekzmäki godhz anbelangar, såm Sal: Erich wulf hafuer 
i Pant Af wälb: Brantarna, När Peningarna, till Ekenes kommer, skolle 
the par te ras  i Fem deelar; Erich Jörenson 1 deel, Hindrich wÿkers, 
2 deeln, den Erich Jörenson emottager, effter såm han hafuer honom 
för Arrendera t: wrban wulfz barn – 1 deel, Gertrud wulf 1. Johan wulf. 
och 1 deel;
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Anno  1658: den  18  Augus t j  Höltes Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro Borgmestaren wäll:t Johan An-
derson;

Rådhmänner,
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Clason  – Clemet Anderson,

Kom för rätta H:r Hindrichz Fulmechtiger, Berendt hanemahn Och 
kärde till Joen Swenson, det han skule hafwa utropat och i fulla wisso 
hafwa sedt, wällärde Hr Madtz och wäll-lärde Hr Hindrichz Hustrw Anna 
Johansdotter, bedrifuit Horerÿ medh huar andra;

Swarar Joen Swenson iagh skule gåå i skogen såm wahr den 18 Julÿ 
klochan 2 effter middagh /: medh gunst till seÿende :/ sökia effter een 
soo, och hade medh migh dee små Adelsmän såm ähr hooss Sale Ma -
g i s te rs  änckia Och gick så Neder medh Herre gården, och i He stal-
let, Och sedan up i åkren, Och såm wÿ kom up i skogz backan, strax 
widh Ruddammen, der lågh dee båda widh eet trää, bÿxxorna neder 
på knäna af Hr Madthz, Och särcken uppe på wenster låret af Hr Hind-
richz Hustrw, Och så gick iagh aff och till och stoppat Rÿss i Ruddams 
balckarna, Och meente dem dedan komma, Och ändoch wahr dee där 
när iagh kom igen, tå wachtade Hr Hendrichz Hustru öfr Herr Madtses 
Hufw eller Axxel, och sade, Hr Madthz O Prest Joen kommer, der medh 
gick iagh flux åth skogen medh Juncharen at sökia effter sooen igenom 
kärret, wäll en stundh tuå, Och såm wÿ kom wth igen af skogen på 
åkren, gick Hr Madthz på Åkren, tå hade han på sigh röda wllskiortan, 
dette witnar iagh och will beståå;

Hr Madthz sadhe här till alldeles Neÿ:
Dee wnga Junchar bekänner at Joen hafuer bidit demm komma 

medh sigh för lust skull up i åkren, sedan wÿ hade fååt oss Middagz 
måltÿdh, gingo wÿ medh honom, alt Neder medh Herre gården, och i 
Hr stallet, och sedan up till Ruddammen, der stoppat han gården igen, 
och huru han gich, sågh han till bakas, tå sadhe han till oss, nw fåå wÿ 
see något Nÿt igen, tå sade iagh. der är fålch såm plochar bäär, Och 
sedan gich wÿ bort, neder åt kärret och i genom skogen, och kom sedan 
wth på åkren, då mötte wÿ Hr Madtz, och hade på sigh röda wll skiortan, 
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Men den såm wÿ sågh i skogen, hade swart kleder Och icke kände wÿ 
dem;

Swarar Joen Swenson, han hade dee swarta kläderna på sigh när 
henne, Men han wahr i medler tÿdh hemma, såm wÿ gick i skogen, Och 
för bÿte kläderna;

Hr Madthz säger, at han gick up ginast medh rödh wllskiortan det 
och Erich Johanson skreddaren witnar medh honom, at han hafuer gååt 
något före up åt åkren, än såm Joen och Juncherenar, Och Hr Madtz 
hafuer hafft på sigh röda ulskiortan,

Johan Larsons Hustrw witnar, at strax effter Middagen mötte iagh 
Hr Madtz i förstugun, och hade på sigh röda wll skiortan, och booken 
i handen, och gich wth. Och strax der effter kom Junchar Johan effter 
sÿn köller, tå frägadee, Juncharen effter Hr Madtz. tå sade iagh, han 
gich wth och booken medh sigh, och der medh gich han bort, och såm 
dee kom heem igen logå dee och sågh i kammar fänstret, frägade iagh 
dem huadh dee logh, tå sade the, wÿ wahr medh Joen och sökte effter 
een Sugga, tå sade iagh fann i henne, tå sade the Neÿ, wÿ fann et annat 
boo sadhe the, wÿ sågh 2 Personer emillan 2 trää, tå sadhe iagh. sågh 
Hr Madtz thet, tå sade the Neÿ: wahr inthet Hr Madtz medh edher, tå 
sade the, Hr Madtz han gick på åkeren, och hade på sigh röda ull skior-
tan och booken i handen:

Gich för Joan Swenson till Neste rådstuffu, Borgens männ, Carl Hind-
richson och Anders Jonson, och Hr Madtz och hans saak remi teres  
till den Höghwÿrdigh Cons i s tor io  i  åbo, effter den 24 Puncht i H:s 
Maÿ: tz d ro tn ingh  Chr i s t inas  prev i l eg ie r;

Blifwer domen af fallen, på till kommande Åhrs pro toco l l: d: 31 
Januarÿ: 659: Och Ext rac te t  Härnäst bÿfogat i dette åhrs p ro toco l l; 
öfwer sändes i ödmiukheet till den höghlofl: konunghl: hoffrätten,
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Anno  659: d: 31  Januarÿ  Höltes Rådstuffw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro, Edle wälborne H.n Krigz Commis -
sar ien  Jochim Won Leibstorffen, wällärde H:r Peer i Tenala 
effter Höghwÿrdige Cons i s tor io  befallningh. Hoppmahn 
wällt Johann Martenss, Borgmestaren wällt Johan Anderson;

Rådhmänner;
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Bengdtson, Anders Clason –
  Mons Madtson,  Clemet Anderson,

För hörde och besporde wälborne Krigz Commisar ien, sampt 
Borgmestare och Rådh till Joen Swenson, om han wille ståå widh sÿn 
förra Ordh såm han hafuer låtet p ro toco l l e ra  A:o 658: d: 18  Augus t j  
om Hr Madtz och Hr Hindrichz Hustrw;

Joen Swenson säger för rätten, min gambla ordh, såm iagh till 
förrenne sagdt hafwer om dem, dem will iagh beståå;

Joen Swenson säger, Hr Hindrichz Hustrun gich rätt ända gatun up 
före, tå gich iagh lilla gatun fram från preste gården och up i gennom 
Herre gården, och i Hr stallet, och sedan åt åkren,

Anders Bengdtson witnar at han hafuer wahrit hooss Hr Hindrichz 1 
tÿma effter såm han hafuer kommet af rådstuffwn, huilchet skule wahra 
om klochan 12 på samma dagen, och druchit tubach wäll 1 tÿma der, 
Och hafuer Hr Hindrichz Hustru stååt Hema och bakat, Och rätt såm 
Anders Bengtson skulle hafwa gååt bort, hafuer Hr Hindrich kommet 
roendes Heem på wÿken medh een Hööbååt;

Framhafdes Johan Larsons Hustru, och bekände, betÿgandes alt 
samma ordh såm hon till förrenne sagt hafuer på rådstuffwn d: 18: Au -
gus t j  1658:

Junchar Johan kom för rätten och bekende lÿka samma ordh, såm 
han till förrenne å Rådstuffwn sagt hafuer, Alenast en halff stundh skul-
le Joen och dee hafua wahrit i skogen, och sökt effter Soen, Männ när 
dee hafua kommet på åkren, hafuer Hr Madthz gååt der och hafft sÿn 
röda wllen skiorta på sigh.

Sadhes Junchar Johan icke wahra witnes föör;
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För hörde rätten Mester Augus tus  Hustrw om hon skulle wetha 
wist bekänna om Hr Hindrichz Hustru, hafuer wahrit den dagen af Hu-
set eller icke,

Der till hon swarar iagh wahr iche Hemma på een stundh iagh wahr 
medh Baltsers Hustrw i Grefwens Haga, och barchade alabarch, Men 
det bekenner iagh när iagh gich wth wahr hon inne effter migh, Och 
när iagh kom igen, wahr hon inne och medh,

Samma Ordh ifrå ordh Baltsers Hustrw och bekenner, at hon hafuer 
wahrit inne, när dee hafwa gååt i Hagan, Och inne när dee hafua kom-
met igen,

Fram hafdes H:r Madthz för rätten och för hördes honom, och badhz, 
at han skule sigh wäll betänckia, och taga sÿn saaker i acht, effter det är 
een såddan groff saak,

Hr Madtz Swarar, han må seÿa huadh han will, iagh hafuer det 
aldrigh giordt, icke heller skall han migh det bewÿsa,

Hr Madthz säger huru först det krakeelet begÿntes, Mag is te rskan  
hafuer budit Sälfwÿk adelen till gäst, begÿnte han Joen skomakaren 
öfuer falla medh skäldhz ord, och härmde effter Simon skreddar, och 
der effter begÿnte han skiwta, tå badh iagh honom wahra stilla, Och 
icke så låta i Eet Änckie Hwss, tå Lopp han wth, och kom strax effter 
inn, togh han till stopet, och sade till migh godh tåår bror, tå sade iagh 
faan wahre dÿn broor, Och då begÿnte han skälla migh.

Beswärade Hr Madtz sigh at Joen hafwer wahrit emot honom, När 
han hafuer hördt, at Hr Madtz skulle frÿa effter änchian, tå hafwer han 
sagdt, hon lefde inthet wäll medh den förra mahn, och huru will han 
uppe hålla den gambla käringen, Och sedan hafuer han Alt-tidh hafft 
emot migh agg och ill wilia,

Sporde Hr Commisar ien  sampt och rätten, om H:r Madtz kan 
medh sÿn Eedh bekreffta, om han inthet sågh then dagen, Hr Hindrichz 
Hustrw i åkeren, der till Hr Madthz säger all deeles Neÿ.

Besporde rätten Hr Hindrich till om han wille suara för sÿn hustrw 
eller skulle hon swara sielff.

der till Hr Hindrich Swarar, iagh är hennes målssmahn och will sua-
ra för henne;
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Hr Commiss: och rätten frägade Hr Hindrich om han hafuer hafft 
några misstanchar om Hr Madthz och sÿn Hustrw,

der till han swarar aldeeles Neÿ, iagh hafuer eÿ förnummit något 
oärligit medh henne, när iagh kom Hemm medh Hööbåten, strax effter 
middagen, tå lågh Hustrun på sängen, och hafuer medh det sama lÿftat 
baka, tå wahr Agus tus  Hustru och Baltsers Hustru inne medh, Och 
i thet samma, iagh kom tå Heem sågh iagh Hr Madthz gåå neder om 
Herre gården medh röde wllen skiortan på sigh och booken wnder Ar-
menn Och Joen gick effter een Halff stundh och om köket effter honom 
up före, Och i det målet och för den beskÿllningen, gör iagh min hustrw 
aldeeles frÿ.

Förhördes Hr Hindrichz Hustrw af Hr Commiss: och den heela rätt-
ten, om hon skulle hafwa wahrit uth gången then dagen af Hwset, der 
till hon swaradhe alldeeles Neÿ. När min Mahn kom Heem, tå gich iagh 
strax i Hööbåten, och lade Höö i Bwurna åt fålchet såm up baret Och 
icke kom iagh den dagen wth annor stedes af Gården på min siel salig-
heet, iagh detta för den lofl: rätten bekenner,

Commiss: sampt rätten frägade henne om hon hafuer talat medh Hr 
Madthz den dagen, tå sade hon, inthet annat, tå han gich ther för bÿ frå-
gade han migh. huarest Bertill wulffz gårdh wahr, tå badh iagh honom 
gåå om Berendtz Port, och strax der öfwer boor Bertill wulff.

Till sades Joen Swenson, at han skulle nw strax sÿn saak för klar-
rera, och Hr Madtz och Hr hindrichz hustru ofuer tÿga medh witnen;

der till Joen swarar iagh hafwer ingen witnen, wthan tager gudh till 
witne;

Effter åfwan före gåendhe, Ac terne  wthwÿsa, at Hr Hindrichz 
Hustrw Anna  Johans dotter, det hon icke hafuer komet af huset then 
dagen wthan i Höö båthen, såm och witnen betÿgar, Samaledes och 
Hr Hindrich det bekenner, at han iche hafuer för stååt något oärligit 
emillan Hr Madthz och sÿn Hustrw, och i dessa måle gör han henne 
aldeeles frÿ: Samaledes och Borgerskapet till spordes, om dee hafua för 
nummit eller spordt aff Hr Madthz det såm Oärligit kunde wahra der till 
Borgerskapet i Gemehn swarade Alldeeles Neÿ. Och Joen swenson kan 
icke åstadh komma, huarken medh witnen, eller skäll Hr Madthz och 
Hr hindrichz Hustrw denne saak öfuertÿga, Alt så fälles Joen Swenson 
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effter det 30 Capp: i Rådstuffw bal: till – 60 Mr målssäganden Konungen 
och Stadenom, emot Hr Hindrichz Hustrw, Än effter samma Capp till 60 
Mr målsäganden, Konungenom och Stadenom emot Hr Madthz, Och 
Rätten Ehrkenner Hr Madthz och Hr Hindrichz hustru Anna Johans dot-
ter i thesso måle aldeles frÿ och Ehrligh.

Wnder donighen heem ställandes till den höghlofl: konungzl. Håff-
rätt :/ effter såm Hr Madtz är en Prest mahn, Och Hustru Anna Johans 
dotter een Prest Hustrw, :/ techtes Nådigast här om Reso lvera,

Gich för Joen swenson i Borgen, Philip Bengdtson, och Lars Madt-
son, och Monss Madtson, bägge för een,

Anno  658: d: 24  Sep tembe r: höltes Rådstuffw, Närwah-
ro, Borghmestaren wälltt Johan Anderson,

Rådmänner,
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Clason,  Clemett Anderson,

Kom för rätta wällt hindrich Rwt och lät pub l i cera, den Nÿa tull 
ordningen, såm hans Kongl: Maÿtet148 hafuer låtet wthgåå af trÿchet i 
Götheborgh d: 12 Maÿ, det Borgerskapet skulle weta sigh effter rätta.

Kom för rätta Berendt hanemahn och lät pub l i cera  Kongzl: Maÿtz: 
p l aca t  om tubachz för sälningh;

wpbödh Hindrich Rwt tubach 3 L, om berendt wille för köpa;
af lade Michel murmestare sÿn borgare Eedh, och gich för honom i 

Bårgen, Simon skreddar och Johan Larson,
Sama ledes och Philip Bengdtson gaff sigh wnder Borgerskapet;

Och icke fleera saaker hafwer kommet för rätta i dette åhr, som 
pasera t  och affdömde ähro, witne wÿ Borgmestare och Rådh, Och till 
wÿdare stadh fästelse trÿchie wÿ wårt149 wanlighe S tadhz  Secre t  här 
wnder, Ac tum v t  supra;

24 SEPT. 1658.

148  Rättat från Måÿtet.
149  Rättat från wart.
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den Höglofl: Konungz: Håff rätz150 Ödmiuke och Tienstwillige 
Tienare

      Johan Andersson

Ekenäs Stadhz Doombook.
På  dee  rä t te  gångz  fö re  ha fwandhe, och  a f  dömde  Saaker, 
a l t  i  f r å  Anno: 658: och  nw inn  t i l l  659: d:  8  oc tob e r: Och  nw 
ö fwer  sändes  t i l l  denn  Högh  l å f l ighe  Konnungz l ige  Hof f rä t -
t en  i  åbo: i  a l l  t i ens t  f l i t i ghee t. Ekenes: den  16  Januarÿ  Anno  

1660:151, 152

Anno  1659: den  8  Januarÿ: Höltes Laga Rådhstuffw 
medh Gemehne Mahnn, i Nährwahro, Borghmestaren wäll: tt 
Johann Anderson;

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson
  Anders Bengdtson: Clemet Anderson
  Mons Madtzson:

Affladhe Gabriel Peerson Hektmakare sÿn Bårgare Eedh å book, 
gich för honom i Bårgen: Anders Bengdtson, och Carl Hindrichson.

Peer Hanson Hektmakare afladhe och samaledes sÿn Borgare Eeedh 
å book, Borgens männ ähr. Erich Hanson, och Madtz Jacobson.

Erich Larson af ladhe och så sÿn Borgare Eeedh å book, Hans Löff-
tes männ, ähr Jacob Larson och Philip Bengdtson.

Anders Jacobson afladhe Sammaledes sÿn Bårgare Eeed å book, 
Löfftes männ är Madtz Madtzson, och Morthen Oloffson.

8 JAN. 1659.

150  Rättat från Håff ratz.
151  På omslaget: Ekenäs  S tadhz  Doombook: p ro  Anno  1659.
152 Tillagt med annan stil på omslaget: Inleffwererat den 26 Januarÿ  Anno  

1660.
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Sal:e Mester Johannes Bahns Änckia beswärer sigh öfwer sÿn Pÿga 
Karin, såm hafwer Olofwandes gååt ifrå Henne, sedan hon stadd Peningr 
bekommit, hafwer och någon tÿdh i tiensten sedan wahrit.

der till swarar Pÿgan, att henne skulle något Res tera, på hennes för-
tiente löön: Alt så bleff Enckian af rätten på lagdt, at hon skulle förlÿka 
pÿgan, och henne först betaala, det henne res terar, och pÿgan skall 
sedan hooss henne i sÿn förra tienst förblifwa, och effter deres stadga 
bekomma till Åhrs Löön 10 D:r K: M:te wthan skoor och lÿnn kleder. 
Och 2 Richz Dr för Juncharens Linn Kleders reen hållandhe;

Jören Lilles Hustrw kärer till Jören i Näsebÿ, att hann hafwer öfwer 
fallit, henne på kÿrkie wägen, medh beskÿllandhe, at han icke hafwer 
fååt sitt lerfft igen till fÿllest, effter denn wicht, såm han henne till wä-
fwas hafuer gifwit.

der till swarar Jören att han tillÿka medh sÿn Maat moder, hafuer up 
wägit tråden, medh henne, såm wahr 12 Mr, der effter hon icke mehra 
än 32 aln lerfft igen bekommit, Men effter såm honom medh rätta mehra 
borde, alt så förlÿktes dee, och hon gaff honom 3 al:n Lerfft till.

Mons Madtson Fodrar af Hans Nilson 3 dal:r Kop:r Mÿnte, såm hann 
för sÿn sÿster i Bårgen gått hafwer.

På lades af rätten, att hann innan Neste rådhstuffw, skulle honom 
betalt göra, eller det skolle då wthmätas.

Anno  1659: d: 31  Januarÿ: Höltes Rådstuffw medh Ge-
mehne mahn; Nähr wahro, wälb: Commissarien Jochim Von 
Liebstorffen i Hans: Grefl: Excell:tz stelle Hopmahn wällt Jo-
han Martenss. Borghmestaren wällt Johan Anderson.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson,
  Anders Bengdtson: Anders Clason,
  Clemet Anderson: Mons Madtson,

Anbelangende doomen, Emillan Jonas Swenson, och H:r Madthz 
sampt och H:r Hindrichz Hustrw, såm på denne åfwan skrifne dato, 

31 JAN. 1659.
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paserade. ähr in fördt i för gången Åhrs doombook, effter såm det kra-
kelet wahr på det åhret begÿnt, och Acterna i  p ro toco l l e t  in förda.

Afladhe Erich Jacobson, Glassmestaren, sÿn Bårgare Eeedh å Book; 
och gich för honom i Bårgen, Hindrich Erichson: Och Anders Bengdt-
son.

Afladhe Hans Thomason sÿn Bårgare Eeedh och gich för honom i 
Bårgen, Mes t: Augus tus  Weidemahnn, och Mons Madtson.

Borghmestare och Rådh: på bödh at Borgerskapet, för skaffa skulle 
bräder, till Gambla trääkÿrckian, at Nÿt taak, derpå för färdigas skulle, 
och blef på lagdt 2 str breder på huario borgare; Men Landet skulle 
hielpa till medh, såm sÿna Bänckiar hafwer i kÿrckian.

Anno  1659: d: 5  Mar tÿ  Höltes Rådstuffw medh Gemeh-
ne Mahn, Nähr wahro Borghmestaren wäll.t Johan Anderson:

Rådhmänn:
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson
  Anders Bengdtson: Clemet Anderson
  Anders Clason..  Mons Madtson:

Kom för rätten Stadhz skrifwaren, Bertill wulff: och kärde till Class 
Hindrichson, dett dee på eet Brölop i Staden hafwer begÿnt krakeela, 
skulle Class hafwa sagdt: det ähr icke mÿkit bäter än eet tÿffstÿcke, 
at dw körer så många Lass heem af Sale Erich wulffz gäldhzbook: och 
icke skall fördt wahra i Någon Räkning Oansedt dw Fullmechtigh är. 
på booken.

Bertill wulfz Räkningh ransakades, i huilchen räkningh wahr alt in-
fördt, det Class i sÿt drÿchio måål fram hafde; Och effter det betrodt 
wahr Bertill wulff: all Sale Erich wulfz gäldz fodran, hender emillan göra 
och låta: der före af badh Class Hindrichson sigh medh honom, och 
heela rätten: Och bleff än då Class Hindrichson fält för Last effter det 
12 Capp:e  i Konnunga bal: till 12 Mr: Målss äganden Konungen och 
Stadenom, emot Bertill wulff:

wp lÿste Class Hindrichson Johan wulffz gårdh förste gången effter 
såm han honom köfft hafwer,

5 MARS 1659.
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Kärde Clasz hindrichson, om kÿrckie bänchien, den han skulle fåå 
effter Johann wulffz gårdh.

honom till sades at ståå i bänchen, af denne låfl rätten, effter såsåm 
Johan wulff icke ståår i honom mehr.

Kärde Hans wulff till Josep Hindrichson, det han hafwer slagit 
honom 2 blonar, Och iche wetat af förr,

Effter så såm Josep Hindrichson honom slagit hafuer twenne blånar, 
Alt så för den saaken skull, felles Josep hindrichson till 6 Mr för huar 
blonadh, effter det 12 Capp: i Såramåla balchen medh wilia.

wp sadhe Peer hindrichson, Efwert wÿkers gårdh: såm Henrich Rwt 
skulle hafwa köfft aff Samuell Peerson.

Kom Efwert wÿkers Hustru och giorde Jäff i at hon will igen lösa 
honom, förr än Kägra Hindrich skulle fåå honom, Orsaken hafuer wah-
rit, hon hafuer wnt gården till Samuel sin mågh för dätt sättet skull, at 
medh tÿden, det skulle så trängia wille hon på sÿn gamble dagar, sittia 
sigh in medh honom.

Effter såsåm Samuel Peerson hafuer för såldt gården i drÿches måhl, 
Oupbudin till Kägra Hindrich, Alt så Ehr kenner rätten det köpet og i l t, 
och Samuel behålde gården för det köpet såm han hafuer fååt, huar och 
icke han will, så ståår swärmodren öpet at gården igen lösa, effter det 2 
Capp: i Jorda balchen,

wp lästes Berendt hanemahns Fulmacht af tubach Compagn ie t
up wogz Hindrich Rwthz tubach på rådhstuffwn, och för seglades, 

effter Berendt hanemahns begeren, och bewarades hooss Borgmesta-
ren; medh mattan och stochen dee i wahr wogh 2 ½ L:

Anno  1659: d: 23  Mar tÿ  Höltes Rådhstuffw i Nährwah-
ro. Borgmestaren wälltt Johan Anderson

Rådhmänner.
  Hindrich Erichson: Peer hindrichson
  Anders Bengdtson: Anders Clason –
  Mons Madtson.

23 MARS 1659.
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Kom för rätta Hans Erichsons Änckia ifrån Korkus och Siwndo 
Sochn, och kärde till Madtz Simonson om 24 dal:r

Räknades demm emillan, att Änckian skulle gifua till Madtz Simon-
son 16 öre öfuer all räkningh: när han skulle först skaffa, af Mäckilä 
Michel Qu i t an tz  på den tunna Salt om 12 dal:r den han dÿt skulle Le-
fwereerat hafwa. Jempte och ½ tunna höst strömingh för 5 dal:r – 6 L: d 

Salt strömingh, Ehrkende rätten och beiakade huar icke Madtz Simon-
son skaffar henne, dee Quitantzier på åfuan skrifne Partseler, innan 
thess hon kommer och klagar igen, skall Madtz Simonson henne tå 
betala – 23 D:r såm det åfuan skrifne belöper: Och äntå hennes omak 
och Expencer  medh.

Kom för rätta Josep hindrichson och Carl hindrichson medh deres 
förra Krakeel om Räkningar sÿn Emillan.

Giordes räkningarna i Rätten klara dem emillan, ifrå then tÿden, dee 
hafua först begÿnt handla, och warit i hoop på skutan, och blef dem så 
emillan för lÿkt, at Carl hindrichson Josep skÿlligh blef – 27 D:r 3 öre, 
och 1 ½ Ta tiera till skutans begges behoff: några owÿsa poster ståår till 
Eeedh till d: 26 Hu ius  huar iche the tå söker, ähr alt ogilt, och dee der 
medh warda för likt, Och skall Josep der emot igen lefuerera till Carl, 
Järn – 1 L d. Kålflåås – 1 ste – Knappar – 3 dusin, och ¼ Skpp: Annÿs för 
3 D:r om iche Josep hafuer det betalt till den köpmahn, han tagit hafuer 
det af – 1 ste Näät och een hofftångh till skutans deres begges behoff

wplÿste Class hindrichson Johan wulfes gårdh Andra gången.

Anno  1659: den  9  Apr i l l i s  Höltes Laga Rådh stuffw 
medh Gemehne Mahn, Nähr wahro, Borghmestaren wäll:tt Jo-
han Anderson:

Rådhmänner.
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson
  Anders Bengdtssn: Anders Clason,
  Mons Madtson.  Clemet Anderson.

På lades öfuer Heela Staden 657: åhrs Cont r ibu t ion.
Ro terades  Båthzmahns Längden öfwer heela staden.

9 APRIL 1659.
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Pålades 3 dal:r på huario manne i Borgmestars Rota;
Samaledes och i Anders Bengdtsons Rota;
och 5 dal:r på huar borgare och drengiar i Staden, effter såm i Man-

tals Längden Spec i f i cera t  ståår.

Anno  1659: den  16: Maÿ  Höltes Laga Rådh stuffw medh 
Gemehne mahnn i Nähr wahro, Borghmestaren wälltt Johan 
Anderson.

Rådhmänner.
  Hindrich Erichson: Peer hindrichson.
  Anders Bengdtssn: Anders Clason,
  Mons Madtson  Clemet Anderson

Wplästes och pub l i cerades  Capteens Manhafftigh Nilss Postz 
breff om Botzmännerna:

Blef Bewiliat at Carl hindrichson skulle än blifua kÿrckewärdh i åhr 
än,

Kom för rätta Jören Erlandhson Båthzmahn och krafde tree Båthz-
mahns Lege Peningar, och blef af rätten på lagdt 11 Mr på Anders Nil-
son och 11 Mr på Morthen Olofson och 11 Mr på Philip Bengdtson, 
och 11 Mr på Erich hanson hechtmakare, och der medh blef alle hans 
gamble Lege Penningar och root Penningar förlÿkt.

Kom för rätta Erich Johanson och kärde till Anders Nilson medh een 
Fullmacht, af Sale Jsach Erichsons Änckia, om een rifla bÿssa, skulle 
hafua kåstat 20 dal:r

Anders Nilson, Swarar, iagh togh den bÿssan af henne, effter wälb: 
Cammarerens befalningh. och hans behoff: till låns: och iagh will för 
fräga hooss Cammareren, om hon iche hafuer fååt sÿn bÿssa igen så 
will iagh för skaffa henne åter.

Kärde Morthen hindrichson om den tompt såm Madtz Simonson 
hafuer sÿn kammar på, och är der medh honom för nähr, in på hans 
tompt, at han inthet hafuer wthrÿme sielf sÿn huss at wthwidga på hans 
till deelte och medh gifne tompt.

16 MAJ 1659.
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Ehr kende rätten, twenne Rådhmänn der om at sÿna, och dem Emil-
lan för lÿka; at inthet wÿdare skall der om klandras.

Begärte Bertill wulff Ar res t  på hans hållanders siöö bodh. sampt 
och Peer hindrichson, på hans gamble resterande Preste Penningar. till 
Bertill wulff – 4 Dr 12 öre, och till Peer hindrichson – 2 D:r 6 / öre;

Beiakade rätten, om Madtz Simonson wille lösa boden till sigh, effter 
såm han till förrenne gården till sigh löst hafuer och Lefwerera åfwan 
skrifne skuldh peningar, till Bertill wulff: och Peer hindrichson, huar 
och iche, han will det göra så skall Bertill wulff: wahra nemmest boden 
till sigh lösa effter werderningh.

Anno  1659: den  5  Sep tembe r: Höltes Laga Rådstuffw 
medh Gemehne mahnn, Nähr wahro, H:s Grefl: N:s Chr i s -
t inas  Ca thar inas  de lagard ies  Fullmechtigher Com-
missar ien, Ed le  wälborne Jochim Von Liebstorffen V ice  
Borghmestare, wäll:tt Hindrich Erichson.

Rådhmänner.
  Anders Bengdtson: Anders Clason,
  Mons Madtson:  Clemet Anderson.

/1 Kom för Rätta Cronones  Fullmechtiger Ehrbohren och wäll:tt 
Con t ro leurn  Anders Gustaffson: och kärde till Berendt hannemahn, 
om det tubach, såm han uptagit hafwer widh Hange wddskantz: och lå-
tet föra till Ekenes. Och det up wäga emot all Ordningh. Oansedt, han 
effter konungzl: p l aca t  effter tubachet sökt hafuer. Menar Fulmech-
tigern, adt det skulle så wäll hafua legat i Cronones  tullkammar till 
stedes, effter såm Cronones  tullnare Oloff Peerson, det först skulle 
up spanat hafwa.
/2 Fullmechtigern säger, at när Berendt hanemahns Fullmecht-tiger, 
och wthskickade, Gabr ie l  Peerson, kom till Hangöö wdd, och wÿsat 
der skwtan såm tubacket wahr på, när han först hafuer upstigit på 
skwtan, hafuer han fååt een Öhrfÿl, der medh hafwer han dragit bort 
och fååt ingen tingh af tubacket, der medh hafuer tulnaren Oloff Peer-
son och Capteen Larss Hanson på Skantzsen gååt till Rådhz, att ställa 

5 SEPT. 1659.
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stÿckerna på skutan, Och dee hafwa då williat gååt till segels, Men då 
dee dett hafwa sedt, Hafwa dee gifwit sigh, Och tullnaren hafwer sedt 
på så länge han lagat stÿckerna, att dee inthet skulle kasta tubacket i 
Siöön, Och när såm dee icke hafua tordas bort sigla, då skulle dee hafwa 
talt medh tulnaren, Om det skulle så Ändteligen wahra, att dee skulle 
bort mista tubacket, wille dee Heller sättia det i Ar res t  på Skantzsen, 
så länge såm Lagh och rätt skulle der öfuer gåå, Förr änn Berendt hane-
mahnn skulle dett bekomma.
/3 Frägar Cronones  Fullmechtiger och Cont ro leur, än Berendt 
hanemahn, för huars skull, han dett så owitterligen uptagit hafwer, och 
låtet up wäga, der före misstäncker Cronones  Fullmechtiger honom, 
effter såm han skulle hafwa strax på wägen up slagit eet Faat och såldt 
på wägen, Och för farit det Faatet bort, der och Larss hanson een pos t, 
af först fååt hafwer. Samaledes och på Landet låtet sälia, och åt Andra 
på wägen: der före begärar Fullmechtigern redo der före, Huru mÿkit i 
dett Faatet wahrit, Och en L i s t a  huru mÿkit det i alles wahrit hafwer.
/4: Ähn säger Fullmechtigern at när tullnaren tubachet up tagit hafuer, 
och låtet up föra i Skantzsen, hafuer Berendtz Fullmechtiger, Gabriell 
Peerson Heem dragit, och sagdt till Berendt att tubacket lågh i Skantz-
sen, der medh hafuer Berendt dragit dÿt, medh sÿn fålck och bååt, och 
welat hafwa tubacket wth på Compagn ie t z  wägnar, der till hafuer 
tullnaren sagdt neÿ. Berendt skulle hafwa budit honom bränwÿn, ha-
fuer han icke welat hafwa, wthan gååt till bÿn, half Mÿl från Skantzsen, 
när han till bÿn hafuer kommet, hafuer han skÿndat sigh att skrifwa een 
Arres t  sedell, på h:s Kongzl: Maÿ:tz wägnar till Capteen, Men förr än 
sedelen hafuer dÿt kommet, hafuer han öfwer taldt Capteen, och låtet 
föra alt tubachet i båten, och gifwit Capteen – 1 Ld der aff.
/1: Swarar Berendt hanemahn, iagh wahr den förste, såm dett up spa-
nat hafwer, Och min wthskickade Gabr ie l  Peersonn det och först träf-
fat hafwer /: i så måttå :/ Jagh drogh i för leden wintrars till Jungfrw 
swndh, effter Gullsmedens Zachrÿses migh till seÿandhe i åbo, och 
hadhe medh migh min Granne Anders Erichson, och begärte köpa tu-
back, aff een Räfwels skwta, såm wahr hindrich Fundhz i räfle, och 
skeparens Nampn wahr Girmundh Matson, der till han swarradhe Neÿ: 
här wahr full tuback på een Annor skuta, Men medan iagh wahr till 

5 SEPT. 1659.
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Ekenes, hafwa dee sendt till åbo, 12 half tunnor. der iagh då frägadhe 
på denn skutan, Men dee sadhe och Neÿ: Men skeparens Nampn på 
then skwtan wahr Mickell Räff: och skwtan hörde Jacob Rölingh till, 
der medh drogh iagh i frå them och till bÿn Långhwÿk, der iagh då talte 
om tubacket, att dee wille icke sälia tuback på rölingz skwta, swaradhe 
een pÿga: på denn skutan ligger heel kaÿwtan full, der medh lät iagh 
så blifwa, Och flux för färdiga breff till Compagn ie t, och eet till hopp-
mahn i Kimmitto om Ass i s tence  der om, fich iagh strax breff, och 
starckare Fullmacht at fort fara medh det wärcket, sampt och eet breff 
till wälborne Hn Landhz höffdingen i åbo, der då swar till hoppmahn i 
Kimmito kom. dett tubacket Arres tera t  skulle blifwa, Alt så på hans 
Kongzl: Maÿ:tz p l aca t  och Compagn ie t z  breff, och dess Arres t, 
skickade iagh min Fulmechtigh Gabriel Person, såm det först up spanat 
hafwer, och aldt fordt medh farit, till Hangöö der han fram wÿst hafuer 
till dem sÿne medh hafde documenter  och Kompagn i  breff: hafua 
dee dett på skutan bort röfuat frå honom.
/2: Till mehra öfwerflödh slagit honom een Öhr fÿl: der han doch 
lÿkwäll Oachtat alt fort medh farit, och sagdt tullnaren till och Capteen, 
att dee honom Ass i s te ra  skulle, det dee och giordt hafuer, och fördt 
tubacket in på Skantzsen, medh mina grannars och medh hielpande 
såm i hampnen legat hafua, Nembl: 23 faat men Nummera  fans der 
på 30, huilchet tubach skulle hafua hördt Anders Hakz i Räfle till, der 
före blef iagh för orsakat dÿt draga, och up föra tubacket till Ekenes, 
Men det dee säÿa, att dee hafwa willia sättia det i  Ar res t, kan icke 
bewÿsas.
/3: Swarar Berendt hanemahn, för det han hafuer låtet upwäga tubacket, 
hafuer han hafft twenne Rådmänn, Peer hindrichson, och Clemet An-
derson, och tullskrifwaren Samuel Peerson, såm på sedt hafuer, huru 
det up wäget ähr, och adt det är lÿka lagdt i tunnorna igen, såm det up 
tagit ähr, Men det Fulmechtigern säger att iagh hafuer låtet sälia på lan-
det, och åt andra på wägen, hafuer iagh det icke giordt, aff något up wä-
get tuback såm till Ekenes kommit ähr, wthan af eet Faat såm Söndrigt 
wahr, att ingen kunde dett föra, slogh iagh dett up på Skantzsen, och up 
wogh det, wichten wahr. 180 Skålpundh, der af iagh då sålde på wägen, 
och här i Staden, och på landet och Capteen fick 1 Ld der aff. det andra 
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hÿt förda tubach skall iagh gifua L i s t a  på, sampt medh tull skrifuarens 
A t tes t  såm Nähr wahr tå thet wp woghz.
/4. Effter min wthskickades berettelse drogh iagh till Hangöö skantz, 
och lade fram för Capteen mine skääl, tå sade hann i må wäll taga tu-
backet, i hafuer bäter skääl der till såm iagh, och eder wthskickade, 
hafuer det först för migh och tulnaren sagdt, och till känna gifwit.

wälb Commiss:n och rätten frägar Jacob Larson till, såm effter 
Capteen wahr igåår till Skantzsen, att han icke kom till stedes här om 
at betÿga, och hafwer han sendt desse effter föliande swar, iagh föll 
illa min foot i gåår, der före kann iagh inthet komma dÿt, wthan säger 
tullnaren, hafuer migh wäll nekat tubacket uthsleppa, Men iagh kunde 
icke göra emot Berendtz skääl, för tÿ iagh mente medh dee skälen han 
hade, skulle han wahra nemmest der till, och hans wthskickade gaf 
migh och tullnar-ren, det först och till känna. det tulnaren bekenner 
inför rätten, adt han det giort hafuer. och der till lågh det och här wnder 
bara himmel, der medh mente iagh, at det wahr bäter at bärendt skulle 
det för wahra, än at thet skulle liggia här och fara illa i regnet, kunde 
iagh blifua hårdt tiltalt sedan der före.

Wälb: Commiss:n till frägar rätten om dee kunde fälla Någon 
doom i denne saaken, der till rätten swarar, det kommer icke staden 
så sÿnnerligh widh at döma här om, wthan är här nogaste ransakat om, 
såm i bookstafwen åfuan be:tt är. Alt så Remi teres  denne saaken till 
den låfl Commerc i  Co l l eg io  der om at döma, Men huadh om den 
tridie deelen såm striden anbelangar om, skall berendt frå sigh lefuere-
ra, och för wahras här wnder Rådstuffwn medh twenne lååss och Nÿklar 
för seglat till widare Reso l lu t ion  ifrån Commerc i  Co l l eg io, Men 
Cronones  deel antager Cronones  Fullmechtiger medh sigh bort 
till åbo, Och den tridie deel såm Compagn ie t  skulle till komma skall 
Berendt hanemahn hooss sigh hafua i för wahrningh och af för sälia.

Kom för rätta Mes ter  Agus tus  och kärde at han hafuer låtet C i -
t e ra  Erich Jörenson på odensiöö till Rådstuffw, medh Commissariens 
befahlningh, och icke Comparera t.

Alt så fälles Erich Jörenson förste gången till 3 M effter det 7 Capp: i 
Rådstufw balchen, för C i t a t ions  för sätiandhe och moot willigheet.

5 SEPT. 1659.
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Anno  1659: d: 8  oc tober, Höltes Rådstuffw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro Borghmestaren wällt Johan Ander-
son,

Rådhmänner,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson
  Anders Bengdtssn: Anders Clason –

Pub l i cerades  Hans Konungzl:e Maÿ:ttz sampt och wälborne H:ns 
Landhzhöfdingens breff: om Herre dagz Karl, at wth reda till Göthe 
borgh.

För Stadhsens Fatighdoom, och i såddan hastigheet, kunde iche Sta-
den så snart Penningar i hopa bringa, at herre dagz Karl fort komma; 
alt så fort färdigas Stadsens beswär och Pos t tulater, och i wnder do-
nigheet fort försändes medh breff till wår Nådige höghwälborne Gre-
fwinna, at sättia der en Karl, i Stadsens stella at swara, och bästa göra 
Staden skall hans omak betaala.

Begärte Nilss Girmundson sigh een tompt at bebÿggia på näst An-
ders Clason, bewiliades 2 männ af rätten honom tompten, till mäta, såm 
han af gammal häfd wahrit hafuer.

659: d: 12  novembe r:

wthgafz denne wnder skrifne Arres t  till Berendt hanemahn på 
wälb: Commiss : Jochim Von Liebstorffz wägnar.

På Embethz wägnar Arres teres  opå wälb:e Comm i s: Jochim Von 
Liebstorffz wägnar, hooss wällt Berendt hanemahn, dee 30 Richz dalr 
såm Compan ie  Herrar hafuer wndt och effter låtit Capteen Larss 
Hanson för sitt omak och As i s tence  såm han giordt hafuer, på det 
tubacket, såm Berendt hanemahn wedh hangöö emot tagit hafuer, här 
effter Berendt hanemahn hafue sigh at effter rätta, att han icke åfuan 
bem:te Peningar utlåter i någon Måttå, wedh böther och Summans  för 
lust till görandes af Ekenes da to  d ie  v t  supra:
  Anders Bengdtson:  Bertill wulff
 not:

8 OKT. O. 12 NOV. 1659.
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Och icke Fleera Saaker Hafwer kommet för Rätta i detta åhr såm af 
dömde ähro, witne wÿ Borghmestare och Rådh, Och till wÿdare stadfes-
telse trÿckie wÿ wårt Stadhz secre t  här, wnder, Ac tum v t  Supra

Den höghlåfl: Konungzl:e håfrättens153 Tienst williger: Altidh

      Johan Andersson

Ekenäs Stadz Doombook.
På  dee  Rä t tegångz  fö re  Ha fwandhe, Och  a f  dömde  saaker, 
i f r å  Anno  659: den  8  oc tober, och  t i l l  Anno  660: Den  3  de -
cembe r: Och  nw ö fuer  sändes  t i l l  den  Högh lå f l: Kon -nungz l: 
Hå f f rä t ten, i  a l l  t i ens tach t ighee t  a f f  Ekenes  den  7  Januarÿ  

A:o 1661:154

Anno  1660: den  23  Januarÿ: Höltes Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro Borghmestaren wäll:t Johan An-
derson.

Rådmänner.
  Hindrich Erichson: Anders Bengdtson:
  Peer Hindrichson: Anders Clason:
  Måns Madtson:

Kärde Bertill wulff till Philip Bengdtson, det han honom hafuer 
skäldt för een falsk hundh hooss Håkon Månson, der dee druckit ha-
fwer,

beropades på witnen till Håkon Månson.
Håkon Månsån såm witna skulle, wahr icke till stedes, Vthan up hofz 

till Neste Rådhstuffw.
Kärde Hans wulff till skreddaren Hans blååmahn, det han skulle ha-

fwa sagdt till Samuel Peerson i kÿrckian, när Samuel hafuer bidit skred-

23 JAN. 1660.

153  Rättat från håfrätttens,.
154  Tillagt med annan stil: ankom medh ordinarie posten den 31 Jan. 661.
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daren komma till Måltidh, hafuer skreddaren frägat kommer Hans wulff 
dÿt, hafuer Samuel swardt Ja, så gåår iagh inthet dÿt, han hafuer sagdt, 
at iagh hafuer legat hooss tree Ächta mahns hustrur.

der till Långhskreddaren swarar, Philip Bengdtson hafuer det sagdt 
för migh: sändes effter Philip Bengdtson, der till Philip hafuer swarat, 
iagh gåår inthet på Rådstuffwn, förr än Commiss:n och Book  hållaren 
kommer dÿt.

Kärde Berendt Hanemahn till Philip Bengdtson, medh Räkningh. 
effter såm Philip Bengdtson i tredsko icke will Comparera, Alt så fel-
les Philip Bengdtson effter det 7 Capp. i Råd: stu: bal: till 3 Mr.

Kom för Rätta Erich Johanson skreddare och kärde till Hindrich 
Rwt, det Hindrich Rwt skulle hafua tagit Nilss Girmundhson och An-
ders Nÿter medh sigh och tagit bort hans Salt 1 ½ T:a aff Johan Larsons 
siöö bodh, före Oansagd tull, sampt och 1 sölf stoop.

Vphoffz till näste Rådhstuffw, Och Fältes Hindrich Rwt i swar lösa 
till 3 öre effter det 7 Capp i Rådst: bal:

Kärde Erich Johanson till Anders Nÿter, att han skulle wahra skÿlligh 
till wärrella Staffan 12 dal:r

der till Anders Nÿter Swarar, iagh hafuer min Handh skrifft der, när 
iagh fåår henne igen, iagh will betaala, huadh iagh skÿlligh blifuer, det 
wahr först gälden – 10 dal:r och på dee 10 dal:r hafuer iagh först Le-
fuererat till honom: 3 dal:r och sedan för Höö och Kåst i 8 dagar, när 
Munstringen wahr här för 2 dal:r

Ehr kenner Rätten at Anders Erichson skall betaala till Erich Johan-
son Fem dal:r och der medh wahra för lÿkt.

Kärde Johan Larson till Class Hindrichson, det han skulle Vahra 
skÿlligh honom 7 D:r dee blifwo för lÿkt för Rätten

Vplÿstes Johan wulffz gårdh den tridie gången,
Vplästes den 4 puncht i tullordningen, at Borgerskapet skulle wetha 

der aff.
Bleff för ordnat af rätten. Peer Hindrichson, Berendt hanemahn Carl 

Hindrichson. Anders Bengdtson, adt dee skulle gåå till Samuel Peer-
son, och köpa hans Sal:e faders nÿa gårdh: För stadsens skull till Preste 
gårdh.

23 JAN. 1660.
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Kärde Bertill wulff till Madtz Sifridson, om det han å senaste Rådh-
stuffw honom till talte för een sitiande rätt, at han skulle hafua skrifuit 
opå honom Sex dal:r för dee fÿra dalr han är blefwen saakfält före, till 
förrenne;

Altså gich Rätten i för böönn för honom, och några af borgerskapet, 
at han denne gången bleff för skont i från Saaköhren Men så frampt 
han medh andre, eller såddane ordh igen kommer, skall samma saak 
wahra öpen.

Bleff af dömdh emillan Josep hindrichson och Carl hindrichson at 
Carl Hindrichson skall hafua för sÿn halfua stÿrmanns Löön, 8 Dalr och 
igen beståå halfua Karls lego på släät Jören.

Anno  1660: d: 11  Februar j  höltes Rådhstuffw medh Ge-
mehne mahn Nähr wahro Borghmest:n V:tt Johan Anderson

Rådhmänner.
  Hindrich Erichson. Peer Hindrichson:
  Anders Clason.  Anders Bengdtson:
  Clemet Anderson.

Kom för rätta wällärde Hr Math ias  och kärde till Berendt Hanne-
mahn medh Räkningh, den han in lade i Rätten om daxwerker såm sta-
den hafuer låtet göra till Sal:e Mag is t ren, och Mag is t ren  hafuer 
låtit dem göffwa maat och drick, karls dax werken 21 ½ och Pÿgors 
daxwercken – 18.

Erkende rätten för huart karls daxwercke 15 / öre om dagen, belö-
per – 10 dal:r 17 ½ / öre. Pÿga daxwercke 12 öre om dagen, är 6 D:r 24 
ör,

Förlÿktes Berendt Hanemahn och Hr Math ias  öfuer alle sÿne Räk-
ningar, såm det blef L iqu idera t  af rätten, bodhe Sale Mag is te rs  och 
Berendhz räkningar, alt in till denne dato, bode Vthi eet och annat, och 
bleff Hr Mathz Berendt skÿlligh öfuer all räkningar in till da to  42: D:r 
12 öhre 1 ste glass fenster och eet paar döra Järn. Och icke effter denne 
da to  skall mehra klandras om huadh till förrenne skedt ähr, Vthi räk-
ningar, eller något annat.

11 FEBR. 1660.
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Kärde Hr Math ias  till Hans wulff: det han hafuer köfft een Oxx aff 
honom på een Ob l iga t ion  om 27 dal:r och begärat af honom at oxxen 
skulle gåå i åkren till dess Hans wulff skulle draga bort sigla.

Hans wulff swarar Hr Madtz sände effter migh och bödh migh oxxen 
och då bleff köpet giordt osÿt för 27 dal:r Och sedan effter iagh fick 
see honom, tÿckte migh, icke honom wahra godh: gick iagh heem i 
gården, wahr han inthet hemma, gich iagh till honom i Scholan, och 
sade at iagh hade migh ånger köfft: han är inthet så godh, willen i låta 
honom blifua för 24 D:r så will iagh hålla kööp, wellen i inthet så behål-
ler honom sielff, och strax fåå dagar der effter störte oxxen.

Effter såsåm Hans wulff hafuer gifuit ob l iga t ion  på oxxen om 27 
dal: r och Zedermehra giordt kööp i  Loren tz  hanemahns Nähr wahro 
om 24 D:r Och nw är Olÿckan in kommen, at oxxen är dödh blefwen, 
Vthaff ingen dera achtat. Alt så Ehrkenner rätten at H.r Madtz skall 
blifua qwitt sÿn halfpart 12 dal.r Och Hans wulff skall Hr Madhz Res t i -
tuera  för andra helfften. – 12 dal:r och der medh wahra förlÿkt.

Kärde Hans wulff till Hans blååmahn igen, at långh skreddaren ha-
fuer legat hooss 3 ächta mahns hustrur.

Swarar Philip Bengdtson Nilss Girmundson sade det för migh, der 
till Nilss Girmundson säger Neÿ.

Philip bekenner sielf det han hafuer sagdt till Långhskreddaren 
samma ord, han mente på skämt, säger han, at Nilss Girmundson ha-
fuer det sagdt,

Nilss Girmundson säger at Philip hafuer kommet till honom och 
sagdt, at långh skreddaren hafuer träät medh H: hindrich, då sade iagh, 
taal inthet om Demm, annat hafuer iagh inthet sagdt, der will iagh gåå 
min Eedh på.

Vphoffz denne saak till Witnen, medh Philip Bengdtson, och till an-
nor rådh stuffw.

Kärde Berendt hanemahn till Philip Bengdtson medh Räkningh det 
han skulle wahra honom een pos t  penningar skÿlligh.

Blef af räknadt demm emillan alle deres Räkningar in till denne 
da to, och blef så L iqu idera t  at Philip skall bekomma af Berendt 1 
D: r 3 / öre. Och Berendt hanemahn der emot skall fåå sÿn beslagna 
kÿsta igen. såm Philip hafuer beslagit medh Berendtz Järn,

11 FEBR. 1660.
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Kom för rätta Morthen Hanson och kärde till Samuel Peerson medh 
räkningh: at han skulle honom och wahra skÿlligh något Peningr:

Blef dem så emillan L iqu idera t  och af dömdt at samuel skulle gi-
fua honom 3 D:r 8 / öre. huilcha Peningr han skall Lefuerera till Agus -
tus, och der medh wahra alt för lÿkt in till Da to.

Kärde Glassmestarens änckia till Anders Nilson, det hon hafuer satt 
een köller i pant hooss honom för 11 Mr Och nu hafr Änckian honom 
dee Peningar till fÿllest betalt, Och han hafuer satt kölleren bort i pant 
för dess wärde.

Ehrkende rätten at Anders Nilson skall skaffa hennes köller igen 
innan Onssdagen såm ähr den 15 februari: eller han skall böta effter 
lagh.

Jnlade Anders Nilsson Cammarerens  Abraham steensons skrifft 
på den bÿssan såm Jsach Erichson lånt hafr till Anders Nilson, Och 
skrifften Annammadt Erich Johanson Fullmechtigern på bÿssan, och 
blef så förlÿkt.

Upbödh Stadhzskrifuaren Bertill wulff förste gången dee pan-
ter, såm ähr uttagit för saaköhren, effter såm Specification der å 
wthwÿser,

Bewiliades aff rätten at Clemet Anderson, skulle hafwa frÿ kåållandh 
emillan, Mickel hindrichson och Anders Bengdtsons, till een behage-
ligh tÿdh.

Anno  1660: d: 10  Mar tÿ: Höltes Rådh stuffw i Nähr wah-
ro Borghmestaren wälltt Johan Anderson.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson. Peer Hindrichson,
  Anders Clason.  Clemet Anderson:
  Mons Madhzson,

Borghmestaren taalte till Rådhmännen om dee alle samptlighen wil-
le upbÿggia wåghhuset och broon der till, effter så såm Hindrich Rwt 
hafuer giordt handh streckningh medh Borghmestare och Rådh, at ståå 
dem skada frÿ för Omkåstningen,

10 MARS 1660.
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Blef så wÿda Reso lvera t  at Borghmestaren låter medh sÿn om-
kåstningh bÿggia halfwa wåghhwset och Broon, och den Andre half-
parten beiakade Rådhmännen at bÿggia.

Vplÿste wäll:tt Borghmestaren Sale Erich wulffz Panter förste 
gången

Oplÿste Nilss Girmundson, Sale Hindrich Bertillsons halfua gårdh, 
emedhan såm han Denn aff Enckian köfft hafuer.

Anno  1660: den  31  Mar tÿ  Höltes Rådh stuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro, Borghmestaren wälltt Johan An-
derson.

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Clason.  Anders Bengdtson,
  Måns Madtson.

Ro terades  Båthzmahns Längden öfuer heela stadeni 4 rootar. 
Fattades een hielp Båthzmann, huilchen Anders Bengdtsons Rota och 
Josep Hindrichsons wthgöra skall, Nembligen. Båtzmahns Nampn An-
ders Jacobson.

Lade Isach Peerson in Sup l i cando  at Bäletsnÿdaren, Hans skulle 
wahra skÿlligh 8 dal:r dem han hafua wille wtaf hans Caut ions  männ 
Agus tus  Weidemahn.

Swartes af rätten och af dömdes, at Cau t ions  männen bör icke 
betaala någon gäldh effter honom, Vthan stadsens Vtlagor.

Vpbödh Stadhz skrifwaren dee panter Andra gången såm är tagna 
för saakörens skuldh.

Vpbödh Borghmestaren Skellergårdhz panterna Andra gången
Vpbödh Nilss Girmundhson Hindrich Bertillsons gårdh andra 

gången
Pub l i cerades  Preste Penninga Längden.
Kom för rätta Anders Bengdtson och kärde till Madtz Sifridson, det 

han hafuer sagdt i Nilss Madtsons stuffw, ehurw dee hafua taltes widh, 
hafuer Madtz sagdt till Anders Bengdtson, du hafuer lugit i dÿn Hals.

31 MARS 1660.
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Ehr kenner rätten Madtz Sifridson till 12 Mr effter det 12 Capp i 
Kånnunga  ba l: för Last emot Anders Bengdtson,

Kärer Madtz Sifridson till Erich Johanson, det han hafuer slagit 
honom blodh såår i Hufwdet i Samma kraakeel.

Altså Feltes Erich Johanson till 6 Mr effter det 12 Capp i såra måla 
bal: medh wilia målssäganden konungenom och stadenom emot Madtz 
Sifridhson.

Vplÿste Johan Larson sÿn gårdh Andra gången,
Begäradhe Bertill wulff kålandhztompt af Borghmestare och Rådh,
Bleff honom effter låtit halfwa tompten medh Båthzmannen Peer Ja-

cobson, at niwta till kåålandh, effter såm Bertill wulff ingen kååltompt 
hafuer hafft, eller hafuer, Men medh dee förordh, när någon kommer 
såm bÿgger, skall Bertill wulffz kåållandh wp häfuas. Men innan thess 
skall ingen hafua macht Bertill wulff at drifua frå halfwa tompten.

Anno  1660: den  4  Maÿ  Höltes Rådhstuffw medh Ge-
mehne mahn, i Nähr wahro Borghmestaren wälltt Johan An-
derson:

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson Anders Clason:
  Mons Madtson.

Kärde Berendt Hanemahn till Nilss Girmundhson medh H:s Nådes 
Bookhållares Johan Hansons Fulmacht och twenne ob l iga t ioner  ena 
om 90 Dr för 20 T:r Spanmåhl den Andra på 200 stn fåår och 119 D:r 
Kopp:r Mÿnte;

der till Nilss Girmundson swarar, iagh hafuer inthet ärfft och eÿ hel-
ler är dee fååren Vthtagna, och aldt det andra weet iagh eÿ heller om, 
Vthan dee hafua tagit alla Löössöhre och gården bort såm effter min 
Sale fader wahr, at iagh och minne sÿsken hafuer icke till een half öre 
[hafuer] fååt at erfwa.

dette rätten och Bårgerskapet witnar.

4 MAJ 1660.
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Än kärer hans wulff om den saaken såm Långh skreddaren Hans 
blååmahn skulle hafua sagdt, at Philip hafuer sagdt för honom at han 
hafuer legat hooss 3 ächta mans hustrur.

Philip Bengdtson säger at Nilss Girmundson hafuer sagdt det för 
honom

Nilss Girmundhson säger all deeles Neÿ. och will afläggia Eedh
Effter såsåm Philip Bengdtson hafuer såddan Ehrörige ordh låtit 

falla, och will hafwa dem på Nilss Girmundhson och komma honom 
i den olÿcka at ståå före, föreet såddant skendeligit rÿckte. Och Nilss 
Girmunson aflade Eedh å book, at han det aldrigh sagdt hafuer.

Alt så Felles Philip Bengdtson till 60 M:r effter det 30 Capp i Rådhstu 
bal: Målssäganden konungenom och Stadenom;

Kärer Nilss Girmundson till Philip Bengdtson at hans Hustrw hafuer 
skäldt honom till een Meen Eedare och bälgh hundh.

Philip sampt och rätten af badh, adt dee för lÿktes sÿn emillan, och 
så frampt Philip eller hans Hustrw igen kommer medh såd-dana ordh 
eller andra, skall samma saak ståå öpen. Och då plichta effter lagh.

Kärde Bertill wulff till Philip Bengdtson, om det han hafuer skeldt 
honom till falskhunder.

Witnar Håkon Månson at han det sagdt hafuer. doch i drÿchio 
måål.

Feltes Philip Bengdtson till 12 Mr effter det 12 Capp i Konnunga 
bal.; Målssäganden Konungenom och stadenom för last.

Feltes Bertill wulff till 6 Mr effter det 12 Capp i Såra måla bal: medh 
wilia, för det han skulle hafua slagit honom blodh såår af samma Hugg, 
såm Samuel Peerson hafuer fååt.

Kärde Hans Meÿer till Anders skreddar medh sup l i cando  at han 
skulle wahra honom skÿlligh 5 D:r

blef räknadt demm emillan, blef hans Meÿer honom skÿlligh 12 öre, 
och 100 str tegell, der emot skall Anders skaffa honom sedell, af hans 
skreddare på rÿlax för ½ Skålp:d tubach:

Vpsade Nilss Girmundson Hindrich Bertillsons ½ gårdh tridie 
gången

Kärde Berendt Hanemahn till Hindrich Rwt om det tuback såm han 
tagit hafuer på Loÿo kÿrcke backan:

4 MAJ 1660.
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Effter såm Hindrich Rwt icke Comparera t  Fältes han för swar lösa 
till 3 öre effter det 7 Capp i Rådst: bal:

Sammaledes Feltes Hindrich Rwt emot Erich Johanson skreddare 
till 3 öre, för Citations för sätiande effter 7 Capp i R: Bal.

Kärde Peer Hechtmakare till Carl Hindrichson, at han hafuer slagit 
honom 4 blodh såår,

Effter såsom Carl Hindrichson honom 4 blånar eller blodh såår sla-
git hafuer, och är medh godh witnen öfuer tÿgat, alt så Felles Carl Hind-
richson till 6 Mr. för huar blonadh, / är 24 M:r /, effter det 9 Capp i Såra 
måla bal: medh wilia målssäganden konungenom och stadenom.

Af sattes kÿrckewärden Carl Hindrichson och i stellet Josep hind-
richsson.

Anno  1660: d: 4  Ju lÿ  Höltes Rådhstuffw i Nähr wahro 
Borghmestaren wällt Johan Anderson

Rådhmänn.
  Peer Hindrichson: Anders Clason:
  Anders Bengdtson: Clemet Anderson:
  Mons Madtson:

Bleff bewiliadt af Borghmestare och rådh at Bårgerskapet skall gi-
fwa till Prestladan 4 taakwedar och Näfwer 12 stn på huario mahnne, 
och der till leges 4 karlar. 1 Dr huar deera skall dee fåå, Alt så och på 
läggies huario bårgare 1 öre Sölfr mÿnt, och Änckiorna 1 öre kopp:r och 
för samma Penningar skall dee och bota Rÿan:

Anno  1660: den  28  Ju lÿ: Höltes Rådh stuffw medh Ge-
mehne mahn, i Nährwahro Edle wälb: Commisns155 Jochim 
Von Liebstorffz p recep tor  Borghmestaren wäll:tt Johan An-
derson:

4 O. 28 JULI 1660.

155  Rättat från Comni sn s.
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Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Clason  Clemet Anderson:
  Måns Madtzson.

Kärde Madtz Simonson till Johan wulffz Fullmechtiger Nilss Gir-
mundson, medh räkningh at wilia hafua af Johan wulff till 15 dal:r såm 
skulle wahra skedt för 20 åhr

Swarar Nilss Girmundson medh Johan wulfz räkningh, Och blef 
bägges Räkningar öfuer sedda och af rätten L iqu idera t  och blef Jo-
han wulff skÿlligh till Madtz Simonson öfuer all Lefuererningar och 
Räkningar alt in till denne dato 9 dal:r 30 / öhre, och Madtz Simonson 
deremot skall gifua Johan wulf een A t tes t  at han hafuer lef:tt den fis-
ken /: dee hafua wahrit Oense om :/ till Mester Michel Mwrmestar i  
S tockho lm

Anno  1660: d: 4  Agus t i  Höltes Rådhstuffw Nähr wahro 
Borghmestaren wällt Johan Anderson:

Rådhmänner.
  Peer Hindrichson: Anders Clason:
  Anders Bengdtson: Clemet Anderson:
  Mons Madtzson:

Kom för Rätta Sal:e Bengdt Madtsons Änckia, och begärade för sko-
ningh opå Båthzmahnz Penningarne Nembl:n 10 Mr, såm hon till Carl 
Hindrichson lefuerera skulle, alt så blef af rätten beiakat at Änckian 
betaaler 5 Mr, och dee Andre 5 Mr af dem såm kom i hennes Sale Mans 
stelle.

Kärde Madtz Simonson till Carl Hindrichson om een tunna grådt 
Salt, såm Carl hafuer Arres tera t  för Madtz Simonsons Lÿkstoolar i 
Österbÿ för – 13 dal:r 16 / öre,

der emot Carl Hindrichson Swaradhe, at han Arres terade  samma 
Salt för kÿrckiones Lÿkstolar, och Heem biuder honom nw samma Salt 
igen lössa.

4 AUG. 1660.
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der på Madtz Simonson hafuer lefuererat 1 Skÿffel för 1 Dr

Alt så blef af rätten Saltet wärderat för 11 D:r T:n Och blef Madtz 
Simonson Ändoch skÿlligh till Carl Hindrichson. 1 Dr 16 / öre

Kärde Nilss Madtson till Joen skoomakare om een Hwdh, såm Joen 
skulle göra stöflar åt Rööswndh Crister utaf, och Joen Hwden af Nilss 
bekommit.

Effter såm Joen Skoomakar wahr C i te ra t  och icke Comparera t, 
Felltes han för den skull till 3 Mr effter 7 Capp i Rådst: bal: för tredska.

Kärdhe Sigfridh i Skooängh af Poÿo Sochn, till Sale  Borghmest-
taren Peer Peersons Arfwingar, om den Hästen såm han hafr låtit taga 
af honom, före bärandes för Landhz kööp. Och icke bleff bewÿsligit:

Och effter samma Häst ähr betalt Borghmestarens egen gäldh medh 
till Agus tus  Weidemahn, och icke Ähr kommen till stadsens nÿtta, 
Alt så blef af dömdt at Sale Peer Peersons Arfwingar skall betaala sam-
ma Häst till för be:te Sigfridh igen Vthan någon uppe Håldningh.

Kärde Hr Math ias  till Hans wulff, om een Half spann rågh såm han 
hafuer länt till honom;

der oppå Hans wulff hafuer lefuererat till Hr Math ias  Öhl – 2 kan-
nor för 14 / öre, och till Sale Mag is t ren  4 kannor för 24 öre. det öfrige 
låfuar hans wulff till ställa Hr Math ias  medh dett första.

Anno  1660: den  10  Sep tembe r: Höltes Rådhstufw 
medh Gemehne mahn i Nähr wahro Borghmestaren wälltt Jo-
han Anderson.

  Hindrich Erichson: Anders Bengdtson,
  Anders Clason:  Nilss Girmundson
     i Peer hindrichsz stelle
  Clemet Anderson: Mons Madtson.

Beswäradhe sigh Morthen Hindrichson om sÿn tompt såm Madtz 
Simonson hafuer sÿn kammar opå, Och begärar twenne Rådh männ, 
dem emillan sÿna, adt han kan komma till sÿn gambla tompt, såm aff 
ålder wahrit hafuer.

10 SEPT. 1660.
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Ehrkenner  rätten adt Madtz Simonson skall flÿtia sÿn Cammar aff 
hans tompt, så mÿkit såm sÿningzmännen dem emillan kan effter gam-
mal råå sÿna, eller Morthen hindrichson köpe kammaren bort:, huilchet 
Madtz Simonson behagar.

Kom för Rätta Berendt hanemahn och kärde till Anders Bengdtson, 
sampt och till Josep hindrichson, Madtz Simonson och andra fleere, 
såm hafwa såldt tubach. Och begärer Doom der på, adt det skall alt 
wahra för brutit.

Der till Rätten alldeeles Nekar at gifua Doom på, Vthan een A t tes t, 
at dee hafua försåldt, några ören huardera Och Berendt hafuer icke 
såldt een pÿpa, Cronan  eller Compagn i  till godo, Vthan sigh sielf till 
Nÿtto af denn deel han på sÿn Quota  fååt hafuer. Aldt så Remi teres  
denne saaken till denn Höglåfl Konnungz l: Compagn iæ Co l l eg io  
der om at Iud icera.

Kärde Berendt hanemahn till Erich skreddare, det han hafuer kom-
met till honom medh een bonde frå Bierno, och gådt godh för honom 
för 30 aln tuback, ähr 5 D 20 / öre

Erich Johanson säger at bondens hustrw hafuer budit Berendt tu-
bachet igen, när Berendt hafuer kommet frå åbo.

Berendt biwder Erich Johanson156 festa Eedh, at han icke hafuer 
gååt godh för bonden, dett han icke wille göra;

Ehr  kenner  rätten Erich Johanson at betaala dee 5 D:r 20 / öre 
och söke hooss bondens Hustrw igen sÿn betalning.

Kärde Erich Johanson skreddare om H:s N:s Grefwinnans högh 
båthzman, Morthen Finne, det han hafuer på Marcknadhz backan nw 
för gången 7 Sep tembe r  wahrit i träägårdzmestars bååt, och krönt 1 
Ta Salt, för Landhzkööp skull, och den samma salt Tunna skulle hafwa 
wahrit Morthen Finnes, nw den 9 d i to  wahr han Morthen i  Ekenes  
kÿrckia om Söndagen, gick Morthen träägårdzmästars mågh Vthur 
kÿrckian, när Prästen begÿnte Predÿka. Och kom inthet inn sedan. När 
fålcket och Presten gick af kÿrckian hafuer han stååt widh Johan Lar-
sons knwt med een stafwr i hånden, der besökiaren Erich skreddar 
kom och skulle gåå inn i sitt Quar ter  till Johan Larson, hafuer han 
slagit till medh stafwren honom öfuer hufwdet, och håår dragit in widh 

10 SEPT. 1660.
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kÿrcke dören, der icke Madtz finne och andra hafua wahrit emillan ha-
fuer han slagit besökiaren all för derfwa:

Strax i samma stundh lät besökiaren Arres tera  honom aff Borgh-
mestaren, at han skulle swara till samma saak, såm i denne dagh. Oach-
tat han lÿkwäll bort reeste, och icke nw den 10 Sep temb e r: Compa -
rera t. Aldt så fälles Morthen finne till 40 M:r för det han af Ar res tn  af 
reeste. Och sielfwe saaken wp häfwes till annor Rådhstuffw.

Kärer Nilss Girmundson till Anders Nilson, det han hafuer eet stÿcke 
borto af hindrich Bertillsons tompt, såm nw Nilss Girmundhson hafuer 
på bÿgdt effter gårdhz brefwet.

beiakade rätten at twänne Rådhmänn skall ännw mäta tompten 
effter gårdhz brefwe; Nilss Girmundson till hånda. Och att den Andre 
icke mehra gör der något kraakeel wthi om den tompten, widh stoort 
Penninga böthe;

Vplÿste Anders Erichson sÿn gårdh förste gången;
Kärde Carl Hindrichson till Hans blååmahn, det han skulle Vahra 

honom skÿlligh än på det godhz han honom hade betrodt till Refuel 
Nembl: 13 D:r 24: säckiar – 3 st:r

Swarar hans blååmahn at han hafuer lef:tt till tulnaren på Carls wäg-
nar 2 D 16 öhre. På Dan ie l  Peersons wägna – 2 D.

Ehrkende Rätten Carl at bekomma aff Hans blååmahn 9 D:r 8 / 
öhre.

säckiarna ståår till Skeparens Heem komst.
Kärde Bertill wulff till Anders Erichson om een gäldh saak på 5 D.r 

15 ½ öre.
der på Anders hafuer Lefuererat i fracht för 1 Quiga – 1 Dr Ax iÿs  

för 1 Quiga a 20 / öre, öhl 1 kanna är 6 / öre Contan t  – 16 / öre 1 ste 
Liwss knÿpa för 20 / öhre

Aldt så blifuer Anders än skÿlligh till Bertill wulff. 2 Dr 17 ½ / öre.

10 SEPT. 1660.
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Anno  1660: den  12  Sep tembe r: Höltes Rådhstuffw, i 
Nährwahro Borghmestaren W:tt Johan Anderson

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Anders Clason.
  Clemet Anderson

Kärde Bertill wulff till Berendt Hanemahn, det Berendthz Hundh 
hafuer i hiäl bitit för honom twå str fåår, det ena all deeläs Vpätit, och 
det andra sargat i Hiäl.

Ehr känner rätten at Berendt hanemahn, skall betaala Bertill Wulff 
Penning:r igen för eet ste fåår, at han kan köpa sigh eet annat i stelle till 
Stokholm, eller gifwe eet gådt Fåår igen, för fåår, effter det: 19 Capp: i 
Stadhz l: [och effter det 47 Capp: i Landz lagen:]157

Anno  1660: den  3  Decembe r: Höltes Rådstuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro, hs Högh Grefl: N:s Fullmech-
tiger, Edle wälb: Jochim Von Liebstorffen, Borghmestaren 
wälltt Johan Anderson,

Rådhmänner,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson
  Anders Clason:  Mons Madtson
  Clemet Anderson:

Wälb: Hr Commissn på H:s G: N:s wägnar till säger Bårgerskapet, at 
klockorna skulle i Nÿa tornet up sätias och säÿaren nw medh det sna-
raste, och i tornet för ferdigas Men tråtz båtnetz bräder will Commissn 
i tornet för skaffa.

Kärde Erich Johanson till Morthen Finne, för det öfuerwåld såm han 
på kÿrckie wägen honom giordt hafuer, såm pro t toco l l e ra t  ähr den 
10 Sep tembe r: [finnes];

Hafuer Hans Grefl: Excell:tz Grefwe Carl Leÿonhufwdh bidit för 
honom i S tokho lm, at wälb: Jochim Von Liebstorfen skulle käranden 

12 SEPT. O. 3 DEC. 1660.
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emot Swaranden för lÿka. Alt så blef det effter låtit i denne gången för 
H:s Grefl: Exce l l:tzes skuldh.

Och Rätten Ehr  kenner, Morthen Finne at betaala till Erich Johan-
son 5 Richz dal:r såm dee äro öfuereens om i förlÿkningh. 40 Mr förr det 
han den 10 Sep tembe r: aff Ar res tn  bort reeste, 10 dal:r Kopp: M:t till 
kÿrckian, Och huar han på een annor tÿdh medh såddant krakeel igen 
kommer, skall samma saak ståå öpen

Kom för Rätta Besökiaren Erich Johanson, och kärde till Hindrich 
Rwt, det han hafuer giordt Landhz kööp medh klede och för såldt till 
wälb: Espingen, och andra fleera, såm Vitnes skrifften, aff Degergårdh 
i Tenala skall wthwÿsa.

Ehrkende rätten Hindrich Rwt frÿ, effter såm han bårgare här i sta-
dhen wahrit hafuer; och icke heller mÿkit klede hafuer hafft.

Kärer Erich Johanson igen till Hindrich Rwt, det han hafuer tagit 
659: Salt 1 ½ T:a och eet sölf stop, i hans wärdes Johan Larssons Hwss.

Der till Hindrich Rwt swarar, Jagh hafuer begärt 4 dal:r i tullns Ar -
rende, Men han hafuer icke welat, Vthan budit 2 Dr, effter såm han 
icke wille handla, Vthan medh sÿn Nåål och Sax för tiena. Men Peer 
Hindrichson witnar, at deres af taal hafuer wahrit om 2 D:r der före at 
han skulle föra in för Nåålen och Saxen, Men skulle han handla dess 
Vthom, skulle han gifua särdeeles tull före,

Blef af dömdt at Erich Johanson skall gifua Enkell tull för det boskap 
och köpmahnne wahrur, såm hann hafuer medh handlat, och tagit Rulla 
opå, sedan skall sölf stopet och Saltet löst blifua.

Kom för rätta w:tt Hindrich Rwt, och kärde till w:tt Berendt Hane-
mahn, medh een ob l iga t ion, såm Berendt hafuer gifwit till Hr in -
spec toren. på 68 ¾ dal:r Sölfr Mÿnt, för tubachz Axcÿs, och satt till 
Wnderpant 150 Skålppd tubach, huilchet samma tuback skulle wahra 
satt i Vnderpant för åfuan be:te penningar, Och nw will Hindrich Rwt 
icke länger hafua tubacket hooss sigh, eller mehra behållat, Vthan will 
hafwa reede Contan t  Penningar för Axc i sen.

Berendt hanemahn swarar i hafuer tagit 1 Rulla aff dett tubacket 
åfuanpå låket på kÿstan wahr, så skollen i och behålla det allt sammans 
i Axc i s  betalningen.

3 DEC. 1660.
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Men Hindrich Rwt säger, när såm tubachet upwågz i hans egen, och 
i Rådmannens Anders Clasons Nähr wahro, och tullskrifuarens Nilss 
Girmundsons, hafuer berendt sielf befalt, at ingen skulle meera röra 
widh tubacket förr än han skulle komma frå Stokholm medh beskedd, 
att han skulle blifua frÿ för Axc i sen, det och Anders Clason witnar 
och Nilss Girmundson, Och penningarna såm i kÿstan wahrit hafuer, 
hafuer Berendt bort tagit, Och Nÿkelen hafua dee lefuererat till Anders 
Clason, denn ännw hoss honom ligger.

Effter såm nw Berendt Hanemahn, hafuer sigh på redde Contan t  
penningar klarerat och för ob l igera t, at betaala till Hn Jnspec toren  
wällt Peer Erichson, och hafuer för be:t at det såm aff tubacket skulle 
tagas, skulle i samma summa aff räknas, det och Hindrich Rwt beiakar, 
Men effter såm Berendt hafuer för budit, at tubacket icke skulle röras 
förr än han skulle komma frå Stokholm, will nw icke mehra hindrich 
Rwt det huar blefna behålla. Alt så Ehrkenner, Rätten, at Berendt 
hanemahn, skall till stella nw strax, Hindrich Rwt dee Penning:r effter 
ob l iga t ions  Lÿdelse, Och Berendt tubachet igen taga, Men huadh 
Hindrich Rwt aff tubacket tagit hafuer, skall af samma Summa af kår-
tat blifua, såm Berendt hanemahn hafuer sigh för ob l igera t.

Och icke fleera saaker hafuer kommet för rätta i detta Åhr, såm aff 
dömde ähro, witnes medh Stadsens S igg i l l  Här wnder.

      Johan Andersson

3 DEC. 1660.
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Ekenäs Stadhz Doombook.
På  De  Rä t tegångz  Före  Ha fwandhe, och  a f  dömde  saaker, 
A l t  i  f r ån  den  8  december  Anno  1660, Och  nw inn  t i l l  den  
7  december  661: Och  nw ö fuer  sändes  t i l l  den  Högh lå f l ige  
konnungz l ige  Hå f f  r ä t ten  i  a l l  t i ens t  ach t ighee t. Ödmiuke l i -
gen. Ekenes  den  18  Januarÿ  Anno  1662158.159

Anno  1661: den  11  Februarÿ  Höltes Rådhstuffw. Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichsson: Peer Hindrichsson,
  Anders Classon. Anders Bengdtsson,
  Clemet Andersson,

Kärde Josep Hindrichsson, till Hans Hindrichsson /: Carl Hindrich-
sons moder broder :/ bårgare i  S tockhå lm, adt han hafuer brukat 
Landtz kööp, och såldt 1 paar Pÿstålar hooss Peldo kÿla Jören i Karÿs 
Loÿo.

Bekende Carl Hindrichsson at Hans moder broder det giordt haf:r at 
han hafuer för såldt dee Pystålerna till Peldo kÿla Jören.

Slogz Arres t  hooss Carl Hindrichsson opå dee Penningar, såm 
Hans Hindrichsson hafuer der at fodra.

Ähn hafuer Hans Hindrichson köfft i kaukela hooss Larss 1 ½ L:d lÿn 
effter Carl Hindrichsons berättelse.

Fältes Hans Hindrichson till 40 M:r för oliwdh och Påck inn för Rätt-
ten.

158  Rättat från 1661.
159  Tillagt med annan stil: Jnlefuererat den 30 Februarÿ  1662.
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Begerade Josep Hindrichson twenne redelige männ af rätten Peer 
Hindrichson och Clemet Anderson, såm skulle öfuersee, och werdera 
skwt tÿget emillan Carl Hindrichson och honom.

Kärde Berendt Hanemahn till H:r Math ias  medh een Räkningh om 
51 D:r 19 / öre.

Der emot inlade H:r Math ias  sÿn Räkningh: och förer till p ro  Res -
to  för Berendt Hanemahn.

Opåå dee 2 Ld humbla såm Berendt fordrar opå Eeklöfuens wägnar. 
stelles till Eklöfuens för klarningh: at H:r Math ias  skrifuer Eeklöfuen 
till der om huadh swar han derpå gifuer.

Blef af rätten Reso lvera t: och l iqu idera t  at H:r Math ias  skall 
lefuerera 11 Cap:r Rågh till Berendtz Sonn Johan, för hans omak, såm 
han hafuer wahrit medh honom i Sochnen.

Anno  1661: Den  20  Apr i l l i s. Höltes Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro Borghmestaren wäll:tt Johan An-
dersson.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichsson: Peer Hindrichsson:
  Clemet Andersson.

Lätz pub l i ceras  Cap teens  Nilss Postz breeff: sampt höghwäl-
borne Admira lens  Class bielckenstiernas Cop ia  medh föliand-
he, Adt Båthzmennen 3 st:r skulle fort till Bareswndh, at föra Fä ld t  
marskka lchens  skwta, S i ä len  bedh till S tockho lm.

Pålades aff Bårghmestare och Rådh, adt Bårgerskapet skulle strax 
d i to  Båthzmännernas Penningar och Kåst i pa ra t  hafua och dem le-
fuerera, på det at Borghmestare och Rådh skulle iche blifua här effter 
till talt der om.

Bleff Ro tera t  i Båthzmahns Längden några Peersoner i stellet, för 
dee såm döda hafuer blifuit, at hon till da to  ähr klaar.

Bewilliades af Rätten, adt göra stadhsens broo ferdigh, der såm 
gambla wågh Huset ähr. Och Hwset såm der quar ståår, skall föras 
till Preste gården till bodh. skall och på leggias Preste gårdhz lengden 

20 APRIL 1661.
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öfuer staden, adt betalas till Sal:e Peer Persons Änckia. Nembl:n 108 
dal: r

Anno  1661: den  3  Maÿ  Höltes Rådhstuffw, medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro Borghmestaren wälltt Johan Ander-
son.

Rådhmänn
  Hindrich Erichsson: Peer Hindrichsson,
  Anders Classon, Anders Bengdtsson:
  Clemet Andersson.

Blef pub l i cera t  Inspec torens  breff från Åbo. da t: 29: Apr i l l i s  
om tulln och Axcÿsn  af fersk fisk, sampt och öhl Axcÿsn. 20 / öre 
sölf:r mÿnt af tunnan.

Borger skapet före bäär, adt dee köper ingen fisk lefuandes, Vthan 
det dee sielfua kann fåå medh sÿn noot och näät på stadhsens landh: 
Alt så tÿcker dem wahra för swårt at gifua 2 / öre Sölf:r mynt af huar 
L: d fersk fisk. måtte för den skull låta skrifua Inspec toren  tienstligen 
till, adt dee kunde fåå, för een billigh Arrende, ferska fiske tulln och 
Axcÿsn  sampt och wäda tulln till samman. Huilchet något effter denne 
dato. beskeed till baka kom; och Hindrich Rwt effter Inspec torens  
befhel en Genant  på huar bårgare effter förmögenheeten på lade[s].

Peer Hindrichson föregifuer och berättar at Hindrich Rwt hafuer 
köfft i  S tockho lm 1 st:e kläde och Vth såldt på landet aln taal.

Samaledes que l i e r  och Borgerskapet om Hindrich Rwt, adt han 
icke hafuer bÿgdt någon gårdh heller hwss i Staden, der före wille dee 
låta honom Vth plåna af p ro toco l l e t.

Anno  1661: den  13  Junÿ  Höltes Rådh stuffw Nähr wah-
ro, H: Grefl: N:s Fullmechtiger wälbne Jochim Von Liebstorff. 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

3 MAJ O. 13 JUNI 1661.
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Rådhmänn;
  Hindrich Erichsson: Peer Hindrichsson.
  Anders Bengdtsson. Anders Classon:
  Clemet Andersson.

pub l i cerades  Konungzlige Maÿttz p l aca t  om char ta  S igg i l l a t a  
öfuer skickat i frå den Höghlåfl: Konungzlige Håffrätten, sampt een 
Hoop af char ta  S igg i l l a t a, effter såm qu i t an t i en  Vthwÿsar, i Vnder 
donigheet öfuer skickat till den Höghlåfl Konungzl: Håffrätten:

Josep Hindrichsson, kärer till Johan Larsson det han hafuer köfft 
een sölf knapp af willam dafwitzsson, såm hans Poÿke tagit hafuer aff 
Josepz Jacka, Och Johan larson will inthet gifua igen honom

Blef af dömdht at Johan larson skall betaala knappn igen till Josep 
Hindrichsson, och söke sÿn betalningh hooss denn igen, såm han 
köfften aff.

Anno  1661: den  29  Ju lÿ  Höltes Rådh stuffw Nähr wahro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänner;
  Hindrich Erichsson: Peer Hindrichsson:
  Anders Bengdtsson: Clemet Andersson,

Angaff Carl Hindrichsson een Qu i tan tz  i Rätten, at up lässas, 
Lÿdende at hans Ob l iga t ion  bort kommen Vahr, såm gifuit wahr aff 
Carl till Hennes Grefl: N:e Och nw är samma ob l iga t ion  richtigt betalt 
och Qu i te ra t  aff wälb: Jochim Von Liebstorff: Och hafuer bidit denne 
låfl: rätten den och Con f i rmera, at han effter denne da to  icke skall 
blifua krafd af någon, effter såm han denn pos ten  richtigt betalt haar, 
Och ob l iga t ion  är der förre dödat lÿka ehuem henne kann Veder 
komma – eller finna.

Kärde Josep Hindrichson till Anders Bengdtson, Det han skulle ha-
fua een sölf skeedh af honom i pant för 10 Mr. Och Anders bengdtson 
skulle wahra honom skÿlligh så många Penningar, och will icke gifua 
skeeden igen,

29 JULI 1661.
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blef der om ransakat och för hördt, blef Josep honom inthet skÿlligh160 
alt så dömdes hans skeed igen.

Kom för Rätta wälbne Frw Karins Fullmechtiger från Sä l fwÿk  Och 
kärde till Erich Johanson, det han tagit hafuer aff hennes dotter een 
gullringh till låns, och will förpanta honom bort för Arbete såm han 
skulle hafua giordt till frwn sielf.

Blef af dömdt at Erich skreddar skall gifua Jungfrun sÿn Ringh igen 
innan Otta dagars tÿdh. Men huadh Frwn honom effter l i qu idern ingh  
skÿlligh blifuer, skall hon betaala.

Anno  1661: den  9: Novembe r: Höltes Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro, Laghläsaren wälltt Magnus 
Frÿs. Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn
  Hindrich Erichsson: Peer Hindrichsson,
  Anders Clason  Anders Bengdtson,
  Clemet Andersson

Pub l i cerades  Admira l i t e t z  Co l l eg i  breff om Cont r ibu t ion, 
sampt och Spess i f i ca t ion  hurumÿkit: Nembl: 25 dal:r Sölf:r mÿnte, 
medh föliande Capteens Nilss Poostz breff om swar till baka.

Kom för Rätta Morthen Hanson och kärde till Peer Jacobson, det 
han hafuer tagit een Rÿa af honom i pant för sÿn Båthzmans Penningar, 
blef af dömdt at Morthen Hanson skall betaala honom sÿn båtzmahns 
Penningar in till da to, och sedan wahra frÿ för såddant och stadhzsens 
beswer. Men om han p ixcerar  sigh medh någon köpenskap till Marck 
werde, blifuer han der medh beslagen, skall han mista, och gifua sedan 
Uthlagor på köpet.

Förlÿktes Jören släät och Jören långz Änckia sÿn Emillan om Åkeren 
förlÿkt, at inthet skall klandras om mehra huadh in till da to  passera t  
ähr. gaf Jören släät henne i förlÿkningh Sexton öre.

9 NOV. 1661.

160  Rättat från skylligh.
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Kom för rätta Mickel Hindrichson, och kärde till Anders Bengdt-
sons hustru, det hon hafuer skeldt hans stufdotter Anna  till een tÿff: 
för det hon skulle hafua tubbat af hennes pÿga een gullringh..

Swarar Anders Bengdtson, hon hafuer köfft och af min gamble pÿga 
Anna, såm larss Smedh hafuer, Sameet några bethar, alt så menar iagh 
och at hon skulle hafua köfft ringen af denne pÿgan. effter såm min 
Pÿga hafuer altidh hafft peningar. Men inthet hade hon medh sigh hÿt 
een half öre, iagh weet icke huar hon fåår dem Vthan för ringen.

Frägar Borghmestare och Rådh hustrw Anna om det Sammetet, sä-
ger hon at skreddaren hans blagmahn hafuer tappat Vhr karppn 2 st:r 
twär handhz stoora, det hon effter een tÿdh om wåren, hafuer då gifuit 
till sÿn grann pÿga Anna. det sedan skreddaren hafuer fååt wetha, ha-
fuer han icke der om illa tÿckt wahra, effter såm grann Pÿgan hafuer 
fååt det.

Frägades Anders Bengdtsons pÿga om hon haf:r tagit den ringen, 
eller huart hon hafuer såldt honom. Swarar hon adt hon aldrigh hafuer 
tagit honom eller för såldt till grann pÿgan. Huadh om Penningarna 
Anbelangar säger hon hafuer funnit i Cammaren een nästdwk i knutit 
några små runstick

Bleff för lÿkt emillan Anders Bengdtsons Hustrw, och Mickell Hind-
richsons stiufdotter Anna; om skäldhzorden, och all annor passer l igh  
ordh in till da to, såm dee på huar andra öfuat hafuer adt dee aldrigh 
mehr effter denne da to, ther om mehra taala skall, pålegges medh Rätt-
tens och deres egen Samtÿckio till wÿte, 10 dalr sölf:r M:t huadh dee 
medh såddant igen komma. Och äntå samma saak ståå öpen.

Vp lÿstes förste gången dee panter, såm för gången åhr ähro pan-
tade för tulln, såm ähr daals Morthen, 1 ringh: 1 grÿta. 1 sölfskeed. 
Hans skoomakar 1 kättill.

Vplÿste Johan Larson sÿn gårdh tridie gången.

Anno  1661: den  16  Novembe r: Höltes Rådhstuffw, 
medh Gemehne mahn, Nähr wahro Laghläsaren wälltt Magnus 
Frÿss Borghmestaren wällt Johan Andersson.

16 NOV. 1661.
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Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Classon: Anders Bengdtsson.

Kom för rätta Josep Hindrichson, och kärde till Erich Johanson 
medh Räkningh: blef dem emillan l iqu idera t. och blef Erich Johanson 
skÿlligh Josep 1 dal:r 22 / öre.

Kärde Hindrich Nilsson till Erich Johansson, det han hafuer blifuit 
honom skÿlligh på fracht – 10 dal:r blef af dömdt at Erich Johanson skall 
dem nw strax betaala.

på lades 661: åhrs Cont r ibu t ion:
Vpbördhz mahn Erich Johansson.
Kärde Borghmestaren wällt Johan Andersson till Madtz Simonson161 

det han hafuer i sitt fÿllerÿ för talt borghmestaren, och sagdt at han 
hafuer giort honom rätt på Rådstuffwn såm een skälm,

Effter såm Madtz Simonson Vahr skrifftligh C i te ra t  af H:r hopp-
mahn: sampt och at hoppmahn hafuer sendt honom budh, at han icke 
bortreesa, eller afwÿka skulle widh sÿn 40 M:r Och då lickwäll af reest 
emot all förbwdh. Alt så för denn skull blifuer Madtz Simonson saak-
feldt för tresko och olÿdno emot Hoppmahn till 40 Mr.

Anno  1661: den  23  Novembe r: Höltes Rådhstuffw 
medh162 Gemehne mahn. Nähr wahro H:s G: N:s Hoppmahn 
Ehrbohren och wällte Baltzser Mulssdorff: Laghläsaren wällt 
Magnus Frÿss Borghmestaren wäll:t Johan Anderson.

Rådhmänner.

Kom för Rätta Anders Simonson i Trullböle och kärde till Erich Jo-
hanson163, det han skulle hafua skeldt honom: föga bäter än een Tiuff: 
Erich Johanson swarar iagh beståår det, i hafuer köfft af Madtz Simon-
sons poickar, een spada och 1 grÿma.

161  Rättat från Simonsan.
162  Rättat från medz.
163  Rättat från Johansan.

23 NOV. 1661.
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Anders Simonson swarar at han wahr i Stockholm den tÿden dett 
skedde, Men poicken Erich hafuer fördt dem till trullböle och budit 
Vth till Hustrun, och begeret een ost och brödh: Men hon skulle icke 
hafua welat, Vthan gifuit påicken eet stÿcke ost och brödh, Och poicken 
lömnat skÿffelen der på gården.

Anders säger at det hafuer wahrit kÿrckiones spada, Och Madtz Si-
monson hafuer tagit sielf honom igen från trullböle.

Erich Johanson berättar, at den ander poicken Anders, hafuer tagit 
den grÿman af kägra Hindrichz hest: såm han gifuit hafuer till Anders 
Men Anders swarar, iagh hafuer gifuit honom ingen tingh der före, 
Vthan hafuer grÿman i behåldh.

efter såm Poÿkarna och witnen icke wahr till stedes Vphofz dette till 
een annor Rådhstuffw.

Kärde Jören Erichson i westerbÿ till Erich Johanson, adt han hafuer 
skeldt honom till een Hest Hÿdare.

Erich Johanson beståår sÿn Ordh: Alt så på lades Erich Johansson at 
skaffa sigh Witnen till Neste rådhstuffw;
/1. Kärde w:tt Berendt Hanemahn till w:t Anders Bengdtson, det hans 
hustru skulle hafua skeldt honom till een Tiuf:
/2: at Berendtz Hustru skulle wahra een Peningh skÿter.

Thomas i Hårssbäck witnar medh Berendt, at Anders Bengdtsons 
hustru skulle hafua så sagdt at han hafuer stulit Sÿn mahns förlÿkningz 
skrifft: på någor Ehrörige ord hennes mahn till Sal:e Magistren i 
öhlzmåhl giort hafuer, Och der [för] före hafuer hon för wÿt honom till 
een tÿff der före.

Berendt bekenner at han hafuer fååt den skrifften af Jon Swenson 
såm den tÿden hade Sal:e Mag is te rs  Bahns  handlingar hender Emil-
lan:

Johan larson bekenner, huru thet nampnet hafuer kommit Vth om 
Pening skÿter. några af hans medh fölie hafuer wexlat Peningar medh 
Rÿsserna för skwte stammen i Stockholm. då hafuer hon satt sigh på 
een säck: och Rÿsserna hafuer dragit bort och icke kunde sakna den 
säcken hon satt på: Vthan kommit andra dagen igen, hafua dee medh 
stoor möda fååt sÿn Penningh säck igen. och måtte gifua något i hÿttan 
löön,

23 NOV. 1661.
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Badh rätten at dee skulle förlÿkas sÿn Emillan, om alle sÿn krake l  
och skällningar in till da to, sampt och Räkningar såm i  p ro toco l -
l e t164 åffta till förrende är om be:t i  p ro toco l l e t t. Och hafua dee giordt 
handh streckningh sÿn Emillan i Rättens Nähr wahro, Och så wÿda 
förlÿkt: adt om dee sielfue eller deres hustrur, eller någon annan [– –] 
medh såddan Ehröriga ordh effter denne dato igen kommer: huar så 
skeer legges i wÿte Tÿo  dal:r Sölf:r mÿnte. Och nw begge Parterna, 
skall gifua quardera 2 dal:r K: M:t till dee fatiga,

Vp biuder Josep Hindrichson Agus tus  Weidemahns  gårdh i 
förste gången på wälb:ne Frw Biatas wägnar på Brötorp.

Anno  1661: den  2  decembe r: Höltes Laga Rådhstuffw 
Nähr wahro Laghläsaren w:tt Magnus Frÿss: Borghmest-taren 
w:tt Johan Anderson:

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Anders Bengdtson:
  Anders Clason:  Clemet Anderson..

Kärde Borghmestaren w:tt Johan Anderson till Madtz Simonson, om 
det han hafuer låtit falla dee Ord, at borghmestaren hafuer giort honom 
rätt såm een skälm.

Borghmestaren fram lade Nilss Girmundsons, Håkon Månsons och 
stadszti[i]enarens witnesskrifft at han det giort hafuer.

der till Madtz Simonson swarade, at han inthet kunne minnas huadh 
han i sÿn drÿckenskap giordt hafuer, Vthan föll till bönen sampt rätt-
ten medh honom. Blef honom på lagdt 5 D.r S: Mt och blef der medh 
för skont denne gången. Men så frampt han medh såddan eller annor 
skeldhz ordh igen kommer, skall han gifua 20 D:r S: M:t i wÿte: och 
samma saak ståå öpen.

Fram lade Josep Hindrichson een Madtz Simonsons, Håndh skrifft 
på een post Penningar, såm han hafuer Vahrit skÿlligh till kÿrckian.

Madtz Simonsson swaradhe, at han dee Penningar hafuer betalt till 
Berendt Hanemahn, och honom allreda Qu i te ra t.

2 DEC. 1661.

164  i  p ro to co l l e t  tillagt i marginalen.
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Altså blef Madtz Simonson frÿkendh för bötherna, och Berendt skall 
göra redo för sigh, huru han hafuer denna betalt.

Kärde Bertill wulff till Madtz Simonson, at han hafuer skeldt honom 
hooss Nilss Girmundsons, till een liugare, och rödhskeggiot Hundh.

der till Madtz Simonson swaradhe, han låfuade migh swara till Erich 
wulffz gäldh – 25 D:r Och icke effter kommit, alt så haf:r han lugit.

Emot förbe:te gäldh fram lade Bertill wulff: en v idemera t  Räkningh 
af Madtz Simonsons egen räkningh: huar Vthi dee 25 dalr befans Madtz 
Simonson Vahra betalt. Och Madtz Simonson lÿkwäll förer i sÿn egen 
Vnderskrifuen l iqu idera t  räkning ⋮/ medh Sal:e Erich wu(l)f iempte 
Vnderskrifuen Handh ⋮/, till beswärde 25 D.r

Alt så Ehr kennes Bertill wulf frÿ der före,
Men för det Madtz Simonson skelte Bertill wulff medh Oquedens 

ordh, medh sÿn och Rättens för bön blef han saak fälter till 6 M.r effter 
det 31 Capp: i Rådhst: bal:

Kärde Anders Simonson i Trullböle till Erich Johanson, om det han 
hafuer skeldt honom, föga bäter än een tiuff.

Madtz Simonson poÿkar säger, adt dee hafua funnit Grÿman i sko-
gen, och säger at Rwt Erich hafuer äggiat dem der till at för sälia medh 
såddane ordh; hafuer i funnit spadan och Grÿman så fråger ingen der 
effter mehr.

Effter såsåm Anders Simonson i Trullböle, och Jören i westerbÿ ha-
fuer köfft af Madtz Simonsons poÿkar i Österbÿ hest grÿmor 1 huar 
deera, Felles dem för den skull till 3 Mr huar deera effter det 4 Capp: l 
i köpmåhla balcken. Sammaledes Felles och Erich Rwt effter samma 
Capp:l till 3 Mr effter han hafuer Vahrit In t ressen ter et med Poÿkarna. 
Och Poÿkarna säties i stadsens gömo i 4 dÿgen.

På lades 1 bräde på huar bårgare här i staden, till tråsz båthn Vnder 
säÿaren i tornet 3 fampn långh quar deera.

Vplÿste Nilss Girmundson Andra gången dee panter, såm ståår för 
tull Penningarna.

Sade Rätten Madtz Simon till neste rådh stufw, sampt hans poÿkar 
om spadan såm är för kommen från kÿrckian; samma ledes C i te res  han 
swara Borghmestn i nest kommande Rådstuffw, om eet skut Cont rac t, 
och een Räkningh;

2 DEC. 1661.
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Anno  1661: d: 7  decembe r  Höltes Rådstuffw, Nähr 
wahro Laghläsaren wälltt Magnus Frÿss. Borghmestaren wällt 
Johan Anderson.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Anders Bengdtson, Anders Classon.

Kärde Borghmestaren wällt Johan Anderson till Madtz Simonsson, för 
det han C i te ra t  bleff: och icke i dagh Comparera t, till Cont rac te t: 
2: Till een Räkningh: 3 poÿken för spadan.

Effter såm Madtz Simonson icke Comparrera t. Felles han för den 
skull effter det 7 Capp:l i Rådst: bal: till 3 Mr.

Josep Hindrichson lade sigh strax i för swar, och för bön för Madtz 
Simonson, och Aggerade  moot borghmestaren ofullmecht-tigat: och 
sade iagh wahr i för bön senest när han feltes, iagh beder ännw för 
honom han må i denne gången beskones,,

Effter såm Josep och för gången åhr den 10: 7ber: 660 lade sigh i 
Ber-rendt Hanemahns taal in för rätten, blef han då medh stoor för bön 
för skonter. Och wahr till för ordh, huar han skulle annor gångh igen 
komma, skulle han böta effter lagh: Alt så felles Josep [Josep] Hindrich-
son till 40 M:r effter det 14 Capp:l i konunga: bal:

Sattes till öhl Profware op i Staden Nilss Madtzson:
Neder i staden Nilss Girmundsson.

Och icke fleera saaker165 hafuer kommit för Rätta i dette Åhr såm af 
dömde ähro, wÿtne wÿ Borghmestare och Rådh. Och till mehra stadh-
festelse trÿckie wÿ wårt wanlige Stadhz Secre t  här Vnder, af Ekenes  
den, Anno  d ie  da to  v t  Supra.

      Johan Andersson.

165  Två gånger, det senare överstruket.

7 DEC. 1661.
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Anno 1662.
Doombooken aff Ekenes Stadh:

På  dee  Rä t tegångz  fö reha fuandhe  och  a f f  dömdee  saaker  
i  f r å  Anno  1661  den  7  decemb e r  och  nw in  t i l l  den  29  no -
vembe r  662: Och  nw ö fuer  sändes  t i l l  den  högh lå f [ l å f ] l ige, 
konungz l: Hå f f  r ä t ten  i  åbo, i  a l l  t i ens tach t ighe t, ödmiuke l i -

gen: a f f  Ekenes  den  8  Januarÿ  Anno  1663:166

Anno  1662: den  22  Januarÿ: Höltes167 Rådhstuffw, medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro, Laghläsaren wäll:t Magnus 
Frÿss; Borghmestaren wälltt Johan Anderson,

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson,
  Anders Bengdtson, Anders Clason:
  Clemet Anderson:

Kom för Rätta Josep Hindrichsons drengh, Erich, och kärde till 
Mickell Anderson, Furern, dett han hafuer Huggit honom i hufudet 1 
streek – och 2 finger för lÿta, i thet han hafuer wahrit hielpa sÿn hws-
bonde, när han hafuer krakeelat medh åfuan be:te Mickell.

Josepz drengh säger att när han huggin bleff: hafuer han gååt till 
Borghmest-taren klaga på honom för dett han huggn, hafuer Borgh-
mestaren såfuit all redan, när han skulle gåå till baka, hafuer Mickell 
kommit medh dragen wäria från Philipz gårdh, och fölgdt honom medh 
hugg och slagh, i genom Josepz  port.

166  Tillagt med annan stil: Jnlefuereret uthi den Kongl: Rt: genom Hindrich 
Keller den 22 Januarÿ A:o 1663.

167  e överstruket med annat bläck.

22 JAN. 1662.
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Erich grÿt giutare bekenner såm i stugun legat hafuer, när han ha-
fuer kommit på dören till Vndan rÿmningh, hafuer han pustat och bidit 
sleppa sigh inn, och hafuer sagdt att han fick icke wahra i fridh på ga-
tan.

Borghmestarens fålck witnar at Josepz drengh hafuer wahrit der, 
och welat klaga på be:te Mickell.

Effter såsåm Mickell Anderson hafuer huggit blodh såår, på Josep 
Hindrichzsons drengh Erich i hufwdet, Felles honom för den skull eff-
ter det 9 Cappl: i Såra måla bal: medh wilia till 12 M:r Målssäganden 
konungen och Stadenom, Än Felles han för dett fingret näst dett lilla 
för lÿte till 3 M:r effter det 4 Cap:l i Såra måla bal: medh wilia och efter 
samma Capp:l till 6 Mr för såret, målssäganden, konungenom, och Sta-
denom; 1 Richz D:r skall be:te Mickell gifua till dee fattiga, och beskones 
der medh i denne gången, för dett han rende effter Erich bårtåt gatan i 
sitt drÿckio mååll.

gick hans fader Anders Bengdtson i Cau t ion  för honom.
Kärde Carll Hindrichson medh Sup l i cando  till Hans wulff; dett 

han skulle hafua sigh inträngdt i kÿrcke bäncken olåfligen,
Borghmestaren säger att han hafuer gifuit Hanss wulff låff der till,
Hanss wulff säger att Carll hafuer låfuat öfuer falla honom i kÿrckian. 

Alt så suarar Rätten, att han skulle låta fullkomna såddant låfuen. så 
skulle brukas dee medell168 till, såm tienar.

Samptlige Rätten beiakar att Hanss wulff skall ståå i bäncken och 
medh Borghmesters samptÿckio.

Swarar Carll: komme, komme. i will att iagh skall komma om lÿfwet, 
och iagh skall sätia lifuet till der före, för tÿ iagh skall klippa honom, 
medh eet såddant hoot och södh wördningh för rätten Felltes Carll 
Hindrichson till 40 M:r

Än kärer Hanss wulff: till Carl Hindrichson att han hafuer gååt i 
Cau t ion  för Corpora len  i Nessebÿ: för 17 Capp:r Rågh. till dömdes 
Carll det betaala till wulfuen, effter såm Carll till Corpora len  skÿlligh 
ähr,

168 Efterföljes av ett överstruket ther.

22 JAN. 1662.
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Kärde Anders Bengdtson till Carl Hindrichson och Hanss wulff om 
een ½ Ta fisk, såm dee begge skulle wahra skÿlligh till Gircknääs Jo-
nas

Ehrkende Rätten, att dee skulle gifua huar sÿn fierdendeels tunna 
fisk nw strax till Gircknääs Jonas, men huadh Räkningarna Hanss wulff 
och Carll emillan är, Vp häfues till Neste Rådhstuffw.

Vpbiuder Nilss Girmundhson dee panter tridie gången, såm äro Vth-
pantadhe för tullen.

Anno  1662: den  26  Februarÿ  Höltes169 Rådhstuffw 
medh Gemehne mahn, Nähr wahro Borghmestaren wäll:tt Jo-
han Anderson

Rådhmänn.
  Hindrich Erickson: Anders Clason:
  Anders Bengdtson: Peer Hindrichson:
  Clemet Anderson:

På bödh Borghmestare och Rådh Borgerskapet, att dee skulle köpa 
Mes t:r Agus tus  Weidemahns gårdh: till Prestegårdh, huilchen skall 
wahra werderat för 250 dal:r till wälb: Frwn på Brötorp, der före låter 
wälb: Frun honom upbiuda genom Josep Hindrichson till stadsens 
Prestegårdh för Tw Hundrade dal:r

Kärde Josep Hindrichson till Erich Morthenson Trägordzmester, 
om en oxx såm Josep skulle hafua giort kööp om 20 D:r och skulle 
wahra Termin  otto dager at behålla oxxen, Nu hafuer Josep sendt 
effter oxxen, Men Erich Morthenson wille icke sleppa oxxen förr än 
han skulle betalt blifua. Nw l iqu iderades  dem Emillan, blef oxxen till 
fÿllest betalt, och twå dal:r öfuer, men icke aldt skedt innan 8 daga dagh 
såm låfwen wahr.

Ehrkenner Rätten Josep betaala till Erich Morthenson för födan 
löönen till dato 1 ½ Ld Salt för Vthan dee 2 D:r blef och der inn räknat 

169  e överstruket med annat bläck.

26 FEBR. 1662.
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Vthj: Och nw är thet klart in till da to. Alenest Erich Morthenson skall 
gifua till Josep ½ Skålp:d Krwt effter låfuen.

Vpbödh Nilss Girmundson dee panter 4:e gången att igen lösas Och 
att Borgerskapet skulle komma och före Arrendera  fisk tullen.

Framlade Nilss Girmundson Axc i s  l engden i rätten, blef honom 
bestååt 10 dal:r om åhret i löön.

Hafuer Carll Hindrichson blefuit till sagdt, att han skulle i dagh 
Comparera  och C la rera  om kÿrckiones Räkningar, men icke effter 
kommit, Felles för den skull i tretsko till 3 Mr effter det 7 Cap:e i Råd: 
stu: bal:

Vplÿste Peer Hindrichson een Prestpenningalengd, på wällärde H:r 
Bengdtz åhr, Vahr ingen såm der emot kunde seÿa, Vthan på lades att 
up bäras.

Anno  1662: den  5  Apr i l l i s, Höltes170 Laga Rådhstuffw: 
Nähr wahro Borghmestaren wäll:t Johan Anderson,

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Anders Bengdtson:
  Anders Clason:   Clemet Anderson:

Ro terades  Båthzmahns Längden å Nÿo i dette åhr.
Vpbödh Erich Johanson på Larss Zachrÿsons wägnar, Mickell Mur-

mesters gårdh förste gången. och Rätten hölte171 dett köpett gilt stadigt 
och fast såm dee om den gården giort hafua.

Bestod Larss Zachrÿson sigh till at betaala på Mickell murmest-ters 
Vägnar 8 dal:r och till Bartill wulff 4 dal:r

Kärde Jören släter till Berendt Hanemahn, det hans hundh hafuer 
bitit eet fåår i hiäl för honom.

Ehrkenner Rätten, att Berendt skall igen gifua så gott fåår igen, eller 
5 M:r Penningar.

170  e överstruket med annat bläck.
171 e överstruket med annat bläck.
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Kärde Philip Bengdtson till Larss Smedh, om eet paar pÿstålar såm 
han skulle skaffa beskeed frå bierno om, hafuer Larss der bekommit 
qu i t an tz  af Lemmo Junckars frw, att Larss hafuer wäll Öfuerlefuererat 
Pÿstålarna till Junckaren, der före Ehrkendes Larss frÿ.

Kärde Jören i wester bÿ till Erich Johanson, för dett han hafuer 
skeldt honom till een Häst Hÿdare.

Hafuer Erich Johanson altidh ropat till witnen på Simon Loom, i åsne 
bÿ, och Carl Hindrichson, men icke effter kommit.

Effter såm Erich Johanson sigh sielf i trenne gångor hafuer låfuat 
witnen till skaffa, och nw icke kann fåå eller finna, Alt så felles han till 
12 Mr effter det 31 Cap:l i Rådh stufw balcken för oquedens  ordh 
Målssäganden, konungenom, och stadenom. och wahra sÿns172 emillan 
sedan förlÿkte.

Anno  1662: den  28  Apr i l l i s  Höltes173 Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, Nähr wahro Borghmestaren wälltt Johan An-
derson.

  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson, Anders Clason:
  Clemet Anderson:

Pålades af Borghmestare och Rådh, att twenne karlar skall till see 
om skorstenarna, öfuer heela staden, att dee sÿna fulla längd hafuer, på 
dett at Eelden icke kan lööss komma af dem och i staden, dee såm icke 
dugliga befinnes skall nider slååss effter 14 dagars för lopp, huar dee 
icke innan den174 t e rminen  dem låter up mura.

Bleff der till för ordnat Madtz Sifridhson up i staden. och Hanss 
wulff neder i staden.

Samtÿckte Borghmester och Rådh, sampt och Gemehne mahn, att 
köpa Mest:r Agus tus  Weidemahns  gårdh af wälb: Frun på Brötorp 

172  s tillagt med annat bläck.
173  e överstruket med annat bläck.
174  Tillagt över raden.
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för 200 dal:r skall nw på leggias förste t e rmin  till Sanc t i  Johann is, 
och den Ander, till Jwletÿden.

Vp bödh Larss Zachrÿson, Mickell murmesters gårdh Andra 
gången.

Kärde Hanss wulff till Carll Hindrichson, om dee 17 Capp.r Rågh 
han hafuer gååt i Cau t ion  för Corpora len  i Nessbÿ. och begerer 
Excecu t ion 175.

Effter såm Carll Hindrichson är lagligen C i te ra t, och icke Com-
parera t, Felles han för den skull till 3 / öre effter det 7 Cappl: i Rådst: 
bal:

Hafuer Berendt hanemahn begeret Arres t, på Bållarbÿ Fruns saa-
ker såm är inlåtit hooss Mickell hindrichson at föra till Stockholm, såm 
är 4 dukater 6 Richz D:r 60: al:n grant lerfft: dette beståår i Ar res t  till 
dess dee sÿnsemillan176 l i qu idera 177.

Anno  1662: den  14  Ju lÿ: Höltes178 Rådhstuffw: Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson:

Rådhmänn.
  Peer Hindrichson: Anders Bengdtson:
  Anders Clason:  Clemet Anderson.

Pub l i cerades, Konungzl: Håffrättz breef och Reso lu t ion  emil-
lan Berendt Hanemahn och S:r Hindrich Rwt, da t. den  17  Maÿ: 662: 
Anfodrar och Konungzl: Rätten een Ransakningh här aff rätten om 
doom que l l i ande, dett Berendt Hanemahn skulle giordt hafua, befin-
nes nw d i to  i: 660: Åhrs  pro toco l l  den  3  d(e)cemb e r  att Berendt 
hafuer bestååt orden adt Hindrich Rwt skulle wahra een 3 M:rs karl 
giordh, emot wälb: Körningen179, såm Heredhz doomen da t: 658: den  

175 Ändrat med annat bläck från Exsecu t i on.
176  Det senare s tillagt med annat bläck.
177 I originalet ändrat från l i qu idere r.
178 e överstruket med annat bläck.
179  I originalet ändrat från Körlingen.
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3  Agus t j  Vthwÿsar. Och dette skulle wahra för wÿdt på Loÿo kÿrcke 
backan: 660: den  2  f ebruar i  och Berendt hanemahn bestood Orden 
den  3  decembe r  såm be:t ähr. denne be:te Ransakningh wahr medh 
dett foderligeste öfuer skickat blifuit180, till den högh låfl: Konungzl: 
håffrätten i all tienstachtigheet, effter Plichtigh hörsamheet.

Förlÿktes wäll:t Madtz Simonson, och Mickell Mickelson, hanss 
förra gambla drengh; om alla deres twistige saaker in till da to  hafuer 
honom Mickell låfuat arbeeta hooss honom öfuer all för lÿkningh i fior-
ton dagars tÿdh.

Anno  1662: den  4  Augus t i  Höltes181 Laga Rådhstuffw, 
medh Gemehne mahn, Nährwahro Borghmest-taren wäll:tt Jo-
han Anderson.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson. Anders Clason:
  Clemet Anderson:

På minner Borghmestare och Rådh, Borgerskapet om den gården 
dee hafua giordt kööp om till Prestegårdh af wälb: Frun på Brötorp, och 
icke är penningarna änw effter Termin182 eÿ heller till da to  effter kom-
mit, det den wälb: Frwn mÿkit misshagar. Alt så ännw förmanes dem 
alla samptliga, såm weet sigh skÿlligh wahra första t e rmin  medh det 
snaraste ifrå sigh lefuerera: Eliest skole dee saakfelte /: för mootwil-
ligheet :/ blifua.

Beswärer sigh Borgerskapet öfuer det olÿdeliga Landtz kööp såm 
åbo borgerne somblige bruka i Tenala skeren medh Bockars up köpan-
de, Jemwell up i Sochnen allt in till, Pölcköö: Skinnarbÿ: Hÿlto, Nÿtlax, 
och Annor stedhz. Och ändoch för tingat skere bockarna emot sigh till 
Cappa l l  draget dagen för Larssmesson;

180  I originalet ändrat från blifuin.
181  e överstruket med annat bläck.
182 I originalet ändrat från Terminen.
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på lades af rätten at några karlar skulle dÿt reesa och der öfuer 
handh hålla, att komma allt landhzköpare godhz at Con f i sceras: det 
dee shäligen öfuer komma skulle.

Vplÿste Larss Zachrÿson sÿn gårdh tridie gången.

Anno  1662: den  15  Sep tembe r: Höltes183 Rådhstuffw 
medh Gemehne mahn, Nährwahro Borghmestaren wälltt Jo-
han Anderson:

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson. Anders Clason:
  Clemet Anderson:

Borghmestare och Rådh, sampt Gemehne mahn Vthwalde Hanss 
Girmundson till strandhrÿdare, effter såm här till da to, så wäll i een 
såm Annor Sochn brukas såddant swårt Landhz kööp, den ena bonden 
medh den andra, så wäll och så alla slagz ståndhz Personer, alt så gifues 
honom i löön om Åhret, 25 dal:r Kopp:r Mÿnte och Tridie deelen af alt 
det han Con f i scerer.

Fram hade Borghmestare och Rådh, Josep Hindrichsons drengh 
Erich Jacobson, huilchen hafuer legat i lönske läga medh hans pÿga 
Margitta Simons dotter, och aflat barn medh henne, och nw begerer 
hon honom till mahn.

Swarar Erich Jacobson, wore icke Vthan iagh allena medh henne 
bestella, wille iagh wäll äckta henne, Men Philipz drengh hafuer legat 
hooss henne i Hällskulla.

dett bekenner Josepz hustru, att hon hafuer dem funnit i een släda 
till samman.

Sändes effter Philipz drengh om han samtÿcker det honom på sägz. 
för nekar han inthet, Vthan bekenner, at han hafuer besåfwit henne i 
hööladan hemma, och på Gulöö landet, när dee hafua wahrit effter lööff. 
Men hon säger neÿ der till.

183  e överstruket med annat bläck.
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Josep bekenner på sÿn pÿga, att Brötorpz skrifuaren hafuer legat i 
hanss nattstuffw, hafuer hon legat der om Natten, och hon hafuer kom-
mit om mårgonen dädan, och skiult sigh Vnder trapporna,

Säger Philipz drengh, att kaarssbÿ Johan hafuer legat hooss henne i 
Eliöö Badstuffwn hooss Albrechtz.

Vphoffz till Neste Rådstuffw, der till att Erich och Philipz drengh 
skaffar sigh witnen der till.

Anno  1662: den  20  Sep tembe r: Höltes184 Rådstuffw i 
Nährwahro Borghmestaren wällt Johan Anderson.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson Anders Bengdtson:
  Anders Clason:  Clemet Anderson:
  Nilss Girmundson.

Kärde Bartell wulff: till sÿn broder Hanss wulff: om deres Sal:e faders 
gäldh i Refle, der Bartill wulff haar most betaala 20 D:r och lÿkwäll sit-
ter Hans wulff i deres faders gårdh.

föregaff Hanss wulff der emot, at Bartell wulff hafuer öfuer lefue-
rerat en deres faders ob l iga t ion  till Erich Jörenson i skellergården 
angående 100 Richz dal:r för det arf dee bordt hafua hafft af Skeller-
gården. Och Hanss wulff skulle icke hafua Vethat ther aff. Vthan hans 
broder hafuer tagit gäldz booken i betalningh.

Framlägger Bartell wulff Reversen  emot ob l iga t ion185, och om 
gäldhz booken; aff Erich Jörenson; Sal:e Magistrens Johannes Bahns. 
wällärde H:r Hindrichz: begge brödrens egne henders Vnderskriffwan-
de, betÿger Bertill wulff frÿ för alt effter taal. Men Hanss wulff säger att 
han kom det inthet i hogh.

Alt så Ehrkenner Rätten och Bartell wulff frÿ der före, och hans Bro-
der betaala till sÿn broder Bartell 10 D:r till weder lagh för det han 
hafuer betalt i Refle, deres sal:e faders gäldh.

184  e överstruket med annat bläck.
185  I originalet ändrat från ob l i ga t i onen.
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Hades för Rätta Josepz drengh Erich, och Margitta Hindrichz dotter 
om denn lönskläga såm förr är berört om.

frägar Borghmestar och Rådh Josepz drengh om Vitnen, säger han 
att han hafuer wahrit till Eliöö, menn icke funnit fålcket hemma.

Bekende Larss zachrÿson att dan ie l  Peerson hafuer legat hooss 
henne i westerbÿ, i Hindrichz stuffw på bäncken, när han hafuer taalt 
der om, hafuer dan ie l  slagit honom medh swärdet öfuer rÿggen, när 
han hafuer kommit Vr stuffwn.

Effter såm Josepz drengh begerer än de la t ion, att skaffa Vitnen 
medh dett snaraste.

Måste Josep[z] gåå i Cau t ion  för sÿn drengh Erich, för alt effter 
taal, och böther.

Kärde Hanss wulff till Erich Johanson om 2 D:r såm han honom 
skÿlligh skulle wahra. öfuer tÿgat hans wulf honom at det skulle icke 
wahra meer än 1 D.r wart och så befunnit.

Afdömdes emillan glassmesterskan och Philip Bengdtson, om een 
bruten gammall trÿfoot såm hon gifuit hafuer honom at förfärdigas ha-
fuer han så honom för kommit. skall han henne igen betaala 15 M:r 
Järn, eller Penningar 1 dal:r 10 / öre.

Anno  1662: den  23  Sep tembe r: Höltes186 Rådhstuffw i 
Nähr wahro Borghmestaren w:tt Johan Anderssn.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Anders Bengdtson:
  Anders Clason.  Clemet Anderson:
  Nilss Girmundson.

Jnlade Carll Hindrichsons Fullmechtiger Nilss Girmundson een 
Sup l i cando  i rätten, anbelangande een Hest, såm skall wahra för 
kommit187 genom Morthen Hindrichsons förwållande.

Samma saak op sköthz till Neste Rådhstuffw, at swaras skriffteligen 
på char ta  S igg i l l a t a.
186  e överstruket med annat bläck.
187  I originalet ändrat från kommitt.
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Kom för Rätta Margitta Simons dotter, om dee lönske lägor såm 
Josepz drengher medh henne bedrifuit hafuer,

För skickades af rätten twenne Rådhmän, Anders Bengdtson och 
Clemet Anderson, till hennes förrige matmoder, Josepz hustru att för 
fräga henne huru hon sigh stelt hafuer

hafuer hon bekendt, att hon fullkommeligen hafuer funnit på hen-
ne och Poÿcken i Helskulla och bolat i slädan, så såm och funnit een 
Dragun i hoop medh henne hemma i förrstugu sängen, Dette will hon 
medh Eeedh bekreffta, när så fodres.

Alt så Felles Josepz drengh Erich Jacobson till 40 M:r effter 3 Capp: l 
i giffto måla bal: och kÿrcke straff: effter han för sigh ingen weet till 
binda,

Och Philipz drengh Erich staffanson plichta medh kroppen, emedan 
han hafuer ingen meddell bötha medh Penningar.

Och Konan Margitta Simonsdotter ståå kÿrcke straff188, effter kÿrcke 
Ordningen.

Anno  1662: den  8  Oktober  Höltes189 Rådhstuffw och 
Ransakningh i Nährwahro Borghmestaren wälltt Johan Ander-
son

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Anders Bengdtson:
  Anders Classon. Bärtell wulff:
  Nilss Girmundson.

Kom för Rätten Hans Grefl: Exce l l:tz Grefue Caro lus  Maur i t -
t ius  Leÿon Huffudhz Höghbetrodde Hoppmahn, Edel och högbetrodd 
Baltzsar Molssdorff, och kärde till Edeli wälb: willam Von liebstorff: 
sampt och till hans medh fölie een190 feldt wäber Edel och manhafftigh 
Fromhålt weddbergh: den 6 oc tober  hafua dee kommit till Hoppmahn 
på Herregården: Besÿnnerligh Fromhålt hafuer begeret af hoppmahn 

188 Margitta Simonsdotter ståå kÿrcke straff understruket med annat bläck.
189 e överstruket med annat bläck.
190 Det senare e tillagt med annat bläck.
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att han skulle sända till skreddarböle, att låta taga Mes ter  Erich hÿt 
på Herregården och suara honom till några saaker, såm han skulle ha-
fua der lömnadt effter sigh, när han hafuer wahrit ther till kåst i några 
wekor, hafuer Hoppman honom suarat, i kan töfua till 2 stunder, så 
kommer Vthrÿdaren heem, will iagh låta honom förnimma, huru der 
ståår till medh dee saaker. Och att dett dess snarare skee kann, må-
gen i skaffa honom Roddfålck, så kan i fåå snart beskeed, hafuer han 
suarat skulle iagh wahra Hoppmahn, iagh skulle så twinga demm, att 
dee skulle gåå roo ehuem iagh wille. Hafuer Hoppmahn suarat, här är 
ringa fålck att bekomma roo min Nådige Grefues och Herres ärender, 
Heller att roo någon annars ärender. dock lickwäll när Vthrÿdaren ha-
fuer heem kommit, hafuer Hoppmahn191 honom sendt dÿt, att för fräga 
om denn saaken, hafuer Erich morthenson suarat, att Fromholt hafuer 
lömnadt192 der i pant hooss honom några gamble kleder, och när han 
dem in löser för dee penningar såm han är skÿlligh blefuen så såm 
Erich Morthensons skrifftelige swar förmäler i bookstafwen: Nw den  
7  Hu ius  såm Vthrÿdaren hafuer heem kommit dedan, hafua dee mött 
honom på gatan, strax dee frägat huadh swar Trägårdhzmestaren ha-
fuer sagdt. hafuer han suarat, När i betaaler honom dett i skÿlligh skall 
wahra till honom, så fåå i eder saaker igen. Strax der effter D i to, hafua 
dee begges gååt up till hoppmahn, och frägat huars skull att hoppmahn 
icke låter taga honom hÿt medh handh klofuar, dee wille inthet achta 
honom för någon hoppmahn, att han det icke gör, hafuer hoppmahn 
suarat, man kan icke taga någon boofast mahn medh någon handh klo-
fuar, Vthan först måste sökia honom lagligen och taga doom på. Se-
dan är iagh förr ob l iga te  att Exsequera193 doomen och icke förr, då 
hafuer from holt sagdt, i förståå iche eder saaker, hafuer hoppmahn 
sagdt, om i förstoo eder saaker bäter, så bödh i icke såddant på migh. 
hafuer han sagdt, herre döö, hade iagh digh på torget, iagh skulle klip-
pa digh i hufudett så att du skulle icke tacka migh. hafuer hoppmahn 
gååt Vthur stuffun och in i kammaren frå dem, hafuer Fromhålt tagit på 
swerdet i stugun, och strax Vth genom dören, och dragit swerdet Vth i 

8 OKT. 1662.
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förstugun, Liebstorffen medh sitt swell, och huggit i dören och i fenster 
lukan, det Anders Clason och Anders Bengdtson streeken sÿt hafuer, 
Menn begges Junckaren såm den Andra ropat hoppmahn till hundhz 
fott och Belge Hunder, och bedit honnom shära sigh Vth. hafuer doch 
een Bårgare wahrit medh i stufwn, Anders Nilson be:dh huilcken medh 
hoppmahn hafuer blifuit i stuffun, när dee hafua maant honom Vth:

Anders Nilson bekenner att Fromholt hafuer tagit på swerdet i 
stuffwn, och maant hoppmahn Vth, stööt och rÿcht på dören, och aldt 
fordt sedan medh dragande swärdh på torget, och inn för een lÿten 
krÿdde gårdhz port, såm Vahr mitt för dee andra fenstren på andre 
sÿdan stuffwn, och ropat skär digh här Vth hundhz fott. dette Anders 
Nilson medh sÿn Eedh bekrefftat hafuer.

Sändes af rätten Rådhmannen Hindrich Erichson och Nilss Gir-
mundson, att see effter Huggen i dören och fenster lukan på Herregår-
den, Vitnar dee sama ledes, såm Anders Clason och Anders Bengdtson, 
att i förstugu dören wahr 2 strek, och i fenster lukan 2.

den  7  oc tober, sedan såm Junckaren och Fromhålt hafuer maant 
hoppmahn Vth, hafua dee spatzserat Vthom kringh torget, och för An-
ders Bengdtsons port, hafua dee mött hanss blååmahn, hafua dee sagdt 
hoppmahn är een skelm och hundzfott, dette aflade hans blååmahn sÿn 
Eedh att Junckaren det sagdt hafuer.
/1. Till det första suarar Edelwälb: Juncharen, sampt Edel Manhafft-
tigh Fromhålt medh honom, wÿ hafue reest hÿt i trenne gångår och 
icke hafua fååt rätt på honom, der före gör harm helfwete.

Hoppmahn swarar att han det icke hafuer meer hördt än i twenne 
gångor
/2: Juncharen, medh, Fromhålt säger att hoppmahn hafuer gifuit From-
holt hånd i stuffun, att han skulle komma Vth fechta, der till låfuat gifua 
dem eet paar kulor.

Hoppmahn skulle hafua swarat, Monseur  liebstorff i hafuen noch 
medh gewaldt huggit på fenster och dörar, i kunnen medh såddant lååt 
fåå 1 kwla för omaket.

Junckaren beder att Anders Nilson såm inne Vahr, skulle gåå Eedh 
att hoppmahn icke hafuer gifuit hondh, och låfuat komma Vth på torget 
att fechta.

8 OKT. 1662.
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Hoppmahn till biuder sigh Edh att han det aldrigh giort hafuer, An-
ders Nilson aflade Eedh å book, adt han dett aldrigh sedt hafuer, eller 
hördt, att hopmahn hafuer gifuit dem håndh på att gåå Vth fechta medh 
demm.

Hoppmahn säger, att hans hustru af förfärelse, och Junckaren stöött 
henne emot skopet, när han hafuer ränt Vth, så at hon beklagar sigh 
mÿkit illa, att hon weet icke annars, än mista sitt foster.

Junckaren säger alldeeles neÿ, att han aldrigh hafuer kommit widh 
henne,

Adt dette så Ransakat och passera t  ähr, och medh Stadhz S igg i l l  
bekrefftat, Remi tera t, och öfuer skickat till den höglofl Konungzl:e 
rätten, der om at Iud iceras. af Ekenes  i  all tienst Ödmiukheet.

Anno  1662: d: 3  Novembe r  Höltes194 Rådhstuffw Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson Nilss Girmundson:
  Clemet Anderson.

Kom för rätta Dne: Michae l i s  fordom presep tor  och kärde till 
wällärde Hr Math ias, om dee 2 Tn:r Spanm(å)hl. såm Hr Madtz hafuer 
låfuat honom till förlÿkningh i Ehrewÿrdige Prostens närwahro.

sendes twenne Rådhmänn till Hr Madtz, huar han icke effter sÿn lå-
fuen och ob l iga t ion  betaaler till Hr Mickell 2 Tn:r Spanmåhl nw strax. 
eller heele förlÿkningen är uphäfuen dem emillan.

Angaf Borghmestaren till känna Sr Johan Martenss breef om Bo-
skapz Penningarna i frå Anno: 653. och aldrigh är Borgerskapet krafd 
der på in till da to.

Blef bewiliat att för skicka een karl till wälborne Hn Landhzhöfdingen, 
att för fräga, om borgerskapet eller Presterskapet skall dett betaala.

194 e överstruket med annat bläck.
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Fram tredde Lorentz hanemahn och kärde till Johan Larsons hust-
ru det hon skulle hafua skäldt hans hustru medh oquedens ordh, och 
sagdt det är icke lenge sedan, som hon sam öfuer sundet och Rumpan 
är ännw wååt.

dette witnar Nilss Girmundson att hon wille beståå sÿn ordh enähr 
han blef af Berendt dÿt förskickat at för fräga der om.

Johann Larson blef för rätten frägat, om han wille beståå sÿn hustrus 
ordh. då swarade han, dett är wäll sant, att hon dett sagdt hafuer, Men 
inthet weet hon Oärligit der medh.

Ehrkenner Rätten Johan larsons hustru fellas för oquedens ordh till 
12 Mr effter det 31 Capp:l i Rådhstuffw balcken.

Anno  1662: den  24: Novembe r  Höltes195 Rådhstuffw 
medh Gemehne mahn Nährwahro laghläsaren wällt Magnus 
Frÿss. Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson Clemet Anderson.

blef pub l i cera t  H:s Kongzl: Maÿ:tz p l aca t, Jempte Cronones  to-
bachz Fulmechtigers bref Borghmester och Rådh till skrifuit, om tu-
bachz Compagn i .

Kom för Rätta Philip Bengdtson, och kärde till Sal:e Thomass skred-
dars Änckia medh Sup l i cando, att han hafuer stulit wedh af Malmen 
een fampn, och förr lät lÿsa i kÿrckian och sättia dem i förbannelse såm 
det giort hafuer.

Nu hafuer Philip Bengdtson låtit Rådhmannen Clemet Anderson see 
huar hans wedh hafuer wahrit; och hafuer och sedt på hennes weda 
radh at der icke hafuer mehra wahrit borto, än 2 man fampner, af raden, 
men Philip will purgera  sigh at han widh hennes icke rört hafuer.

195  e överstruket med annat bläck.
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Swarar hon, at hon hafuer gååt till Philip, och sagdt till honom effter 
såm eder wedh wahr hart när min, och ingen hafuer låtit köra wedh de-
dan Vthan i, der före måste i wetha, huem honom dedan kört hafuer.

Ehuru såm hon mehra fram förde, wille icke Borghmestaren dett 
gilla, medh minder hon skulle swara på char ta  S igg i l l a t a  papeer, 
wrägas Laghläsaren och sprangh på dören, effter såm hon icke fick 
muntteligen swara.

Josep Hindrichson angifuer ��  L:d tubach. och Bertill wulff – 5. 
Spp: d

Anno  1662: den  29  novembe r  Höltes Rådstuffw i Hr 
hoppmahns, Edel och höghachtat Baltzser Molssdorffz och 
Borghmestarens wällt Johan Andersons Nähr Vahro.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson. Anders Clason:
  Nilss Girmundson: Clemet Anderson.

Hr hoppmahn, sampt Borghmestere och Rådh betingade at Philip 
Bengdtson skulle blifua till att ringia i wårdh klockan 4 om Morgon 10 
för middagen, 7 om afftonen, hafuer hoppmahn låfuat honom till löön, 
på h:s Grefl: Exce l l:zes gunstige behagh 1 Ta Spanmåhl, och af Staden 
8 dal:r Men för sumar Philip någon gångh skall han mista 1 dal:r för 
reesan.

Och icke fleera saaker hafuer kommit för Rätta i dette Åhr såm af 
dömde äre, witne wÿ Borghmestere och Rådh, medh Stadsens S igg i l l  
här wnder, och öfuer sändes till den Höglåfl: Konungzl: håffrätten i åbo 
i all tienstachtigheet och ödmiukheet.

Anno  d ie  da to  v t  Supra.
På samptlige Rättens wägner Vnder shrifuer.

     Johan Andersson.196

29 NOV. 1662.

196 Tillagt på omslagets baksida med annan stil: den 23. 7bris dömes een kona 
allenest till kÿrkioplicht, för det 2 och 3:die lönskeläge.



285

Ekenäs Stadhz Doombook:
på  dee  Rä t tegångz  fö re  ha fuandhe, och  a f f  dömde  saaker  i  
f r å  Anno  1662: den  29  novembr i s, Och  nw in  t i l l  den  2  de -
cembr i s  Anno  1663: Och  nw ö fuer  sändes  t i l l  den  högh lå f -
l i ge  konungz l ige  hå f f rä t ten  i  åbo, i  a l l  t i ens tach t ighee t, och  

Ödmiukhee t; a f f  Ekenes  den  4  Januarÿ  A:o 1664:197

Anno  1663  den  12  Januarÿ  Höltes Rådhstuffw i Nähr-
wahro, Borghmestaren wäll:t Johan Andersson.

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Anders Bengdtson:
  Peer Hindrichsson, Anders Classon:
  Clemet Andersson.

Kom för Rätta S:r Andreas  Routhz  och kärde till Erich Johans-
son, medh några ob l iga t ioner, såm han honom skÿlligh skulle Vahra, 
den Älsta ob l iga t ion  da tera t  in  Reva l  661: in  Ju lÿ  månadt om 
15 dalr den samma ob l iga t ion  hafuer han honom Revesera t  i  åbo 
den  28  Jan: 662: till Nielss Girmundhsson och igen gifuit een Ander 
ob l iga t ion  da to. 28  Januar j  662: 1 dal:r till dee 15, belöper 16 dal: r 
dee han då strax samma da to  sigh ob l igera t  hafuer, der medh för-
ståendes den förste ob l iga t ion  dödat. Den Andra ob l iga t ion  såm 
Erich Johansson är skÿlligh till be:te Anders Routz fader à 23 dalr Da t  
samma da to  662: den  28  Jan: desse be:te ob l iga t ioner  16 dalr och 
23 belöper till samman 39 dal:r huilcka be:te Penningar – 39 dalr Ehrken-
ner Rätten Erich Johansson till at betaala till be:te Andreas  Routhz;

Och för hans Expenser  8 dal:r K: m:t Vthan mehra fåfängh 
endskÿllan.

197  Tillagt med annan stil: Jnkom den 18 Januarÿ A. 1664.

12 JAN. 1663.
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Hafuer Erich Johanson honom lefuererat een troÿa för 18 dal: bör 
Erich Johanson än lefuerera 29 dal:r och der medh quit och för lÿkt.

Anno  1663: den  16  Februarÿ: Höltes Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn: Nähr wahro Borghmestaren wäll Johan An-
dersson.

Rådhmänn,
  Hindrich Erichsson: Peer Hindrichsson,
  Anders Bengdtsson, Anders Classon:
  Clemet Andersson.

På lades 2 stockar 4 fampn långa på huar Bårgare här i staden at för 
färdiga stoora broon: Sattes till Termin  3 Vekurs tÿdh medh 3 M:r 
böthers straff: huar dette icke effter kommes.

Saak feltes Anders Nilsson till 3 / öre effter det 7 Capp:l i Rådhst: 
bal: för det han C i te ra t  wahr för Hans N i l ssons  hustru, och icke 
Comparera t.

Josep Hindrichson kärer till Berendt Hanemahn, om dee 100 
da: lr såm Berendt är plichtigh till at betaala för Madtz Simonsson till 
kÿrckian

Swarar Berendt Hanemahn, iagh talte medh Sal:e Peer Peersons 
Sonn der om, E l i as  Bookhållaren. Han låfuat sökia up sÿn Sale faders 
Räkningar när han kommer hÿt, så förmenar iagh, at dett shall der hit-
tas, att iagh dett till hans Sale fader betalt hafuer

Vpbiuder Johan Larsson Berendt Hanemahns skeedh, såm ståår i 
Pant hooss honom för 4 dal:r och 5 Kannor öhl, den skeeden, säger 
Johan Larson, att han haffwer hafft henne i twå åhr.

Kom för Rätta Anders Päsars hustru, och kärde till Carll Hindrichs-
son att han hafuer gifuit een oxxe till köras åt hennes mahn, och nw i 
medler tÿdh han hafuer låtet köra till staden, hafuer Carll tagit oxxen 
bort.

Nu säger Carll, att när Päsaren hafuer begärat oxxen och tagit emot 
honom, hafuer Carll skulle hafua sagdt, kan skee när i fåår oxxen, så 

16 FEBR. 1663.
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låter i köra honom huar dagh här i Ekenes, skulle Päsaren hafua suarat, 
när iagh låter denn hÿt köras, så tagh frÿt bort honom.

Bleff aff dömdt att Carll skall gifua oxxen igen, menn medh dee för 
ordh huar oxxen något wedh kommer, genom för mÿkit körande, shall 
Päsaren honom betaala, så dÿr han kann werderas.

Kärde Nilss Girmundsson Tull shrifuaren, till Erich skreddar, om 
dett in t resse  såm ståår till baka, på dett sölfstopet, såm han igen löst 
hafuer för Cronones  tull. för sielfue Cap i t a le t; i n t resse t  belöper 
såm krefuies på 27 dalr 24 öre och i 3 åhrs tÿdh. nu på fierde åhr sedan 
S: Thome, 4 öre af huar dal:r

Gafs Erich skreddare de la t ion  för in t resse t, så lenge han låter 
shrifua till H:r Inspec toren  Brooberghen, om Cronones  in t resse  
sigh så högdt kan bestÿga, 4 öre af huar dal:r

Anno  1663: den  28  Mar tÿ: Höltes Rådh stuffw, medh 
Gemehn mahn, Nähr wahro, Hoppmahn Edel och höghachtat 
Baltzser Mollssdorff: Laghläsaren, Ehrboren: wällt Magnus 
Frÿss Borghmestaren wällt Johan Andersson.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Clason:  Anders Bengdtson:
  Mickel Hindrichss: Nielss Girmundson,

waldes till Rådhmän, Michel Hindrichson, i Sale Monss Madtzsons 
stelle och Nielss Girmundhson i Sal:e Clemmet Anderssons stelle.

Kom för Rätta Arrenda torens  hustru på Hindra böle, och kärde 
med Sup l i cando  till Josep Hindrichsons hustru, det hon hafuer shri-
fuit eet breeff: till henne medh några Eröriga ordh såm det i booksta-
fuen :/ här pub l i cera t  är :/ af den  21  9ber  A:o 662  för mähler, at 
Josepz hustru shulle hafua för mält, at Ar renda torens  hustru hafuer 
sheldt henne till een fÿll bÿtta, och hon igen låfuat hafua Arrenda to -
rens  hustrus Nampn igen på kåket.

Josep swarar, att dee hafua sÿn Emillan för lÿktas, Ar renda toren  
och Josep i Poÿo Lenssmahns gårdh, när wintertinget haar stååt,
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der till Ar renda toren  för nekar, at han det aldrigh giort hafuer 
Vthan dee hafua för lÿktas om Räkningar sÿn Emillan, och om desse 
ordh aldrigh till det ringeste wahr om rört.

Begerte Josep Hindrichson de la t ion  till neste Rådhstuffw, att hÿt 
för shaffa witnen, såm på deres för lÿkningh hördt hafuer;

Nielss Girmundson kärer till wällärde Hr Math ias  om 1 Ta 22 Capp: r 
Spanmåhl, såm skulle res ta  på 4 T:r såm Hr Math ias  skulle gifua för 
3 åhrs tull Ar renden: 658: 659: 660:

H:r Math ias  swarar, att A:o 660:  d: 24  Feb ruarÿ  hafuer Inspec -
to ren  skencht till Hr Math ias  Axxÿsn  och bake Vgns Peningarne 
effter, der före håller han dett res te rande  spanmåhlet i wederlagh,

Bleff af dömdt, at Herr Math ias  för skaffar sigh Inspec torens  
sedel der på; huar och icke så skulle Hr Math iam det betaala.

Kärde Furern  Madtz Jurgenson frå skreddarböle, till Erich Johan-
son skreddare, om een Jacka, såm shulle ståå i pant för 4 dal:r sampt 
och för Arbetz löönen,

blef till dömdt Erich skreddare sÿn res terande  4 D:r och 1 dalr nw 
i Arbetz löön; belöper 5 D:r det Madtz Jurgenson shall nu strax betala.

Kärde hederlighe och wällärde pas toren  Hr Hindrich till Hans 
blååmahn, om dee Ehröriga ordh, såm finnes pro toco l l e ra t: 660: d: 
10  Mar tÿ.

Altså felles hans blååmahn till 3 öre effter det 7 capp:l i Rådst: 
balcken för swarlösso; och C i te res  igen i till kommande Rådstuffw 
dagh, Comparera.

Sattes Michel Hindrichsson och Nilss Girmundson, till at a b ro -
bera  stadhssens stoop och kannor, at dee hafua sitt rätt mått, såm i 
andra steder,

Anno  1663: den  1  Apr i l l i s  Höltes Rådhstuffw, medh 
Gemehne mahn, Nähr Vahro Hoppmahn Edel och Höghach-
tat Baltzser Mollssdorff: Laghläsaren wällt Magnus Frÿss: 
Borghmestaren wäll:t Johan Andersson.

1 APRIL 1663.
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Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Clason:  Nielss Girmundssn:
  Mickell Hindrichssn:

Kom för Rätten Arrenda toren  på Hindraböle, och beswärade sigh 
öfuer Josepz Hustru, om det såm för gången Rådhstuffw pro toco l l e -
ra t  ähr, adt dett wahr för lÿkt, så wäll den saaken om Hustrurna, såm 
sÿn egne pr i va t  Räckningar widh Poÿo tingh.

Anders Swenson i Grännäs, och Hindrich i Thomas böle, Vitnar här 
för rätten, att det wahr aldrigh198 om taalt i deres förlÿkningh i Poÿo 
Lenssmahns gårdh, eller nempt om någon thera deress Hustrur;

Josepz förra Pÿga hafuer uth fördt dett taalet, at när Josepz hustru är 
druckin så will hon rÿffua ögorna uthur Pÿgorna såm Kattan, dette Vit-
nar Hindrich i Tomas böle, at han dett aff pÿgans munn hördt hafuer,

Hustru Lÿsbetha på Mörbÿ Vitnar, när hon hafuer kommit till hindra-
böle: shulle Arrenda torens  hustru för henne dee orden sagdt, och 
H: u lissbetha Vthspridt det för Josepz hustru igen.

Bleff för lÿkt, emillan Josepz hustru och Arrenda torens  hustru på 
hindraböle, om alla Ehrörige ordh såm pro toco l l e ra t  ähr, weet Jo-
sepz hustru icke någott oärligit medh Arrenda torens  hustru, Vthan 
alt ährligit rÿchte, medh åthhäfuor och gärningar, Men huadh hon så 
shriffteligh medh lasteligh rÿchte wille henne Arrenda torens  hustru 
till mäta, hafuer shuallerskor såddant kommit till wäga, såm är Josepz 
förra Pÿga Biata Anderssdotter, och Hustru Lÿssbetha i Möörbÿ. Och 
effter såm såddant icke i sanningh befunnit är, hafua dee här i heele 
Rättens, och Gemehne mahns åhöra för lÿktas.

Men Josep hafuer låfuat honom Arrenda toren, för hans twenne 
gångors hÿt för reesandhe hans omak och Expenser  een Oxxe, och 
der medh wenner medh huar andra.

Af denne låfl: rätten, och medh deres egen samtÿckio, giordes i wÿte 
20 dal:r Sölf:r199 Mÿnte, huar Josepz eller Arrenda torens  hustru igen 
kommer, medh såddan ordh. och ändoch heele beskrifne sack ståå öpen 
och be:te shuallerskor Ehrkenner rätten fÿra dÿgn i Stadhsens gömo;
198  I originalet ändrat från altdrigh.
199  Ändrat från Solf:r.
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Saakfeltes Hans blååmahn till 40 Mr för zödhwördninngh och swar-
lösa emot kÿrckeheerden wällärde Hr Hindrich, effter såm Hr Hopp-
mahn hafuer sielf låtet honom Ci te ra.

Kärde Anders Hindrichson frå Backa till Josep Hindrichson om 15 
dal:r på eet skwte köp honom skulle res te ra.

Frammlegger Josep Hindrichson köpe brefuet; der emot bör Hind-
rich Nielsson fram tee wälb: Jochim Von Liebstorffz shrifft, såm hafuer 
gifuit låff till Hindrich Nilsson på skutan. Alt så Ehrkennes Josep Hind-
richson betaala dee 15 dal:r till Anders i Backa: och eet Anckar såm 
backa bonden hafuer af Josep, skall backa bonden igen lefuerera Josep 
till honda. och Josep Vthföre medh Hindrich Nilsson, om F isca lens  
sedel, såm han bäst gitter,

Josep Hindrichson kärer till wäll:tt Berendt Hanemahn, om 
kÿrckiones res te rande  Penningar, såm Edle och wälborne Hr 
Assessoren  Magnus  Ra lamb stierna200 hafuer gifuit Anordningh 
på effter Berendtz egen l iqu ida t ion, der på hafuer Berendt lefuereret 
i Ar res t  humbla för 27 D:r r es t:r 98 Dr dem Berendt bör nw bethala 
till kÿrckian, och sökie igen Sal:e Peer Peersons Arfuingar, det han dem 
lefuererat hafuer.

Anno  1663: den  13  Junÿ: Höltes Rådhstuffw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro, Borghmestaren wäll:tt Johan An-
dersson.

Rådhmänn.
  Hindrich Erichsson: Peer Hindrichson,
  Anders Classon, Anders Bengdtssn:
  Mickel Hindrichssn. Nielss Girmundssn:

Kom för rätta Josep Hindrichsons halfua broder, Hindrich Erichson. 
begärte at blifua borgare och inwånare här i stadhen, huilchet bleff 
honom effter låtet. Och han afflade Eedh å book effter lagh och gick för 
honom i borgen, Carll Hindrichson, och Mickell hindrichsson.

200 I originalet ändrat från stiernas.
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bleff honom på lagdt 2 Richz D:r till staden, effter såm han något till 
förrenne handlat hafuer å stadhssens Vägner.

Kärde Hanss Nilson till Margitta Klinck, det hon hafuer såldt eet 
näät till Madtz finnes, och han kenner samma näät igen at det ähr hans 
och han hafuer mist thet i Muncksundh i Girsskleÿfwen.

Margitta Klinck swarar, iagh rafsat uppe.
Hanss Nilson säger, i skulle hafua gifuit migh det igen, effter såm i 

wäll wiste det wahr mitt.
Ehrkenner rätten, Margitta Klinck, sätias i stadsens gömo i några 

dagar; och bades henne wachta sigh bäter annor gångo;
Kom för Rätten Dne: Michae l i s  änckia, och kärde till Anders Niel-

sons hustru, det hon hafuer sheldt henne till een Hoora och beropar på 
Vitnen, på Madtz Madtsons hustru och hennes Moor såm inne hafuer 
wahrit medh när dee hafuer krakeelat

Malns Änckia Vitnar, at hustru Agneta hafuer sagdt, dw löper bort åt 
Ekenes gatan såm een Hoora.

Ehrkenner rätten henne fellas effter det 31 Cap:l i Rådhst: bal: för 
oquedens ordh till 12 M:r målssäganden Konungenom, och stadenom,

Vp säger Hanss wulff sÿn Bårgare Eeedh,
Bleff effter låtet Glassmestaren, Erich Jacobson och Bartell wulff: 

Sal:e Erich Vulffz gambla tompt, halff parten quardeera till kåållandh.
Bleff belätsnÿdaren, såm giort hafuer Predÿke stoolen i Poÿo 

kÿrckia, Ar res t te ra t  att han inthet bort slipper förr än han klarerer 
sigh medh wälb: Erich Liwstra. på Mälssela.

Anno  1663: den  27  Junÿ  Höltes Rådhstuffw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro Borghmestaren wälltt Johan An-
dersson.

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Anders Bengdtssn

  Anders Classon: Nielss Girmundsson

Josep Hindrichson kärer till Anders Nilsson, det han hafuer gååt i  
Cau t ion  för honom i Refuel hooss påfwel knÿper, för een tunna Salt.
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Låfuade Anders Nilsonss hustru, för skaffa sigh beskeed medh det 
snaraste frå Refuel, att hennes mahn hafuer ingen Caut ion  tagit der 
före; Vthan fååt på sÿn egen låfwen,

låfuades henne de la t ion  på een Månadhz tÿdh.
Vpsade Josep Hindrichson sitt kÿrcke werde Embethe, och i stellet 

Class Hindrichsson.
Kärer Josep Hindrichson till Hanss wulff om een halftunna fisk såm 

han länge all redan honom hafuer Vahrit skÿlligh.
Hanss wulff in lägger Räkningh emot Josep Hindrichson, at han 

skulle mästa hafua honom betalt
Blef l i qu idera t  them emillan; öfuer all hans wulffz lefuererning 

blifuer han än tå skÿlligh till Josep Hindrichson ¼ T:a S: fisk. denn han 
låfuar medh dett aldra första, betaala.

Kom för Rätten Edle wälb: Jochim Von Liebstorffz skrifuare Nielss 
eller Fullmechtigh och kärde till Bartell woulff, om een gäldhz fodran, 
oppå – 58 dal:r 24 öre,

Der på hafuer Bartell woulff lefuererat, till Lorentz hanemmahn
effter Qu i t ans  ...........................................–D: 24: –: –
Hans wulff uppå sigh tagit, effter Vnga
Liebstorffens samptÿckio, i Borgh-
mesters Nähr Vahro effter såm hans
broor Bartell woulff: sÿn broor förr
Vthgifuit hafuer ..........................................– D 10: –: –
till Philip Bengdtson effter Qu i t an tz  ......– D: 8: –: –
Håkon Monson leff:t Humbla till Com-
miss:n på Bartell wulffz Vägner .................– D: 8: –: –
Bartell wulff Vthgifuit i  S tockho lm
för en Arres t  .............................................– D: 6: –: –
för een Cop ia  Vthskrifuit .........................– D: 1: –: –
2 aln tubach .................................................– D: –: 16 / ör
½ book papeer ............................................– D: –: 12 / öre
 – D: 57: 28 / ör
 res t:r  – D: –: 28, ör

Kärde Commissar ien:s Fullmechtiger till Carll Hindrichsson medh 
twenne Ob l iga t ioner, den eena hafuer wahrit om 8 Tr Salt denn Carll 
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betalt hafuer, den ander om 80 dal:r der på Carll betalt hafuer till Anders 
Bengdtson  ..........................................................– D 12: –: –
¼ Ta Salt frwn låtet taga genom Fromhålt  ........– D: 3: –: –
Carll låfuar dee öfriga Penning:r betaala nw i förste Reesan i  S tock -
ho lm.

Kärde Furern Mathÿss från Skreddar böle, till Mickel Murmest-tare 
om eet stodh, och 2 D:r penningar.

Effter såm Mickel murmestere wahr C i te ra t  och icke Compare -
ra t  Felles han för den shull i swarlössa till 3 / öre effter det 7 Capp: i: 
R: B:

Anders Bengdtson up biuder een kopp:r kettel, såm han hafuer i 
Pant aff glassmestershan.

Vpbiuder Hans wulff: sÿn borgare Eedh andra gången.
Vpbiuder Bartell wulff: sampt medh sÿn broor, Sÿn Sal:e faders gårdh 

andra gången.
Begerte Hanss wulff sÿn geburd tz  breff och Pass, af Borghmes-

tere och rådh: effter såm han är sinnadt sökia sÿn Lÿcka på eet annat 
stelle. dette låfuades honom at effter kommas.

Anno  1663: den  8  Augus t i  Höltes Rådh stuffw Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:t Johan Andersson

Rådhmänn.
  Anders Bengdtson: Nielss Girmundson.
  Anders Clason:  Mickell Hindrichson:

Begerte Bartell wulff den gambla skorsteenen, såm ståår i hans fa-
ders broders Sal:e Erich wulffz gambla gårdh:

Borghmestere och Rådh effter lät honom, allenast Anders Clason 
och Mickel Hindrichson seer till huru många tegell der blifuer. Och 
dem skall han i sÿn löön bekomma.

Kom för Rätten Philip Bengdtson, och fodrade sÿn löön för säÿar 
ställningen, för 1 ½ åhr; Och är honom i löön stadgatt om åhret, för 
säÿar ställningen och wårdhringningen, 30 dal:r om åhret, belöper in  
till da to  – 45 dal:r
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der på lefuererat een siööbodh för ............– D 12: –: –
af räknadt hans Saaköhren, han skÿlligh
wahrit hafr ...................................................– D 12: 16: –
– 10 dal:r hafuer han fååt af kÿrckian
för det han satte up säÿaren, och af
Carll Hindrichson – 12 D:r der före,
Resteradhe honom på sÿn löön än ............– D 16: 16: –

Pålades å huar borgare 11 öre, och 6 / öre på huar Änckia. så belö-
per hans Res t  fÿllest betalt.

Kärde Hanss wulff till Anders Nilsson, at han hafuer låtet honom 
Ci te ra, och icke sielf Comparera t.

Felles för den shull, Anderss Nielsson i swarlössa till 3 / öre effter 
det 7 Capp: i Rådhstuffw balcken:

Kärde Bertell wulff till Peer Jacobson, om den tompt såm Borghmes-
tare och rådh, hafuer för een tÿdh sedan Vndt och effter låtet Bartell 
wulff halfua tompten till kåål landh. Och effter Bartell wulff hafuer af 
wÿkit tompten för grann klander skull, beswärer han sigh hafua låtet 
gärda halfua tompten, medh omkostningh, stafrar och gärssle Begerer 
af denne låfl: rätten, sitt skade ståndh igen aff Peer Jacobson, effter såm 
Peer Jacobson, det nu om kringh sÿn gårdh niuter.

bleff: till dömdt och på lagdt, att Peer Jacobson, skall betaala Bartell 
wulff: sitt gärsle medh om kostningen igen.

Anno  1663: den  27  November, Höltes Rådhstuffw, 
medh Gemehne mahn, Nähr wahro, Borghmestaren wäll:t Jo-
han Andersson.

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Clason:  Anders Bengdtson:
  Nielss Girmundsson.

Kärde Josep Hindrichson till Anders Nilson, om den tuna salt /: såm 
för är p ro toco l l e ra t  om :/ såm han hafuer wahrit godh före i Refle 
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hooss Påfwell Kniper, den samma Salt tunna hafuer Josep nu måst be-
taala i Refle och gifuit fiorton dal:r för henne

Dömdes Anders Nilson att betaala nu till Josep Hindrichson – 14 
dal:r i Penninger eller Arbethe; så at Josep icke här effter hafuer sigh at 
beswära der om.

Kom för Rätten Båthzmahn Peer Jacobson, och beswäradhe sigh, 
at han hafuer bort mist af sÿn Roo ta, trenne te rminer  af sÿn Roo te  
Penning:r och nu beder, at han dee res terande  peningar, må bekom-
ma till Höghtÿden; och att han måtte fåå een wiss karl i sÿn roo ta  igen. 
den han weet sigh till hålla.

Beiakade Borghmester och rådh, at af nÿa borgarenar, såm oroo t  
förda äro, skulle gifua 5 Mr huar deera, Josep Hindrichsons halfua bro-
der, Hindrich Erichson: Vnge Efuert weigers, och Larss Zachrÿsson. 
Och effter Höghtÿden låfuades Båthzmahn göras hans, och dee Andras 
Cronones  Båthzmäns roo ta r  heela full.

Anno  1663: den  2  decembr i s  Höltes Rådhstuffw, Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:t Johan Andersson:

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtsson Anders Classon:
  Nielss Girmundson;

Kom för Rätta Lorentz Hanemahn och kärde till Erich Johanson om 
een Richz dal:r såm han skulle hafua satt i pant hooss honom för 2 dal: r 
i Hästlego. såm Johan: lorentz broor hafuer hafft till at rÿda medh till 
Helsinge forss.

Bleff till dömdt at lorentz gifuer 2 dalr till Erich Johanson: och Erich 
Johanson shaffar strax till lorentz een Richz dalr igen.

Kärde Class Hindrichson till Larss pÿstolmakares hustru medh 
sup l i cando, det larses hustru skulle hafua skeldt hans hustru till een 
Hora.
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Larsses hustru Swarar; hon sade till migh. du haar inthet annat at 
göra Vthan löper altidh i bÿn effter mann fålck; då sade iagh, du shall 
wahra een hoora till dess du migh det bewÿser, Men inthet kallade iagh 
henne till någon hoora.

Ehuru dee Agerade vidh rätten; bekende Classes hustru at hon 
det medh skempt sagdt hafuer, och den Ander hafuer uptaget det till 
Ondo; Altså badh rätten att dee sÿn Emillan skulle förlÿkes; det dee och 
frÿwilligen giorde i rättens nähr wahro:

Anno  1663: den  12  decembe r, Höltes Rådstuffw i Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:t Johan Andersson

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtssn: Anders Class:
  Mickell Hindrichsson:

Jnlade wällt Berendt Hanemahn i rätten, Sup l i cando, iempte medh 
Dne: Math ias  S imon is  A t tes t, emot Hederlige och wällärde Hr 
Hindrich. Kÿrckeheerden här i staden, Angående Hr Hindrichz hustru, 
i dett at Berendt hanemahns Sale hustru hafuer bekendt på sitt ÿttersta, 
att hon hafuer icke sedt sÿn helso stundh, sedan såm Herr Hindrichs 
hustru skulle hafua slagit henne i sÿn stugu, nu i sommars:

nw för Jwla Höghtÿdens skull, bleff denne saak up häfuen effter 
Helgen, at up tagas, skär skodas och ransakes; Och i innkommande 
åhrs p ro toco l l  och doombook, / gudh will :/ skall författat blifua, och 
införas.
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Och inthet fleera saaker hafuer kommit för rätta i dette åhr såm af 
Dömde ähro, Vitne wÿ medh Stadhsens S igg i l l  här Vnder, Och iall 
såm största tienstachtigheet öfuer sendes till denn Höghlåfl: Konungzl: 
Håffrätten: Ac tum v t  Supra:

   På samptlige Rättens Vägner Vnder shrifuer
   denne Höghlåfflige Konungzl: Håffrättz

     Vnderdonige,
     Tienstwillige
 tienare;

     Johan Andersson

       Bartell Woulff
 not.

Ekenäs Stadhz Doombook:
oppå  dee  rä t tegångz  fö reha fwande, och  a f f  dömde  saaker; 
a l t  i  f r å  den  12  decembe r  Anno  1663: Och  nw in  t i l l  den  12  
decembe r  Anno  1664: Och  nw i  a l l  T iens t  Vnder  don ighee t  
ö fuer  sändes  t i l l  den  Högh lå f l: Konungz l ighe  Hå f f rä t ten  i  

åboo; T iens t, ödmiuke l igen.201

Anno  1664: den  18  Januarÿ: Höltes Rådhstuffw, i Nähr 
wahro Borghmestaren, wäll:t Johan Andersson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Clason,  Nielss Girmunson:
  Anders Bengdtson: Mickell Hindrichson,

201 Tillagt med annan stil: Stadzskrifuaren Bertil wulff inlefreret den 7 Jan. 
1665.
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Pub l i cerades, den Höghlåfl: Konungzl:e rättz i åbo, sampt dee wäl-
bornes wäll wÿse Assessorenas  befhalningz shrifft till Borghmestare 
och Rådh, att låta C i te ra  Huariom och enom effter Spec i f i ca t io -
nens  inne håldh, denn Hopmahnnen wälltt Baltszar Mollssdorff Vth 
wärckat haffuer,

dette lofuades medh all flÿt effter kommas, och i dagh strax C i t a -
t i onernar  låta Vthgåå, huar och een till sÿn wederbörligh orth.

Efftergaff Borghmestare och rådh, Stadhshrifuaren Bertill wulff hal-
fua baake Vgns peningarna, effter såm han mästa Vth på landet boen-
des är, och håller sitt fålck;

Anno  1664: den  23  Januarÿ: Höltes Rådhstuffw202, Nähr 
wahro Borghmestaren wällt Johan Andersson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Nilss Girmundson, Anders Clason,
  Mickel Hindrichson,

Kom för rätta wälltt Berendt Hanemahn, och kärde till Johan larson 
om det såm pro toco l l e ra t  är den 12: december 663: att Johan larson 
sade, när Berendhz dotter blifuer ärligh giordh, så må hon stÿga öfuer i 
Kÿrckian, när Berendt sade, een pÿga är så godh såm en hustru203

Johan larson swarar, och will medh sÿn Eedh bekreffta, att han iche 
haffuer meent annor ledes, än när hon skulle bliffua ärligh giordh till 
hustru, så må hon stÿga öfuer hans, Men nw icke så lenge hon är pÿga, 
will Johan larsons hustru icke gåå Vnder henne;

Gafz Johan larson de la t ion  till Näste rådh stuffw, att han imedler 
tÿdh kan öfuer taala berendtz dotter, effter Johan larson weet inthet 
medh henne annat än ärligheet, will dottren effter låta, så will och 
fadren medh,204

202  Efter Rådhstuffw upprepat Höltes Rådhstuffw överstruket.
203 I marginalen kors eller tecken för varje rad i stycket.
204 I marginalen kors eller tecken för varje rad i stycket.
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Kärer wällt Berendt hanemahn igen till wällärde Hr Hindrich, om det 
såm i för gången åhrs p ro toco l l  är Annotera t205, hans Sale hustru 
Angåendhe,

Jnlade wällärde Hr hindrich andre gången Sup l i cando206 emot 
honom,

Berendt begerer de la t ion  till Neste rådh stuffw, att in leggia Sup l i -
cando207 emot honom igen.

Anno  1664: den  8  Feb ruar i  Höltes Rådhstuffw, medh 
Gemehne mahn, nähr wahro Borghmestaren V:tt Johan An-
dersson,

Rådhmänner
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Nilss Girmundson, Anders Clason,
  Mickell Hindrichson,

Jnlade Berendt hanemahn igen i rätten den A t tes t208 Dne  Math iam 
gifuit haffuer, på sÿn hustrus ÿtterste bekennelse, och begieer een 
doom ther på

Badh Kÿrcke Heerden sigh före, på sÿn hustrus wägnar om 
förlÿkningh, me(d)h Berendt Hanemahn, badh och rätten medh ho-
nom, huilchen böön Berendt lät sigh gåå till sinnes, och stälte i gudhz 
doom der om, såm aller bäst209 weet döma der om, huru der medh är be-
skaffat, och sattes i Vÿte 50 dal:r S: mt, att ingen thera shulle mehra här 
om Agera, eller denne förlÿkning que l i a, allenast Berendt Hanemahn 
up drager, konungens och stadsens saak till een wederbörligh doom, 

205 åhrs p ro to co l l  är An  understruket med annat bläck.
206 Understruket med annat bläck.
207 Understruket med annat bläck.
208 I marginalen förprickat med annat bläck.
209 Efter bäst ett at överstruket.
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här först, och sedan remi tera  honom till den höghlåfl: konungzl:e Håff-
rättenn210.211

Kärde Philip Bengdtson till Thomes skreddars änckia, om skelss-
ordh hon på honom öfuat haffuer effter Sup l i candos212 inne håldh, att 
ingen haf:r tagit wedh af malmen Vthan Philip, Philip ropar på Vitnen, 
at borghmestaren och Mickel Hindrichson det hördt haf:r det de och 
bekende,

Philip Bengdtson förlÿktes medh henne i rättens nähr wahro, för 
hennes fatigh doom shuldh, och för hennes böön, medh dee för ordh, 
huar hon medh såddan ordh ander gångh igen kommer, skall samma 
saak ståå öpen och sedan effter lagh plichta.

Kärde Anders Traana till lagläsershan om dee kläder dee aff honom 
för pantat haffuer, och weet sigh icke wahra henne något shÿlligh effter 
såm hon skulle haffua tagit honom medh sigh frå S tockho lm 662: 
säger han i tienst, och låfuat hålla honom maat och linna kläder:

Laghläsaren för sänder Sup l i ca t ion  i rätten medh Hans Håkon-
son, medh föliandhe een Räkningh 6 Mr huar weka, för det han hafuer 
gäst, så att det sigh belöper till 37 Dr, 6 / öre, Här emot säger han, att 
han hafuer rest deres ärender hÿt och dÿt om kringh, alt så befhaltes 
af rätten, att Twenne Rådhmänn skulle gåå dÿt medh traana, aff bidia 
medh henne om för lÿkningh, effter såm dee inthet haffua gifuit honom 
än maaten Och han der emot lÿkwäll haffuer reest och färdas, huar 
dee icke öfuer eens kommer, shulle traana göra Räkningh, huadh han 
skäligen kan bewÿsa, reesor för dem giort haffwa, och huadh öfrigt bli-
fuer på een thera sÿda, skall strax betaalas och gott göras, och han sÿn 
kläder igen bekomma.

Swarar Rådhmännerna såm kom till bakas, att hon haf:r låtit tacka 
dem för sÿn ähra, och sagt, huadh på min sÿda angåår, gifuer iagh eff-
ter, will faar gifua effter, så gör iagh medh;213

Sades Borgerskapet till, att dee shulle medh det första lefuerera frå 
sigh Preste penningarna.

210 I originalet ändrat från håffrättens.
211 I marginalen NB med annat bläck.
212 Understruket med annat bläck. I marginalen förprickat med annat bläck.
213 I marginalen kors eller tecken för varje rad i stycket.
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Nilss Girmunson frägar Borghmestar och rådh till, om dee wille eff-
ter gifua Hindrich Rwthz saakören, såm han demm om bidit haf:r

Swartes af rätten till Hindrich Rwthz ärrende om Sackörena, såm 
han haf:r blifuit shÿlligh allredan 654: 10 D:r och zedermehra 9 / öre S:  
m:t befaltes af rätten att Nilss Girmundson shulle lefuerera så många 
peningr till Stadhz shrifuaren på sÿn löön, effter såm Nilss hans full-
mechtigh är, sammaledz Prestegårdhz Pening:r Båthzmahns pening:r 
och huadh mehra såm till S. wa lburg i  wthgöras skall, och sedan shall 
hindrich Rwt wahra frÿ, för all stadsens tunga och Vthlagor.

Anno  1664: den  15  Feb ruar i  Höltes Rådhstuffw, Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson,
  Nielss Girmundson: Anders Clason:
  Mickel Hindrichson,

/1: Kärde Johan larson till S:r Lorentz hanemahn, dett han haffuer kallat 
hans hustru, een Hoorishe munn,
/2. Honom sielf till een Hundsfott,
/3: Gifuit hans hustru een Öhrpust.

Effter såsåm Johan larsons hustru shulle haffua öfuer jilat lorentz 
hanemahns broder Johan på gatan medh några onÿttiga ordh, och Johan 
sedan såddant berättat för sÿn broder lorentz, till huilcha berättade ordh 
inga Vitnen till fans, doch lÿkwäll lorentz andre dagen i kÿrckeheerdens 
stugu, medh henne till samman kom, och lorentz henne ther för kastat 
een hoorishe munn, dett kÿrckeheerden Vitnar, och Prest Gumman, 
medh till budna Eeder, att lorentz det sagt hafuer, der före Ehrken-
ner rätten lorentz hanemahn fellas effter det 31 Cap:l i Rådst: bal: till 6 
M:r för oquedens ordh, Målssägan: kon:n och stadennom Sammaledes 
för Hundhssfott, räknas för oquedens ordh, Felles och lorentz effter 
samma Cap:l till 6 M:r Målssäganden Konungenom, och Stadenom,
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Till det tridie för det han hafuer slagit henne på munn, Felles lorentz 
hanemahn effter det 12 Cap:l i Såramåla bal: medh wilia till 6 Mr Måls-
äganden, konungen, och stadenom.214

Haffuer Johan larsons hustru i samma krackeel, förwÿt lorentz hane-
mahns hustrus sÿster i åbo till een hoora, och är öfuer tÿgat medh 
Vitnen, wällärde Kÿrcke Heerden och Prestgumman såm det hördt 
haf: r Felles215 Johan larsons hustru till 6 Mr effter det 31 Cap:l i Rådst: 
bal. för det hon för wÿte lorentz dermedh, och stånde lorentz hustrus 
sÿster frÿt, at Vth föra shelss ordet för sigh bäst hon gither,

Kärde wäll:t Berendt Hanemahn till Johan larson, om dett han till 
förrenne haffuer låtet p ro toco l l e ra, at när Johan sade, när berendhz 
dotter blifuer ärligh giordh, må hon stiga öfuer hans i kÿrckian.

der till Johan larson swarar, medh tillbudin Eedh, att han det aldrigh 
giort haffuer Vthi någon Ondh meningh, Vthan så meent när hon bli-
fuer giordt till ärligh hustru, såm hans, så må hon stÿga öfuer, säger 
sigh eÿ annat wetha medh henne än alt ärligit, så wäll i rÿchte såm 
gärningar, der han på sÿn Eedh affladhe; att han iche annat för stodh: 
att när hon shulle blifua ärligh giordh till hustru, ehuru wäll det annars 
föll i hastigt swar.216

Anno  1664  den  12  Mar tÿ  Höltes Rådh stuffw, i Nähr 
wahro Laghläsaren wälltt Magnus Frÿss. Borghmestaren wällt 
Johan Andersson217

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson:
  Nielss Girmunson, Michel hindrichson:
  Josep hindrichson: Anders Bengdtson:

214 I marginalen kors eller tecken för varje rad i stycket.
215 Från Felles till styckets slut understruket med annat bläck.
216 I marginalen två kors med annat bläck.
217 Borghmestaren wällt Johan Andersson tillagt med annan stil.
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Kärde Borghmestaren wällt Johan Anderson till Carll hindrichson, 
att borghmestaren shulle hafua tagit peningar af honom 40 D:r för nå-
gon tÿdh i  S tockho lm på arffz sacker sÿn Emillan, och inthet Qu i -
t e ra t, der före shulle han förwÿta borghmestaren att han shulle hafua 
giort emot honom såm een shelm,

Peer Hindrichson och Josep hindrichson Vitnar, att Carll hafuer det 
sagdt, så plägar skelmar göra, såm tager penningar och inthet Qu i te -
ra r.

Effter såm Carll Hindrichson icke haffuer sheldt Borghmesta-
ren offenteligen för een shellm, Vthan medh ifrigt modh och i sÿn 
drÿckenshap sade till Borghmestaren, du hafuer behållit Qu i t an tz ien  
borto såm en shelm, der före såm han så oachtat och lasteliga sagt 
såddana ordh till Borghmestaren, och Carll säger sigh icke wetha medh 
Borghmestaren än allt är ligitt, Oansedt att han det i drÿckio måål giort 
hafuer, Alt så Ehrkenner rätten. Carll218 Hindrichson fellas effter det 
12 Cap:l i Konunga baln: till 20 M:r målssäganden, konungenom, och 
stadenom.
/2. Borghmestaren haffuer sagdt till Carll, när han sigh så ohöffueliga 
haf:r åtburit medh pock och ilacka ordh i borghmestarens egit hwss och 
bordhz ända, du må tacka migh dÿn Swÿnhunder, att iagh låter digh så 
hafua Mÿssan på digh och Con ferhera  medh migh, der emot Carll 
igen medh ifrigt modh och gÿn swar lasteliga säger, dw haffuer bitit 
min Swÿn, och icke iagh dÿn, såm och Rådhmahn Peer hindrichson 
och Josep hindrichson Vitnar, att Carll hafuer först begÿnt kraakeela 
om Arfwet,

Carll hindrichson swarar, sigh eÿ hafua annat meent, att borghmes-
taren shulle hafua åfta bititt i hans Swÿne shincka,

Effter såm Borghmestaren honom i sitt Embethe lärdt hafuer, och 
Carll icke annat än medh gÿn swar och lasteligh ordh swarat hafuer, 
der till hafuer han och först begÿnt krakeela om arffwet, det förlÿkt 
wahr om trää tÿnan, Felles för den shull Carll hindrichson effter åfuan 
be:te Cap:l till 20 M:r Målssäganden Konnungen, och stadenom, för det 

218 Från Carll till styckets slut understruket med annat bläck samt förprickat i 
marginalen.
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han så lasteliga emot Borghmest-taren taalat hafuer, och Borghmesta-
ren Ehrkennes frÿ för det han Carll sagdt hafuer.219

på mintes Borgerskapet, att dee shulle stoore broon för färdiga,
Kom för rätta Johan larson och kärde till w:tt Berendt hanemahn, 

att han shulle för 9 åhrs tÿdh hafua shelt hans hustru, den tÿden hon 
hafuer warit brudh, shulle Sale Morthen Anderson legat hooss, henne, 
och berendt det Vthspridt i Skellergården på Erich Jörensons brölop, 
der opå hafuer nw Johan larson tagit een A t tes t  af welb:e Frw biata på 
sälwÿk, såm der på shulle hördt haffua, Men berendht säger till det taa-
let all deeles neÿ, Vthan säger at Sal:e Morthen Anderson det för honom 
shulle sagt hafua, Men Johan Larson hafuer tagit eet breff då den tÿden 
aff Sale Morthen Anderson, att han hafuer inthet bestella medh henne, 
och weet eÿ heller medh henne än alt ärligit och godt.

Rätten frägar Berendt hanemahn till, om han weet medh sitt sam-
weeth laster eller oärligit i det taalet emot Johan larsons hustru, der till 
han säger och swär all deeles neÿ, att han icke annat weet medh henne 
Vthan allt ärligit och godt sampt och medh honom, Alt så Ehrkenner 
och Rätten Berendt frÿ der före effter såm Johan Larson haffuer hafft 
för dröÿningh der medh i / 9 åhr, och icke medh alfuar der på tagit, 
Samaledes weet och icke heller rätten medh Johan larsons Hustru, än 
allt ärligit och godt; alt så säties i wÿte 20 dal:r S: Mt, att huarcken om 
Berendt eller hans barn, skall komma medh såddana ordh mehr framm, 
shall då denne saaken dem till bindas, såm medh såddant fram kom-
mer.

Anno  1664: den  16  Mar tÿ, Höltes Rådhstuffw medh Ge-
mehne mahn, Nähr wahro Borghmest: w:tt Johan Anderson

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson:
  Nielss Girmundson: Anders Bengdtss,
  Mickell Hindrichson:

219  I marginalen kors eller tecken för varje rad i stycket.
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Tollnaren w:tt Nilss Girmunson lät pub l i cera  kongzl:e Cam -
mar  Co l l eg i  6 puncht Angåendhe Axc i sen, för öhl, Swaghöhl, och 
Spÿtzööhl, brÿggiande och Vthsäliande 22 / öre S: M:t aff huar tunna.

Kom för rätta hederlighe och wällärde Kÿrcke Heerden herr Hind-
rich och kärde till Hans Frantzson skreddare om dee Ehröriga ordh, 
effter Kÿrcke Heerdens förra inlagda Sup l i cando: 660:220 den  10  
Mar tÿ  förste gången och zeder mehra i den Höglåfl: Konungzl:e Håff-
rättz höghbetrodde Assessorenas  nähr wahro här i staden i Ransak-
ningen 664: d: 26  och  27  Januarÿ  huilchen Sup l i cando, är lÿdende 
att shreddaren hafuer sheldt kÿrckeheerden till een shelm, och tiwff, 
hunssfott och Cucuwa l l,221

desse beshrifne Ac ter  och alt här effter zeder mehra, äre i all 
såm största tienst Vnder donigheet, öfuer skickade till den Höghlåfl: 
Konungzl:e Håffrätten, och äre Reso lverade  blefne, huilchen Reso -
lu t ion  hÿt till staden /: såm framdeeles finnes Annotera t, :/ kommit 
är;

Kom för Rätta Hustru Malin Räff och Kärde till Laghläsershan, om 
det slagzmåål såm om böndagen skedt är för gången åhr.

Laghläsershan Comparera t  inthet, der före felles hon i swarlösa 3 
/ öre effter det 7 Cap:l i R: B: och up hoffz till näste Rådhstuffw.

Anno  1664: den  23  Mar tÿ: Höltes Rådhstuffw i Nähr 
wahro Borghmestaren, wällt Johan Andersson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Clason  Anders Bengdtssn:
  Nilss Girmunson, Michel Hindrichson,

Kom för rätta wäll:tt Hindrich Nilson, och Kärde till Madtz Madtzson 
om een drengh såm Hindrich Nilson hade medh sigh till S tockho lm, 

220 förra inlagda Sup l i cando: 660 understruket med annat bläck, samt för-
prickat i marginalen.

221 Varje rad i stycket förprickad med annat bläck.
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och Matz Matzson shulle hafua äggiat honom på sÿn shuta till baka, 
och hindrich Nilson der igenom mist sÿn fracht – 5 D 26 / öre / Än 
säger Hindrich Nilson att han hafuer tagit till lånss 16 / öre af Hebla 
i österbÿ, dem och hindrich Nilson på hennes fracht för hans shull af 
räknat hafuer,

Hindrich Anderson drengen swarar, iagh hade noch omak medh 
eder på eder shuta, iagh måste kasta Vth 5 bördor Nefuer när wÿ wahr i 
siöö nödh, af mitt, Och der till wahr der ingen ärligh karl på shutan såm 
torde hugga Masten Vth än såm iagh.

Hindrich Nilson säger att näfrana lågh före i wägen der före måste 
dee kast-tas i siöön, säger mehr till honom, du shall bewÿsa oss om wÿ 
är inga ärliga karar såm wahr medh på shutan.

Effter såm Hindrich Anderson, hafuer Hindrich Nilson, Carll Hind-
richson och alle dee andra på shutan wahr, Angripit medh det ordet, att 
ingen ärligh karl wahr der såm torde hugga Masten Vth, för såddant 
hans oförtenckte taal, in för rätten, Ehrkendes honom sittia i stadsens 
gömo eet dÿgn,222

förlÿktes Hindrich Anderson medh hindrich Nilson om Frachten, 
låfuat honom i höst eet tämingz nööt, gich för honom i  Cau t ion  Mor-
then hindrichson,

Kom för rätta Hustru Malin Räff, och beswärade sigh öfuer laglä-
sershan det hon slogh henne om stoora böndagen een blåna; begerer 
nw een doom i saaken, effter hon haffuer låtit C i te ra  henne trenne 
gångor.

Ehr kenner rätten Laghläsershan Hustru Kirstin Nilssdotter, Felles 
effter Kongz: Maÿ:tz p l aca t, giort öfuer bönedagarna, till 40 Mr, een 
deel till Kÿrckian här i staden, andra deelen till dee hwsarma, tride 
deelen till hospitalet.

Felles hon och för blonadhen till 6 Mr effter det 12 Capp:l i Såra måla 
bal: medh wilia, Målsäganden konungenom och stadenom.

Huadh Anbelangar, orsaaken laghläsershan före bäär om hustru 
Malins Sonn det han hafuer wahrit i draxwÿk åkeren, och hon shulle 

222 Ehrkendes honom sittia i stadsens gömo eet dÿgn understruket med annat 
bläck, i marginalen förprickat.
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hafua bidit h:r Matz slåå honom der före, der till h:r Matz säger sigh icke 
der aff hört eller wethat.

Anno  1664: den  2  Apr i l l i s, Höltes Rådhstuffw i Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Bengdtson, Nilss Girmunson:
  Mickell Hindrichson.

pub l i cerades  den Höghlåfl: Konungzl:e Håffrättz doom, Angående 
Laghläsarens wäll:tt Magn i  Frÿses Hustru, för dee Ehröriga ordh såm 
hon på wäll:t hopmahns Baltzsar Molssdorffz hustru på lagt hafuer,223

S:r Berendt Hanemahn Sal:e hustrus ÿtterste bekennelse, och H:r 
Hindrich Kÿrcke Heerdens hustru Angående, det hon är beshÿllat af 
henne, att hon inthet haf:r sedt sÿn Helsostundh sedan hon hafuer slagit 
henne, derpå hafuer Berendt hanemahn esåm åfftast rätten sökt, doch 
lÿkwäll Kÿrcke Heerden medh stoor böner an hållit at afbidia honom, 
hafuer Berendt hanemahn effter gifuit Målssägande rätten, allenast 
Cronones  och stadsens deel behållit, denne låfl: rätten kan eÿ lenger 
doomen för hålla, eller för dröÿa, Felles för den shull hustru Anna Jo-
hans dotter, effter det 1 Cap:l i dropa måla bal: till 80 Mr Målssäganden, 
Konungenom, och stadenom, stelles nw till den Höghlåfl: Konungzl:e 
Håffrättens wÿdare omdöme, Nådigst här om Reso lvera.

Bleff wällärdhe Kÿrckeherdens, hustru Anna Johans dotters doom 
och felter sampt skreddarens Hans frantzsons, huilchen i största Vnder-
donigheet är öfuerskickat till den Höghlåfl: Konungzl:e Håffrätten.224

2 APRIL 1664.

223  I marginalen kors eller tecken för varje rad i stycket.
224 I marginalen kors eller tecken för varje rad i stycket.
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Anno  1664: den  25  Apr i l l  Höltes Rådstuffw i Nähr wah-
ro Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson:

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Nielss Girmunson: Anders Clason:
  Michel hindrichson.

Bleff för ordnat Lorentz Hanemahn, till Herredagz Karl, låfuades 
honom 100 dal:r K: M:te till löön och förtärningh, Men huadh han shulle 
kåsta på breffuens igen lösande, shulle Staden det honom serdeeles 
betaala.

Vp sade Nilss Girmunson Hindrich Rwthz Borgare Eedh.

Anno  1664  den  2  Maÿ  Höltes Rådhstuffw i Nähr wehro 
Borghmestaren wällt Johan Anderson;

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Nilss Girmunson:
  Anders Bengdtson, Michel hindrichss:n

Kom för Rätta Lorentz Hanemahn och kärde till Josep Hindrichson, 
att han hafuer sheldt honom för een äsell, och een Hundhzfott, och till 
den kaarl han wille inthet säÿa, och sedan honom t rac tera t  medh 
hugg och slagh i Borghmestarens stugu.

Josep säger att han hafuer gifuit honom lÿka shelz ordh igen, och 
Lorentz hafuer kommit springandes medh ÿxxen till Josep, och welat 
hugga honom medh ÿxxen, då hafuer Josep sprungit Vnder ÿxxen, och 
hafuer lorentz fååt Josep i Hååret, och så hade dee hår drages sÿn emil-
lan.

Borghmestaren säger att så är them emillan passera t, och shedt 
bode shelz orden såm slagzmåålet, borghmestaren hafuer dem neekat, 
Men dee icke achtat.

Josep säger att lorentz hafuer wahrit här i staden förr i roop för Matz 
finskan, Men såddant säger han iche hafft Vthi sÿna tanckar, Vthan 
gäldz saaker menandes; det säger (han at) han för stodh iche, att han 
inthet wille säÿa hans orichtigheet der Vthi.

25 APRIL O. 2 MAJ 1664.
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Lorentz säger, att Josep haffuer sagdt till honom, om dw lenger le-
ffuer så blifuer han rätt såm Kägra wabba.,

Lorentz beswärer sigh att Josep dutzsar honom i all ordh.
Effter såsåm Josep haffuer öfuer jilat Lorentz hanemahn medh oque-

dens ordh, emedan han wahr på stadhsens wärff, kallat honom först 
för een äsell, feltes Josep till 12 Mr effter det 31 Capp i rådhst: bal: och 
sedan för een Hundsfott, till 12 Mr effter samma Capp:l Målssäganden 
Konungenom och stadenom,

Än feltes Josep Hindrichson för Håår rÿffningh till 6 Mr, effter det 12 
Capp:l i Såra måla balcken, Målsäganden225 Konung:n och stadenom,

Samaledes feltes och Lorentz Hanemahn till 6 Mr. för Håår rÿfningh 
emot Josep, effter det 12 Capp:l i Såra måla balcken, såm och åfuan be: t 
är,

Och effter såm samma shelzordh och slagzmåål är shedt i Borgh-
mestarens stugu, och i hans närwehro, och dem såddant förbudit, och 
dee på begges sÿdor såddant inthet achtat, Vthan giort till despec t, alt 
så felles Lorentz hanemahn, och Josep hindrichson till huar sÿn 40 Mr 
effter det 14 Capp:l i Rådhstuffw balcken.

Huadh an belangar om dee ordh såm Josep hafuer fält emot lorentz 
det han inthet wille seÿa, hafuer Josep sworit, att han aldrigh wiste 
annat än bara Räkningarna.

Än felles Joseph för Dett han kallade lorentz kägra wabba, och för 
det han dutzsade lorentz in för rätten till 3 Mr, för oquedens ordh, effter 
det 43 Capp:l i tingh måla bal: i landhz lagen.226

Anno  1664  den  4  Junÿ  Höltes Rådstuffw Nähr wehro 
Borghmestaren wäll:t Johan Anderson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Nilss Girmunson, Anders Bengdtson,
  Anders Clason,:

225 Ändrat från Mälsäganden.
226 I marginalen tecken för varje rad i stycket.
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pub l i cerades  den Höghlåfl: Konungzl:e Håffrättz breff, angående 
denn saak, såm lagläsaren, lätt sätia Anders traana.227

Hade Hoppmahnnen, Ehrborn wäll:tt Baltzer Molssdorff den sacken 
före, och hafuer låtit ransaka der om, i några Rådstugur, huilchen be:te 
Ransakningen Hr Hoppmahn sielff haffuer emot taget, och är allredan 
i all tienst Vnderdonigheet öfuer shickat till den Höghlåfl: Konungzle 
Håffrätten:

Kom för rätta Monseur  Herman  thorfwöste, och begärade att 
handla Vnder Stadhsens pr i v i l eg ie r, och giffua der een Genant  före, 
huadh staden shulle billigt begära.

Swartes honom aff rätten, att dett kan icke effter låtas iche medh 
mindre han swärier sÿn Borgare Eedh, och bebÿgger Huss i staden, 
och up shepar sitt godhz i staden och inthet wedh bruken såm sedwan-
ligit hafuer wahrit för demm, elliest blifuer det honom iche effter låtet 
hans begeren.

Anno  1664: den  25  Junÿ, Höltes Rådhstuffw Nähr wah-
ro Borghmestaren wäll:t Johan Andersson.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Nilss Girmundson:
  Anders Clason,  Mickell hindrichson

Jnladhe Berendt Hanemahn Sup l i cando228. Vthan char ta  S igg i l -
l a t a  der emot Stadhz shrifuaren före bäär, att det inthet borde Vptagas 
Vthan på char ta  S igg i l l a t a.

der emot Berendt swarar att all char ta  S ig i l l a t a  är up häffuen för 
några wekor sedan,

Sup l i candon229 angående emot Hindrich Ruthz Fullmechtiger 
Nielss Girmunson, om det toback, såm Vthom Kongzl:e Håffrättz Reso -
lu t ion  lÿder, berendt säger wahra 12 Skålp:d will och hafua Axcÿsen  

227 I marginalen tecken för varje rad i stycket.
228 Understruket med annat bläck, förprickat i marginalen.
229 Understruket med annat bläck. I marginalen förprickat vid varje rad i 

stycket.
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till baka af dee 100 Skålp:d tuback, såm och om det tubach Hindrich Rwt 
här på rådh stuffwn upbödh: 658.

Nilss Girmunson swarar, iagh weet inthet beshaffenheet der om, 
Vthan effter brefuetz innhåldh, såm Rwten migh sendt hafuer, lÿder att 
det hafuer icke wahrit meer än någor Skålp:d Men ändoch shrifuer han. 
Om i will gåå Eedh der på, så måste iagh beståå, men huadh det andra 
wedh kommer will iagh inthet wetha wthaff, effter såm i icke sielf ha-
fuer Vthfördt det medh honom, så lenge han här borghare wahrit haf:r

Vplästes Herre dagz karenz, Lorentz Hanemahns shrifuelse, da te -
ra t  i  S tockho lm, der Vthinnan begärendes Peningar mehra af staden 
Såsåm och Or ig ina l  p r i v i l eg ie rna.

Borghershapet will för sända herredagz karen inthet mere peningar, 
Vthan allenast för breffuens Uthlösningh, till 30 dal:r

Anno  1664: 4  Ju lÿ  Höltes Rådhstuffw, Nähr wahro 
Borghmestaren wäll:t Johan Anderson:

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Nilss Girmunson:
  Anders Bengdtson, Anders Clason,
  Mickell Hindrichson,

pub l i cerades  den Höghlåfl: Konungzl: Håffrättz doom, om 
Kÿrckeheerdens Hustru, Anna Johans dotter, och Hans Frantzson, da -
t e ra t  åbo den  20  Junnÿ  664:

Förlÿktes Anders230 Nilson sampt hans Hustru Agneta Jonas dotter 
medh Furrern  Mons:r Michell Ekelundh, om dee shälzordh och twis-
tige saaker231, dee haffua hafft sÿn Emillan in till da to, gaff och Anders 
Bengtson alt effter såm han och hade at göra medh Anders Nilson; lå-
fuade Mickell Ekelundh 14 dal:r till åfuanbe:te hust:u Agne ta  för hen-
nes giorde Expencer, och sattes t e rmin  i 14 dagar, till at betaala;

230  I originalet ändrat från Hans.
231 om dee shälzordh och twistige saaker understruket med annat bläck.
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Sattes i wÿte them emillan 10 dal.r S: M:t huilchen såm ÿrckiar på det 
såm passera t  är,

Anno  1664: den  13  Ju lÿ  Höltes Rådhstuffw medh Ge-
mehne mahn, nährwahro Borghmestaren w:tt Johan Ander-
son,

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson, Nielss Girmunson,
  Anders Bengdtson Anders Clason;
  Michell Hindrichson:

Angaff Kÿrcke Heerden och Borghmestaren, det Berendt hanemahn 
och Class i Norrbÿ, shulle haffua brukat munn på Kÿrckebackan om 
Hästars in sättningh, och det wahr om böndagen,

Berendt Hanemahn säger, att han haffuer iche annat giort än helsat 
på honom, och frägat för huars shull han haffuer satt hans häst inn,

Class swarar, eder Häst gick i wår åker, och för derfuat bort bode 
Korn och rågh, då nögdas wÿ sätia honom in; Class säger att Berendt 
haf:r hootat honom, att han shulle göra dem det samma igen, der medh 
hafua dee reetat huar andra till att bruka munn,

Blef af dömdt Class i Norrbÿ shall gifua ¼ T:a Rågh och ¼ Ta Korn till 
dee fatiga, Och Berendt hanemahn såm först begÿnte, 2 Richz Dr, för 
det dee förde Ondh Excempe l, om böndagen på Kÿrckebackan232

Feltes Hustru Malin Jonas dotter för Swarlösa emot Philip bengtson 
till 3 / öre effter det 7 Capp:l i Rådhstubal:

Felles Jacob Båtzman i swarlösa, emot Bartell wulff till 3 / öre effter 
åfuan be:te Capp:l

Vpsade Hindrich[son] Erichson sÿn Caut ion  för Hans Frantzson, 
bleff än till löger dagen: Michel Hindrichson: Nilss Matzson Anders 
Bengd(t)son, Philip Bengdtson,233

232 I marginalen tecken för varje rad i stycket.
233 I marginalen tecken för varje rad i stycket.
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Anno  1664: den  16: Ju lÿ  Höltes Rådhstuffw Nähr wahro 
Borghmestaren wäll:t Johan Anderson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Nilss Girmunson,
  Anders Clason  Anders Bengdtson:
  Michell Hindrichson:

Kom för rätten Fendr ichen  Jacob Johanson på Ekeröö, säger han 
att borghmestaren hafuer sagt, att långh shreddaren hafuer meer om 
gänge nw sedan Kongzl: Håffrättz reso lu t ion  kom, såm förr, medh 
presthustrun, hans sÿster, dee shulle hafua wahrit i shären medh bååt, 
det Vitnar Mickell Hindrichson och Anders Bengdtson, att dee hafua 
kommit begge Heem medh lagh läsaren,

Philip Bengdtson Vitnar, att han haffuer sedt dem draga åstadh 
medh laghläsaren,

Jacob Johanson gåår till laghläsaren och frägar om shreddaren ha-
fuer wahrit der, eller gåår der för hennes skuldh, då shulle lagh läsaren 
hafua sagdt, det shall een shelm bewÿsa, och ingen ärligh karll, att dee 
hafua hafft något om gänge sÿn emillan, och det håller iagh eder före, 
in till thess i det bewÿser,

Jacob Johanson säger att han achtar ingen rätt, Vthan allena den 
höghlåfl: Kongl:e rätten,

Jacob Johan(son) säger till stadhskrifuaren, att han shulle hafua sitit 
hooss Kÿrcke Herren och druckit, Haffuer Kÿrcke Herren till honom 
sagt, see till på min sÿda i rätten, då shulle Stadhzshrifuaren haffua 
sagdt, pass mahn inthet på, iagh haffuer pennan i Handen, iagh gör 
huadh iagh will Och der Vthaff säger han att annorledes är här shrifuit 
i  p ro t toco l l e t  såm till kongzl:e Håffrätten shrifuit är,

der emot Stadhz shrifuaren säger att ingen ärligh Menishia shall 
honom det bewÿsa:234

Fendr ichen  säger, att prestens pÿga Malin hafuer det sagdt, sen-
des effter henne, hafuer hon gömt sigh.

Fendr ichen  Vnsade Anders Clason in för rätten, att han shall wäll 
möta honom på eet annat ställe, när han sade om långhshreddaren den 

16 JULI 1664.

234 Detta och två följande stycken inneslutna i klammer med vidtecknat NB, 
med annat bläck.
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slÿngelen shulle wända een gångh igen medh såddant om gänge, och 
det ordet togh Fendr ichen  till sigh, och begÿnte pocka och Vnsade 
heela rätten, månge gångor235, medh bordh slåande, och medh keppen 
i dören, Bartell wulff säger sigh icke wilia shrifua, för än denne saaken 
blifuer slÿten, samaledes säger och heele rätten, badh för then shull 
strax i dagh öfuer shrifuas till den Höghlåffligh konnungzl:e Håffrätten, 
om As i s tence  emot såddan öfuer dodigh menishia.

Feltes Carll Hindrichson till 3 / öre effter det 7 Capp:l i Rådhst bal: 
för swarlösa emot Furern  Mickel Ekelundh,

effter såm Johan larson wahr C i te ra t  för Jören simonson, och 
afreeste bleff han för den shull fälter till 3 Mr effter det 7 Capp: i Rådst 
bal:

Anno  1664: den  23  Novembe r  Höltes Ransakning i 
Borghmestare och Rådhz Nährwahro,

Bleff beshrifne Ransakningh för ferdigat, och öfuer shickat till Ehr-
boren wäll:t H:r Inspec toren  S imon  Bergh den 5  decemb:r, effter 
såm det gick Strandhrjdaren, och några Vnder o f f i cerare  ann, om 
tubachz handelen.

pub l i cerades  den Höghlåfl: Konungzlighe Håffrättens breff om 
Tes tamenters  Con f i rmat ion

Till det andra icke skall tillåtas okraffd gäldh på 20 åhrs tÿdh, skall 
icke betalas.

pub l i cerades, Secre terens  breff ifrån Helsinge forss, att all 
char ta  S igg i l l a t a, peningar och Papeer, shall om Nÿåhret in leffwe-
rerat warda till Kongzl:e Håffrätten,

Madtz Matzson beswärer sig öfuer sÿn half shipare Johan larson, att 
han haffuer frachtat lodian bort till draxwÿk Matz för 12 D:r

dömdes Johan larson gifua till baka halfua frachten – 6 Dr  för eet 
Anckar hafuer Johan larson fååt 6 D:r der Vthaff shall han och till baka 
giffua  ............................................................................................– 3 Dr

23 NOV. 1664.

235 Ändrat från gängor.
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Nilss Girmunson Angifuer trägordhzmestars drengh att han hafuer 
tagit legor aff honom, och nw lickwäll bleff i sÿn tienst

Ehrkende rätten drengen Hans Nilson betala till Nillss Girmundson 
halfua åhrs legon, Nembl:n 6 dal:r der medh wahr dee för lÿkta.

Anno  1664: den  12  decemb:r Höltes Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, närwahro Borghmestaren w:tt Johan Ander-
son.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Nilss Girmunson, Anders Clason,
  Mickell Hindrichson,

Fram lade wår Herredagz mahn S:r Lorentz hanemahn, dee swar han 
haffuer fååt wedh Richzdagen på dee pos tu la te r  han medh sigh hade, 
sampt och Reso lu t ionerna  såm städerna angåår, och medh in lefue-
rerat.

Begerer lorentz hanemahn ännw 60 D:r för giorda Expencer,
Borghershapet låfuar betaala huadh han rätt shäligen Vth lagt ha-

fuer.
Philip Bengdtson kräfuer 30 D:r för det han hafuer stält klockan i 

dette åhr, låfuades honom medh det första betalas.

Och inthet fleera saaker haffuer kommit för rätta i dette åhr såm 
affdömde ähro, witnar wÿ medh Stadhsens S igg i l l  här Vnder, och 
öfuer sänder nw till den Höghlåfl:e Konnungzl:e Håffrätten, i all såm 
största Tienst Vnder donigheet och ödmiukheet, aff Ekenes, Ac tum 
v t  Supra

På samptlige Rättens Vägnar Vndershrifuer;236

      Johan Andersson.

236 På baksidan antecknat: Reviderad af Andrea Krok[.] Annotera  alla de feel 
i denna dombok finnas, kan man inthet, dÿ de ära i alla saker så galna och 
confus at ingen kan sigh vtreda, och medh all skiäl böra the af Fiscalen an-
klagas.
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Ekenäs Stadz Doombook,
På  dee  Rä t tegångz  fö re  ha f fwande  och  a f fdömde  saaker, 
a l t  i f r ån  Anno,. . . 1664: decembr i  måna t, och  nw in  t i l l,. . .
Anno  1665: den  11  december. Och  nw ö fuer  sändes  t i l l  den  
Högh lå f l ighe, Konungz l ighe  Hå f f rä t ten, i  Åbo, i  a l l  t i ens t -

ach t ighee t.237

Anno  1665: den  22  Februarÿ  Höltes Rådhstuffw medh 
Gemehne mahn, Nährwahro H:s Grefl:e Exce l l:tz Hoppmahn, 
Ehrboren wäll:tt Hindrich Greelson, Lagh Läsaren wäll:tt 
Magnus  Frÿss, Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson,
  Nielss Girmunsson Anders Clason:
  Mickell Hindrichson.

Kom för Rätten een Skreddare, Nilss madtzson benemdh, begärte at 
blifwa bÿa mahn och medh borgare här i staden, det honom bleff effter 
låtet, utaff heela rätten, Och han afflade Eedh å book, i Sex åhrs tÿdh åt-
minstone allan stadhz rättiget uthgöra och gick för honom i  Cau t ion. 
Carll Hindrichson: och Jacob Larsson.

Wpsteegh Borghmestaren wäll:t Johan Andersson, och kärde till 
Madtz Simonson, att han shulle haffua skelt honom till een gåårtiuff:

Laghläsaren Vitnar, att Madtz Simonson hafuer sagdt det i lagläsar-
rens egit Hwss, at borgmestaren haffuer såldt een oxxe bort för honom 
såm een karll, men stulit honom såm een tiuff:

dette witnar Josep Hindrichson, at han samma ordh sagdt haffuer,

237  Tillagt med annan stil: ankom och inlefrerat den 20 Januarÿ  1666.
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Borghmestaren säger, huru såm det är om denn oxxen, Madtz Si-
monson haffuer sendt sÿn sonn medh Borghmestaren till Stock Holm, 
medh några stÿckin boshap, när dee haffwa kommit dÿt haffuer Borgh-
mestaren såldt een Stwt af Madtz Simonsons oförwart, effter såm hans 
egen Sonn haffuer inthet kändas wedh honom, när dee haffua kom-
met heem, haffuer borghmestaren sagdt det för honom,, och för lÿkt 
oxxen bort,, medh F lore t  till een tröÿa,, der medh haffua dee wahrit 
förlÿkte,

Badh Madtz Simonson sigh före, sampt heele rätten medh honom 
att han än i denne gången shulle slippa, det doch effter stoor för böön 
lät borghmestaren sigh öfuertaala; doch sattes i wÿte 50 dal:r Sölf:r M:te 
om han medh såddan ordh igen kommer wahri sigh och någon annan.

Ähn kärer Borghmestaren till Madtz Simonson, at han shule wahra 
honom skÿlligh på skwtfracht sedan Anno  1650. 25 dal:r.

desse be:te 25 dal:r låfuar nw Madtz Simonson Vthan widare wppe 
hålningh betaala.

Kom för rätta Mes ter  Agus tus  we idemahn, och fodrade aff Sta-
den betalningh för sÿn gårdh, sampt och hwss hÿra för några åhr.

der till rätten swarar, sampt och bårgershapet, att dee icke haffuer 
göra medh Mes ter  Agus tus, effter såm Staden hafuer köfft gården 
aff wälb:ne Frwn på Brötorp för 200 dal:r K: M:t 662  in  Apr i l l i s, haffuer 
frwn och bekommit 2 åhrs hwsshÿra 20 dal:r om åhret, och för eet åhr 
är gifuit längdh till Mes t:r Agus tus  sielf. det han icke haffwer up bära 
låtet, dee förra åhren såm wällärde H:r Hindrich ingen Kÿrckheer wahr, 
will staden inthet wetha aff. Kÿrckeherren säger, att frwn hafuer gifuit 
honom sielf låff der Vthi först sitia; der till Agus tus  eÿ kann för neka.

Beswärade sigh Borghmestare och rådh öfuer det Skolstuffw 
Span måhlet såm wahr up burit Anno  658: af Mickel Eeklundh, och 
Andreas  pe t r j. Huilchet Spanmåhl Nembl:n – 10 T:r dee hafua satt 
neder i Karÿss Länssmahns gården.

Nu swarar Kÿrckeherden såm då præsep tor  wahr; att länsmahn i 
Karÿss hafuer Vthlånt samma Spanmåhl; och haffuer låfuat igen up bära 
och frå sigh lefuerera, än säger pas toren, att wälb:ne F i sca len  Jochim 
von liebstorff hafuer låtet Arres tera  samma Spanmåhl, att wahra i 
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behåldh, till skolstuffw bÿggning.n här i Staden: det staden och gärna 
seer, at det der till kommer.

Hoppmannen gifuer till kenna om sÿne åhrs Boskapz penningar; 
sampt och på Esaias Peersons åhr. der emot borgershapet begärte de -
l a t ion  till först öpen watn.

Anno  1665: den  25  Februarÿ: Höltes Rådhstuffw Nähr-
wahro Borghmestaren wäll:t Johan Andersson.

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson,
  Nilss Girmundson. Anders Clason..
  Mickell Hindrichson.

Kärde Stadz skrifuaren till Anders Nilsson, det han skulle hafua sagt 
at han haffuer orätt af Cop ia t  eet breef till honom, och borghmesta-
ren Jempte medh Stadhz skrifuaren haffuer V idemera t  samma breeff. 
bleff Co l l a t ionera t  samma skriffter, befans dee wahra lÿka lÿdande 
ordh i frå ordh, såm det i bookstafwen befunnit bleff:

Bleff Anders Nilson benådt medh Otta dal:r kopp:r Mÿnte, till dee 
fatige at Vth giffua för samma saak.

aff lade Nilss Girmundson sÿn Rådhmanna Eedh.
aff lade Mickell Hindrichson sÿn Rådhmanna Eedh.
Ro terades  Båtzmahns längden öfuer heela staden.

Anno  1665: den  10  Apr i l l i s, Höltes Rådhstuffw i Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:t Johan Andersson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Peer Hindrichson,
  Nilss Girmunsson, Anders Classon:
  Mickell Hindrichson,
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pub l i cerades  wälb:ne Cap teens  wrangelss breeff, att Båtzmän-
nerne shola sigh foort inn ställa till kimmitå kramp den 20 Apr i l l i s, 
Och att ro te rna  skulle ställa huar sÿn båtzmahn till fridhz medh sÿne 
root penningar.

i t em på lades Borgershapet, det dee till Båtzmännerna skulle till 
hielp ehrleggia effter wälb:ne H:ns Admira lens  befhalningh, Nembl: n 
een skiorta, eet sänge täcke, eller såm dee kan förlÿkas medh båtz-
mahnnen der om i Peningar.

Kärde Madtz Madtzson till Johan Hanemahn, om een pos t  peningar 
såm han hafuer sigh för ob l igera t  at betaala, för några stÿcken bo-
skap Hanemahn aff honom tagit haffuer.

Ehr kennes af rätten; att Johan Hanemahn, shall wthan någon mehra 
förhalan betaala Madtz Madtzson, effter sÿn ob l iga t ions  lÿdelsse, 
innan Pinges daga dagh.

Kärde Josep Hindrichson till Anders Nilson om 1 T:a Salt, han hafuer 
Cavera t  för honom i räfwell hooss Påfwel kniper, kostandes 15 dal:r 
huilche be:te 15 dal:r Josep måste betaala för honom i räfwel

Ehrkenner rätten, Anders Nilson, att betaala till Josep Hindrichson 
15 dal:r igen, Vthan någon för swmningh.

Anno  1665: den  29  Maÿ  Höltes Rådhstuffw medh Ge-
mehne mann, Nähr wahro H:s Grefl:e Excell:tzes hoppmahn, 
wällt Hindrich Greelson, Lagläsaren wäll:t Magnus Frÿss.

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson, Nilss Girmundson,
  Anders Classon, Mickell Hindrichson.

Kärde Borghmestaren till Philip Bengdtson, att han haffuer skäldt 
honnom till een gåhr tiuff, effter Madtz Simonsons ordh,

Trägårdhzmestaren och Class Hindrichson skulle haffua hördt der 
på

Philip Bengdtson säger till Borghmestaren i haffue altidh för fölgdt 
migh och dömdt migh orätt emot långh skreddaren

29 MAJ 1665.
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Effter såm Philip Bengdtson sigh icke kan befrÿa, att han icke haffuer 
nemdt borghmestaren till een gåår tiuff, det witnen honom öfuertÿga, 
att han haffuer sheldt gåår tiuff, och nempt borghmestaren medh, För 
såddan last han Borghmestaren giordt haffuer effter Madtz Simonsons 
taal, Fälles för den shull Philip Bengdtson till 20 M:r effter det 12 Capp:l 
i konunga bal: Målssäganden, konungenom och Stadenom.

Borghmestaren begärar aff rätten, att Philip Bengdtson skulle plicht-
ta för doom Quale.

föll Philip Bengdtson till bönen sampt rätten medh honom, att då 
lickwäll Borghmestaren gaff effter än denne gången, Men shulle han 
komma igen medh såddan ordh andre gången, skulle samma sack, ståå 
för honom öpen.

Kom för rätten S.r Loren tz  Hanemahn och begärte wahra Bårga-
re och inwånare här i Staden, såm honom och låfuat ähr 664: den 20 
Apr i l l i s  af borghmestaren i sÿn Fullmacht till S tockho lm och herre 
dagen, på samma sitt betroode ärende, måtte han Eedh affläggia, att 
han shulle wahra staden trogen och huldh i samma sit ärende.

Anno  1665: den  15  Ju lÿ  Holtes Rådhstuffw i Nähr wah-
ro v i ce  borghmester, w:tt Nilss Girmundsson,

Rådhmänn,
  Hindrich Erichson: Peer Hindrichson:
  Anders Classon  Mickell Hindrichson.

Kom för rätta Morthen Sigfridson, och begäradhe blifua borgare, och 
inwånare här i Staden, beiakades det honom, Men på sätt och wilckor, 
att innan Natt och åhr, att sigh in flÿtia medh sÿn hustru och barn i sÿn 
faders gårdh, der på han sÿn Eedh å booken lade, och gick för honom i 
bårgen w: tt Peer Hindrichson och Morthen Hindrichson.

Kom för rätta Madtz Madtzson och kärde till Morthen Oloffson det 
han haffuer giordt eet köp medh honom till samman, om en lodia aff 
Anders i Backa. och nw will Morthen affwända;

Effter såm Morthen Oloffson till sagdh bleff och icke Comparera t. 
felles han för den shull effter det 7 Capp:l till 3 M:r effter Rådst: bal:
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321

Begärte Morthen Sigfridson bördhzbreff till sÿn broor, Mickell Sig-
fridson, såm nw i skreddare läro ähr i Stockholm. dett bleff honom eff-
ter låtet.

Begärte Rådhmann Peer Hindrichson Arres t  på Hans wulfues 
koo effter såm han haffuer betaalat för honom 70 dal:r till Oloff gråå i  
S tockho lm. dette bleff effter låtet. för mantes Hans wulf at göra sÿn 
högsta flÿt att skaffa honom betalningh medh det snaraste;

Anno  1665: den  14  Sep tember  Höltes Rådh stuffw i 
Nährwahro Borghmestaren wällt Johan Andersson,

  Rådhmänn, såm till förrenne;

Kom för rätta Monseur  Jacobus  dobber t  och kärde till Hans 
wulff om 3 Capp:r Salt, 1 Cappa  hafuer han witterligen lånt honom, 
Menn 2 Capp: r hafuer han låckat af hans pÿga, Margita Hendrichz dot-
ter, Och när hon hafuer fodrat Saltet af honom igen, haffuer han slagit 
henne 3 slänger i rÿggen, och några Öhr fÿlar,

Än säger Hann238 J acobus  dobber t, att Hans wulff haffuer tagit i 
öhl och Penningar af hans pÿga till 6 M:r

Hans wulff till dömdes at innan Morgon affton betaala saltet sampt 
och Penningarna,

Fältes Hans wulff för det han hafuer slagit hans pÿga Margita Hend-
richzdotter, till 6 M:r för kinnpust effter det 12 Capp:l i Såra måla bal:n 
medh wilia: Målssäganden, konungenom och Stadenom,

Anno  1665: den  9  Sep tembe r  Höltes Rådhstufu i Nähr 
wahro Borghmestaren wäll:t Johan Anderson,

Rådhmänn
  Hindrich Erichson, Nilss Girmundson,
  Anders Clason.  Mickell Hindrichson,

238  Ändrat i originalet från Hans.
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Kom för rätta Mickell Andersson oppå Laghläsershans wägna och 
kärde till Hans wulff, att han hafuer sagt för lagläsershan att J acob  
dobbers  pÿga hafuer sagdt på Noot båten för hans wulf att hon wille 
hugga lagläsershan medh een knÿff, och att hon inthet skulle wahra 
ärligare än hon är,

Hans wulff beståår sÿn ordh att han det hafuer hördt aff henne, 
sedan det sagdt igen för lagläsershan;

effter såm Margita Hendrichzdotter icke kan befrÿa sigh der före, 
at hon icke hafuer taalt något om lagläsershan; sattes hon der före i 
Stadsens gömo öfuer natten.

Hans wulf säger att Margita Hendrichzdotter skulle wahra een hoo-
ra, effter såm hon fölier medh Een såddan Vngh karll såm Jacob dob-
bert ähr, samaledes säger han at han weet många i Stockholm och i 
Räfle såm hafua legat hooss henne,

Jacob dobbert swarar, om iagh skulle göra henne något så ähr iagh 
och kaarl till at sielf det och bätra; Allenast hans wulff shaffar sigh frå 
S tockho lm, huem henne belägrat hafuer der,

på lades Hans wulff att han shulle skaffa sigh skääl der om i frå 
S tockho lm, inntill thess / gudh will, att borghmestaren kommer de-
dan,

Hans wulff hafuer bidit sigh före och för lÿktas medh Jacob dob-
bert och hans Pÿga, i Rådhmannens Anders Clasons Nähr wahro, 
betÿgandes inthet wetha medh henne Vthan alt ärligit och gott oansedt 
att ilaka Menishior honom der till bracht hafuer.

Anno  1665: den  20  Novembe r  Höltes Rådh stuffw 
medh Gemehne mahn, nähr wahro Borghmest-taren wällt Jo-
han Andersson,

Rådhmänn;
  Hindrich Erichson, Anders Clason:
  Michell hindrichson,

Pålades Boshapz penningarna öfuer heela staden för A:o 656: och 
657.

20 NOV. 1665.



323

Anno  1665: den  11  decembe r  Höltes rådh stuffw, i 
Nährwahro borghmestaren wäll:t Johan Andersson

Rådhmänn
  Hindrich Erichson: Nilss Girmundson,
  Anders Clason  Michell Hindrichson,

Borgershapet begärte Rådhmahn Peer Hindrichson till ålder mahn 
för sigh, taala för dem huadh nödigt behöfwes,

Borghmestare och Rådh sampt Gemehne mahn bewiliar att af fär-
diga Stadhz shrifuaren till Helsinge forss, anhålla swar aff wälborne 
Herrn Landhzhöfdingen, om Loÿo Marcknan,

der till han swarat hafuer, att han shulle medh det snaraste shrifua 
dee åboshe till, anwänta swar huru dee till loÿo Marcknan kommit ha-
fuer, sedan låfuat shriffteligh swar här till staden huadh dee shulle rätta 
sigh effter.

ReGis te r  på denne L i l l a  doombook,
a f f  Ekenes.

Nilss Madtzsons bårgare Eedh. .......................................... Numera  1
Förlÿkningh emillan Borghmestaren och Madtz Simonsson
 om gåhr tiuff ............................................................................. N – 2
samaledes om skut fracht ............................................................. N – 2
Mes ter  Agus tus  Weidemahn  kärer om sÿn gårdh ..................... 3
Om Skolstuffu Spanmåhlet, Nembl:n 10 T:r såm hafuer
 wahrit bårto frå Anno 1658 ............................................................. 3
Anders Nilson bööt till dee fatiga 8 dal:r emot borgh-
 mestaren och stadhz shrifuaren ..................................................... 4
Nilss Girmundsons rådhmanna Eedh och Michel hindrich-
 son(s) ............................................................................................... 4
pub l i cerades  Cap teens  wrange lss  breff om båtz-
 männerna  ........................................................................................ 5
doom emillan Philip bengdtson och borghmestaren om
 gåhr tiuf ........................................................................................... 6
Lorentz hanemahn begärat at blifua borgare ...................................... 7
Morthen Sigfridsons borgare Eedh ..................................................... 7
een doom emillan Jacob dobbers pÿga och Hans wulf om
 kinn pust .......................................................................................... 8

11 DEC. 1665 O. REGISTER.



324

doom emillan lagläsershan och Jacob dobbers pÿga om
 några för flugna ordh ...................................................................... 9
Förlÿkningh emillan Hans wulff och Jacob dobbers Pÿga,
 några skälzordh angående, ............................................................. 9
om boshapz penningars på lägningh ................................................. 10
Gemehne mahn begerer Peer hindrichson till ålder mahn .............. 10

Och inthet fleera saaker haffuer kommit för rätta i dette åhr såm 
af dömde ähro och dem nw i all tienstachtigheet till den höghlåfl: 
konungzl:e Håffrätten öfuer sänder, bidiandes Ödmiukeligen, att den 
höglåfl: konungzl:e Håfrätten, dette till det bästa wptaga teckes dette till 
wisso att så här passera t  och af dömdt ähr, bekrefftes medh Stadh-
sens S igg i l l  här wnder, aff Ekenes  den  8  Januarÿ  Anno  1666.

    Johan Andersson

     Bar te l l  wou l f f
      Sÿnd.

Anno 1666. Åhrs Doombook, aff Eckenes 
Stadh.239

Anno  1666: den  17  Januarÿ: Höltes Rådhstuffw i Nähr 
waro, H:s Grefl: Nådes Hoppmahn wälltt Hindrich Greelson, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson

Rådhmänn,
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunsson,
  Anders Clason:  Michell Hendrichson,

Kom för Rätta Hoppmahn wälltt Hendrich Greelson, och an klagade 
Trägårdzmästaren Anderss Andersson, för det han Vthj Hoppmans 
nampn haffuer kommit till Hans Högh Grefl: Exce l ltz Bonde Anders 
239  Tillagt med annan stil: Ankom och inlefrerat den 9 Febr. 1667.
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Hendrichson i Backa, till att bort bÿta sÿn häst, den Hoppman till för-
renne betingat och giort köp på, och således Lögn achteligen hästen 
öfuer bondens wilia honom ifrå bracht; der till Trägårdzmästaren swa-
rade, att Berendt Hanemahns Sonn Johan kom effter honom, och häl-
sade honom på een Adelss mans wägnar ifrå Helsingh, och badh ho-
nom komma till taalss medh honom effter Hoppmans befalningh, När 
trägårdzmest-taren kom till Berendt, der be:te Adelssman widh Nampn 
Anders Blÿlodh war, hafuer han sagdt, iagh haffuer Befalningh aff 
Hoppman, att i skule fölia medh migh till Backa, och till säÿa Bonden att 
han skall sälia migh Hästen, den hoppman till förrenne giort köp på, tÿ 
han är min Sworen faar, han haffuer effter låtet migh samma Häst, och i 
skulle fölia migh dÿt, och säÿa bonden att han ändeligen shall låta migh 
fåå Hästen, tÿ fast hoppman sielf köper Hästen så fåår iagh honom ändå. 
Der till trägårdzmestaren swarat hafuer,: Blÿlodh, Haffuer i hoppmans 
Zedell, Blÿlodh sagdt, iagh war till honom till Lagmans boden, men 
han hade inthet penno och bleck medh sigh, der före fick iagh inthet 
hans Zedell, Vthan Ändelligh war thet hans befalningh att, i eller Madtz 
finne shulle fölia migh dÿt, och säÿa bonden att han shall låta migh fåå 
Hästen, Trägårdzmästaren trodde hans lögn, fölgde medh honom, och 
fann inthet Bonden hemma, Vthan reeste der ifrå till Odenssöö, der 
Bonden Anders war och giorde noot, då hafuer trägårdzmästaren sagdt, 
här är een karl såm hafuer besked aff hoppman, att i shulle låta honom 
fåå Hästen, der till bonden swarade, iagh thor inthet sälia Hästen, hopp-
man hafuer betingat och giort kööp på Hästen, Bondens moot säÿande 
halp inthet, tÿ Blÿlodh och Lorentz hanemahn stodo hårdt der på och 
sade, att hoppman haffuer låfuat shaffa och up köpa migh een häst, och 
der före wÿst migh hÿt, och dw måste ändeligen låta migh fåå Hästen, 
måste alt så Bonden för Blÿlodz truningz shuldh låta honom fåå Hästen, 
medh den han reeste till Ekenes till Berendt igen, Och för namm så 
att Madtz finne /: såm till förrenne på hoppmans wägnar giort köp på 
hästen :/ war heem kommen, då dee sagdt, fort, fort, Madtz finne är 
hemma, hwem weet huru det går i dagh, der medh reeste dee aff,:

Tillfrågades Berendt Haneman, om han inthet wiste der aff att hopp-
man haffuer giort köp på hästen, sade han Neÿ, der till swarade Bon-
den, Jw, i wore hooss migh och wille bÿta samma häst aff migh, och 
iagh sade Neÿ, hoppman shall hafua hästen, och några dagar der effter, 
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kom mehr be:te Blÿlodh, och Lögn achteligen bedrogh, och f i xserade  
hästen i frå bonden, dette effter begäran aff rådstuffw rätten och sann 
ferdigh ransakann Remi teres  till Helsingh heredztingh, der hopp-
mahn will lagligen sökia Blÿlodh, till det han såm be:tt är lögnachteligen 
hästen haf:r f i xsera t  af grefwens bonde; Ac tum v t  Supra.

Erich Båtzmann, Vpbiuder Anders Nilsons Mÿssa, den han haffuer i 
pant, för sÿn båtzmahns peningar, 4 ½ Mr; dömdes, huar han icke innan 
8 dagar henne inlöser shall Båtzman fåå behålla henne,

Anno  1666: den  4  Apr i l l i s, Höltes Ransakningh å Råd-
stuffw, om tobachzwäsendet, emillan tobachzbesökiaren Hans 
wulff och Dne: Math iam, Angående, det thorwösterna shule 
hafua slagit Hans wulff widh skuru broon; i Nährwahro, här 
öfuer Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn,
  Hendrich Erichson, Nilss Girmunson,
  Anders Clason,  Mickell Hendrichson,

Kom för Rätten Strandhrÿdaren Hans wulff, och till sporde wällärde 
H:r Math ias  Commin is te r  här Vthj Ekenes Stadh, huem såm hade 
sagdt för honom att Thorwösterna sålunda hafuer bastunerat honom 
Hans wulff, det han haffuer måst tiggia om Nådh och löpa, och kalla 
dem käre herrar.

Der till H:r Math ias  Swarade, det han allenast hade frågat Hans 
wulff, om dett sålunda war i sanningh, att Thorwösterna på slicht sätt 
haffuer honom Hanterat, Men Hans wulff såm såddane Ordh Vthaff H: r 
Math iæ  munn hört haffuer, icke Vthi frågewÿss, Vthan mehra wara 
till shiempt, wille entligh det H:r Math ias  shulle sÿn Sagesmann fram 
tee, H:r Math ias  Exc iperade  der emot att han ingen wiss sagus-
mann kunde minnas i hastigheet, men det är i alles munn och i taal det 
wulffen haffuer af Thorffwösterna fååt hugg wedh Skurubroon.

Hans wulff ropade och till witne, Bårgaren här i Staden, Jacob Lar-
son, huilchen och haffuer taalt om detta öfuer wåldh, såm honnom aff 
Thorfwösterna weder farit är.
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Der till Jacob Larson Swarade att Tålfmannen Skuru Greels i Poÿo 
Sochn haffuer sagdt för honom här i Ekenes på Peer Jacobsons gårdh, 
det Hans wulff hade farit een faners färdh wedh Skuru broon, här på will 
Jacob Larson gåå Eedh, att Skuru boon det för honom sagdt haffuer.

Hustru Malin Jonas d:r Borger Änckia här i staden bekende det 
Nääse Jungfruns skÿtt haffuer frågat henne i Muncksundh, om Strand 
rÿdaren wulffen war hemma, då haffuer hon sagdt Neÿ haffuer han swa-
rat, han bleff wakert basad på thorwöst-ternas skuta wedh Skuru broon, 
den ena hölt, den andra kinnpustadh honom, den tridie basade honom 
medh tierwtampen, sedan tackade han gudh att han slapp baar foo-
tat der ifrån, Och enär thetta är shedt, hafuer Tålfmannen i Gesterbÿ, 
Madtz Madtzson i Poÿo Sochn warit medh Skÿtten i båten, och denne 
leeken iempte honom an sedt.

Wÿdare till sporde tobackz inspec toren  wäll:t peter Thegner  
Borghmestare och rådh, om dee icke haffua hördt talas om detta wäsen-
det, der till dee samptlige swarade, noch haffuer det warit i Liudh, och 
ännw är i alles mans munn här i Neidgen, men ehurulunda det egenteli-
gen förrweter, och huru saaken är passera t, kunne dee inthet wetha.

Anno  1666: den  7  Apr i l l i s  Höltes Rådhstuffw medh ge-
mene mahn, Närwaro Hoppmannen wäll:tt Hendrich Greelson, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådhmänn
  Hendrich Erichson, Nilss Girmunson:
  Anders Clason.  Michell Hendrichson.

Johan Larson aflade sÿn Rådhmanna Eedh effter hoppmannens 
Borghmestarens och Rådetz begäran och samptÿckningh.

Kom för rätta wällärde Herr  H indr ich, pas tor  här i staden, och 
kärde till wällärde H.r Math iam, om det arfwet, såm falla borde effter 
Sal: e Mes ter  Swens effter lefne änckia, begerendes dess för Vthan 
een Doom, om den Tes tamentz  shrifften, såm be:te Mes ter  Swens 
änckia, Hr Math iam gifuit hafuer, om den shall gillas eller icke.
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Wällärde Kÿrckeherren Angifuer i Rätten, att när han haffuer fååt 
wetha när Sale Mes ter  Swens änckia haffuer blifuit dödh i Pemar 
prestegården hafuer han begärat aff Borghmestaren, adt det shule för 
seglas: hennes kÿstor och skrÿn, haffuer Borghmestaren befalt Nilss 
Girmunson och Berendt Hanemahn att försegla hennes kÿstor och saa-
ker, det dee och giort haffuer. Men een tÿdh effter haffuer h:r Math ias  
op brutit förseglen der på prætenderar  kÿrckeherren,

Af sades aff rätten, att hållas bÿte dem emillan effter helgen, då shall 
alt klareras och Vthslÿtas i Hoppmans, och rådetz nähr wahro;

Borghmestaren och Rådet befaller, at kÿrcke förstugun shall medh 
det snaraste förfärdigas, effter såm borgershapet och näst om kringh 
staden haffuer kört stockar till henne;

der emot Hoppman swarade, det i wille kåsta på den gamble 
kÿrckeförstugun, det kunnen i kåsta på den nÿa steen kÿrckian, iagh 
will medh grefwens daxwercker låta föra grwsset der uth, och i må taga 
bänckiarna uthur gamble kÿrckian, och sätia i den Nÿa, så kan man låta 
nw strax Predÿka der inne, när gudh will H:s Exell:tz Vnga Grefuen hÿt 
kommer, så låter han wäll för färdiga det såm fatas på henne;

Fram teede Berendt Hanemahn een fullmacht i rätten, bekommit 
aff wälborne Herrn Assessoren  Gus ta f f  i l l e  på Prestkulla i Tenala 
Sochn, Anlÿdende att fodra af lagläsaren wällt Magnus Frÿs dee Pen-
ningar H:r Assessoren  haffuer länt till Långhskreddaren Hans plåg-
mahn; Orsaaken Berendt hanemahn förebäär att lagläsaren haffuer för 
passat långshreddaren här i från,

Till det andra, gifuer Berendt till känna, att Lagläsaren hafuer för 
shrifuit hans Hustru till een Hoora och tiuff, till dess hon shule bewÿsa 
några Ehröriga ordh.

Lagläsaren är C i te ra t, men will icke här i staden Comparera  eff-
ter såm Herrgården är uthom staden.

Jnlade Stadzshrifuaren Bartell wulff, kÿrckiones shrifftelige hand-
lingar, fÿra stÿcker, Angående Berendt Hanemahn och Madtz Simon-
son, doch är till förrenne af dömdt berendt det betaala, Berendt begerar 
än de la t ion  till näste Rådhstuffw, att fåå framtee Sal:e Peer Peersons 
shriffter, adt det shall wara betalt;

7 APRIL 1666.



329

Anno  1666: den  5  Maÿ: Höltes Rådhstuffw i Nähr wahro 
Borghmestaren wällt Johan Anderson,

Rådmänn
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunson,
  Anders Clason:  Michell Hendrichson,

Rådmann Nilss Girmunson kärde till Anders Nilson, om shelz ordh, 
och andre små tiuff saker, såm dee sigh emillan hafuer, Vphofz denne 
saak till näste Rådhstugu, att dee shaffar sÿn witnen till stedes, och 
Anders hustru kommer heem;

Kÿrckeherren begärar utaff rätten, att han kunde fåå Inven tar i -
um på sÿn Sale swärmoors, Sale Mes ter  Swens änckias saaker, aff H:r 
Math iam, såm effter henne Sale Menishian blifuit haffuer.

H:r Math ias  beiakar, att låta in  ven tera, till rättens wÿdare Vth 
slagh.

Kom för rätten Madtz Simonson, och kärde till Hendrich Erichson, 
om sÿn Sal:e dotters kappa, den han effter hennes dödh will behålla,

Bleff af dömdt aff rätten att Madtz Simonson behåller sÿn dotters 
kappa, och huffw kläden shall Johan larsons hustru res t i tuera  Hend-
rich igen.

Anno  1666. den  8  Maÿ  Höltes Rådhstuffw i Nährwahro, 
Hoppmahn wäll:tt Hendrich Greelson, Borghmestaren wälltt 
Johan Andersson.

Rådhmänn
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunson,
  Anders Clason,  Michel Hendrichssn.

Kom för rätten, wÿrdige kÿrckeheerden Herr  H indr ich  och kärde 
till Herr  Math iam om sÿn Hustrus arfzrätt Jempte medh sÿn hustrus 
samsÿshens fullmachter från Swerige, der dee boende äre;

Altså bleff beslutit dem emillan, och kom till een wänligh förlÿkningh. 
Herr  Math ias  behåller gården, och een Sölfskåål om – 27 lod, ståår 
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i pan t  hooss Johan Tålpo i åbo, een sölfremar om 6 lod, Men alle de 
andre saaker shall komma till bÿtes emillan dee andre sÿskenne;

Ro terades  Båthzmahns Längden öfuer heela staden,
Vplästes Cap teens  breef om lodie Penningarna 20 / ör, S: Mt aff 

huar Roo ta, dem een Rådhmahn till Boonääs föra shall till båtzmahns 
Muns t r ingen; Cap teen  till Hånda.

Anno  1666: den  19  Maÿ: Höltes Rådstuffw Nährwahro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn;
  Hendrich Erichson; Nilss Girmunson,
  Anders Clason,  Michell Hendrichson,

Af ferdigas Stadzshrifwaren, emot Höghwälborne Herrn Genera l  
Gouverneurn  till Ekeröö Hoppmans gårdh, anhålla igen om Loÿo 
Marcknan, Baresundztuln och Räfwelshe Seg la t ion, och på lades 2 
/ öre på huar borgare och 1 / öre på huar änckia, för hans omak och 
Expenser.

Vp bödh Båtzmahn Jören Erlandson, Philip Bengdtson(s) pant 1 
teen faat, Anders Bengdtsons 1 teen faat, Simon skreddars 1 becken.

Jacob Båtzmahns hustru up biuder eet täcke, Josepz Hendrichz,

Anno  1666: den  10  Junÿ: Höltes Rådstuffw Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn,
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunson,
  Anders Clason,  Johan Larson:
  Mickell Hendrichson,

Kärde Nilss Girmundson till Anders Nilsons hustru om den twist, 
sampt det tiuffwerÿ han henne på förer, shriffteligen inlagdt 11 punch-
ter angående emot henne;
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Haffuer Anders Nilson Swarat Stadztienaren, sampt hans hustru, wÿ 
gåår inthet up på Rådstuffun at swara Nilss Girmunson förr än wÿ fåår 
beskeed af Höghwälb:ne Herrn Genera l  Gouverneuren, för dett han 
lät sätia min hustru i kÿstan, olaghwunnen,

Effter såm Anders Nilson war lagligen C i te ra t  och icke Compa -
rera t  Vthan i tredsko försatte, felles för den shull effter det 7 Capp:l i 
Rådst: balcken till 3 M:r

Lätt tobachz Strandrÿdaren Hans wulff pub l i cera  Kongl. Maÿ: ttz 
tobachz p l aca t, lÿdendes – 2 dal:r Skålpp:tt dett granna och bästa, det 
midlaste – 7 M:r det ringeste 5 Mr, – 8 / öre tillägges för all om kåst-
ningh på Skålpundet för den som omak haffuer det at föra.

Kärde Strandrÿdaren Hans wulff till Hustru malin Jonas dotter dett 
hon shulle haffua såldt tuback i åthskillige gångor begärandes att hon 
wille medh sÿn Eedh bekenna, huem henne det gifuit hafuer till sälia.

Swarar hon Mickell Eeklundh – 2 eller 3 al:r

Daniel Peerson – 4 al:r andre gången – 2 al:r tridie gången – 2 al:r

Hoseas Peerson 2 gångor gifuit ½ aln i huar gångo.
Abraham Anderson gifuit migh och någre al:r

Agus tus  Weidemahn  i åbo – 10 al:r för öhl.
dette åfuanshrifne toback, säger hustru Malin haffua tagit aff be.te 

Personer, för den Orsaaken shull, när dee haffua druckit hooss henne 
annars mans öhl till borgans, så haffuer hon på det sättet tagit tuback 
aff dem igen, att göra sigh betalt medh deres toback, hon beswärer sigh 
eÿ minders haffua kunna komma till sÿn betalningh, eÿ heller haffuer 
warit i staden något Compagnÿ  toback till finnande;

Före giffuer Hans wulff, att norrbåtns karana såm skutan miste wedh 
twarminne, haffuer och giffuit henne något tuback till sälia, der till hust-
ru malin Suarar, när dee kom af sÿn Skepz nödh och från twarminne, 
gaff dee migh lÿtet toback, för det iagh gaff dem maat, och dricka, wiste 
migh eÿ annat till födo uthwända igen, så sålde iagh igen bort det, när 
någon kom dricka. Rätten Ehrkende henne frÿ för dee shipbrutne ka-
rars tuback, huilchet icke mÿkit wara kunde, hon måtte nödgas taga 
något för sÿn maat och spÿssöhl hon dem gifuit haffuer, effter såm dee 
inga penningar hade;
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Hans wulff will mera öfuertÿga hustru malin, det hon hafuer sagt för 
honom, att hennes poÿke haffuer köfft tuback aff morthen Olofson för 
– 2 / öre, dette bekenner hon sant wara.

Morthen Oloffson war icke till stedess, Vthan war på landet utreest,
Än Sporde Hans wulff hustru Malin till, om hon haffuer köfft det 

toback af beshrifne karar, eller haffua dee låtet det sälias, Swarar hon, 
Dee togh öhl aff migh till borgans, när iagh krafde dem, gaff dee migh 
tuback, och badh migh sälia, och göra migh betalt.

Kärde Hans wulff till Erich larson, om han hafuer hördt, Om han ha-
ffuer sagdt i hans stuffw i kÿrckeherrens närwaro, berömmandes sigh 
att thorwösterna haffua slagit honom wedh Skuru broon, der till Erich 
larson Swarade, att han haffuer aldrig hördt Hans wulff sigh berömma 
der aff, der på will han sÿn Eedh affläggia.

Kÿrckeheerden bekenner att han haffuer så sagdt och A t tes te ra t  
Thorwösterna, det Hans wulff shulle haffua så sagdt när han hafuer 
kommit heem frå Skurubroon, haffuer kÿrcke heerden bidit honom 
wara wäll kommen heem, haffuer Hans wulff swarat, iagh weet inthet 
huru wäll kommen iagh är, thorwösterna haffua ärnat migh eet gäste-
budh, men iagh slapp lickwäll Vndan, Swarar Hans wulff, wedh edert 
fänster skedde thet, i helsade på migh, huadh såm passera t  war, talte 
iagh inthet om240 Vthan eet gästebudh haffua dee ärna giffua migh, men 
aldrigh berömt migh hooss Erich larson;

Sändes effter Erich Larsons hustru, om hon haffuer hördt den be-
römningen, der till hon swarar, att hon aldrigh haar hört det af hans 
wulff, eÿ heller kÿrcke heerden eller Hans wulff der inne druckit ha-
ffuer nonten till samman.

Kärde besökiaren Anders Gustaffson till Sal:e Josep Hendrichsons 
Änckia, dett hon shulle haffua giffuit een A t tes t  till Thorwösterna att 
dee shule haffua köfft några Skålpp:d tuback, begerendes att hon wille 
bewÿsa hans book fram, huru mÿkit die haffua köfft.

Der till hon swarar, dett tuback såm thorwösterna köffte, gaff dee 
Peningar strax före, der före förde han inthet det till bookz,

Borghmestaren och Nilss Girmunson bekenner, att Sal:e Josep ha-
fuer sagdt, att han haffuer såldt några Skålpp:d tuback till thorwösterna 
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ändoch han inthet gärna haffuer welat, han haffuer warit rädd dee skule 
bruka Vnder sleeff för honom, der medh i hans handell.

Kärde Karin Erichz dotter från Kopparöö till Bartell wulff, om Sale 
Erich wulffz gäldh Nembln 60 dal.r Jnlefuererte bertell wulff klaar Räk-
ningh wara betalt, till det nemmeste, blef öfuer Räknat dem emillan, 
bleff Bartell wulff henne shÿlligh – 4 D.r 8 / ör, och der emot shall 
Karin igen leffuerera till Bartell wulf, een Linnare och 1 st:e åhl såm i 
een Sump hafuer kommet frå backa till Kopparöö, eller af räknas 3 Mr 

der före;
Om Prästladan, betingades 4 karlar, såm henne för färdiga shule, 

beiakades – 12 dalr aff staden alla – 4:a ihopa.
På lades Boshapz penningarna öfuer Staden pro  Anno: 665:

Anno  1666: den  30  Junÿ  Höltes Rådstuffw i Nährwahro, 
Borghmestaren, wälltt Johan Andersson,

Rådhmänn
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunson,
  Anders Clason,  Johan Larson:
  Mickell Hendrichson,

Kärde Nilss Girmunson till H:u Agne ta  Jonas d:r om den twist och 
tiuffwerÿ, till förrenne är p ro toco l l e ra t  om,

Haffuer hon swarat Stadztienaren, iagh Comparerar  inthet, förr 
än Hoppman kommer, Alt så fälles hon för tredsho och swar lösa till – 3 
Mr effter det 7 Capp:l i Rådhstu: bal:

Johan Larsson Rådhmann, kärer till Carll Hendrichson, att han haf:r 
sheldt honom för een Prackare.

Effter såm Carll war C i te ra t  och icke Comparera t, felles för den 
shull Carll Hendrichson, för C i t a t ions  för sätningh till 3 M:r effter det 
7 Capp:l i R. bal:

Pålades till Johann Martenss 6 åhrs Boshapz penningar i frå A:o 657: 
till 664: tillförrenne haffuer han upburit i 5 åhrs tÿdh.

Strandrÿdaren Hans wulff kärde till Philip Bengdtson, att han ha-
ffuer öfuer fallit hans hustru den 16 Julÿ, medh swåra Eder öfuer henne 
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och Compagn i, Zedermehra den 24 Hu ius, såm kÿrcke herdens A t -
t es t  Vthwÿsar, tridie gången i dagh hooss Carll Hendrichssn, Önshan-
des den ilaka i honom, dÿn lätfärdigh hunder, betal titt öhl;

Hans Bertillson bekenner att Philip Bengdtson haffuer köfft een 
kann öhl hooss Carll Hindrichson, och Hans wulff haffuer kommit effter 
der inn, och druckit medh een gångh, haffuer han welat gååt bort, ha-
ffuer Philip honom för wägrat, och önska den Jilaka i honom, och bidit 
honom betaala öhl igen, kallat honom lät färdigh Hunder, Men Hans 
wulff haffuer låfuat betaala öhl, när han shule komma igen.

Effter såm Philip Bengdtson war C i te ra t  och före bracht att Borgh-
mestaren war hans afwndzman, säger sigh icke wilia Comparera  för-
än hoppman kommer, för tredsko och C i t a t ions  försätningh felles 
han till 3 Mr effter det 7 Capp:l i Rådhst: bal:

Vplÿser Madtz Madtzson een sölf:r brisk, såm skÿtt Hendrich i pant 
hooss honom satt haffuer.

Begärar tulnaren Nilss Girmunson Arres t  på Morthen Hansons 
råghgärda, effter såm Morthens hustru haffuer afreest af staden. det 
bleff honom effter låtet,

Emot togh Larss Madtzson, säÿaren, att ställa om året för – 20 dal:r 
Och Philip bengdtson der i frå sagd,

Anno  1666: den  22  Ju lÿ  Höltes Rådhstuffw i Nähr wah-
ro, V ice  Borghmestar, Nilss Girmunson,

Rådhmänn,
  Hendrich Erichson, Anders Clason,
  Mickell Hendrichson, Johan Larson,

Kärde Johan larson till Hans wulff, medh shriffteligit inläggiande att 
han shulle haffua sheldt honom till een tiuff för 1 Ta humbla, och Hind-
rich Nilson shulle haffua hördt derpå.

Effter såm Hindrich Nilson eÿ war tillstädes, uphoffz dette till annor 
Rådhstuffw.
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Kom för Rätten Strandrÿdaren Hans wulff, och kärde till Daniel Peer-
son, om dett tuback till förrenne är p ro toco l l e ra t  om den 10  Junÿ, 
der på daniel Peerson swarar, att han det tubacket haffuer fååt aff sÿn 
broder Excek ie l, såm hans A t tes t  Vthwÿsar, att han haffuer köfft aff 
Compagn ie  tuback i Helsingeforss.

Daniel Peerson före bäär att han och haffuer fååt tuback aff Hans 
Bachster i åbo, Vthaff det tubacket haffuer han rÿcht det stÿcket aff H:u 
Malin Jonas dotters håndh, såm han här in före rätten hafuer låtet see,

Tridie gången säger daniel, att han haffuer fååt aff Regementz  
Quar teermes taren  Hans Jrfwingh, och Hans Jrfuingh af Hans 
bachster.

Besökiaren eller Strandrÿdaren beropar på een Båtzmahn Simon 
be: dh att han haffuer köfft för 2 / öre aff Daniel till kÿrckeheerden, Båtz-
mahn hafuer tillförrenne bekendt för borghmestaren, att han inthet 
haffuer köfft det tuback, Vthan daniel haffuer shickat det till kÿrcke 
Herren, eet finger långdt,

Kärde Johan i wästerwÿk till Berendtz Sonn Johan, att han haffuer 
i gåår slagit honom fÿra stoora blodh såår i huffudet, och 1 blåna i An-
sichte, det rätten Ransakade;

Biörnböls Hindrich witnar huru detta krakeel haffuer kommit till 
Väga, wästerwÿk Johan hafuer sagdt till berendz Sonn, eder faar foor så 
illa medh mitt stodh, det iagh lånte honom, tarmarna wille komma ur 
henne, der till berendz Sonn Swarat, dw haffuer lugit såm een shielm, 
och slagit till medh det samma, att bloden hafuer stuffuat öfuer huffu-
det, menandes medh een Nÿkell honom trachterat; effter såm berendtz 
Sonn icke war till stedes, uphofz der före till näste rådh stuffw,

Sändes effter Thomas skreddars änckia, för det hon skule haffua 
såldt öhl i gåår Vnder affton sången, der Vthaf dee haffua fååt till fälle 
först dricka och sedan slåås, effter såm hon icke Rådstuffun till ända 
Comparerade, felles hon iför den shull för tredsho till 3 M:r effter det 
7 Capp.l Rådst: bal:
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Anno  1666: den  11  Augus t i  Höltes Rådstuffu i när-
waro, i borghmestars ställe, Nilss Girmunsson,

Rådhmänn
  Hendrich Erichson: Anders Clason:
  Michell Hendrichson,

An kom hÿt till staden den 10  hu ius  den Höghlåfl: Kongl: Håfrätz 
breeff, aff wälbetrodde H:n Secre teren  och wälbetrodde H:r Advoca t  
F i sca len  Vndershrifuen, Anlÿdande om någon förseeningh i 664 åhrs 
p ro toco l l, Och der före är C i te ra t  att swara i Kongl: Håffrätten den 
8  oc tobe r

Kom för rätta Kÿrckeheerden wällärde herr H indr i ch, och 
beswärade sigh öfuer Prestegårdz källaren, att den måtte å nÿo repa -
re ras  medh bielckar, och twenne murar uplagas, Begärandes och der 
hooss att Borgershapet wille bÿggia een sängh kammar, 3 fampn på 
wäggen, såm han kan hålla fremmande uthj.

Bleff bewiliat af rätten att heele borgershapet shulle föra 1 stock 
huar deera der till, Men aff kÿrcke förstugu stockarna shall tagas till 
källar bielckarna, dee öfriga och minsta till kammaren effter såm hopp-
man will icke haffua dem till den gambla kÿrcke förstugun,

Accorderades  medh Anders Nilson, han shulle taga sigh omaket 
före, beställa medh sigh 3 karar, 1 till huar knut, huadh köpet för deres 
omak an belangar, shulla the sielfua till see först om källaren, sedan om 
kammaren, huadh arbete är wärdt, will staden gärna betaala,

Vp bödh Jacob Båtzmann lill skreddars Saxxen, såm står i pant för 
båtzmans peningarna.

Anno  1666: den  3  novembe r  Höltes Rådhstuffw i 
samptlige Rådetz nährwahro, Borghmestaren war siukligh,

Kom för rätten Hendrich Madtzson i wästerbÿ, och fodrade 8 dal.r 
16 / ör såm honom räster på den stuffun, Staden af honom köfft hafuer, 
till Prestegårdz kammar öfuer källaren, Fodrade arbetz karana sÿn res -
t e rande  löön såm stuffun up satt hafuer – 12 dal.r shall nw igen be-

11 AUG. O. 3 NOV. 1666.
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komma för källar murningen och hwist för källaren – 6 D:r desse be: te 
r es te rande  peningar på legges borgershapet nw strax betaala.

Jören Erichson i wästerbÿ kärde till Sal:e Josepz änckia, det han ha-
fuer födt een oxx till Sale Josep een half winter, och ingen betalningh 
haf:r fådt meer än 1 Cappa Salt.

effter såm Josepz hustru war C i te ra t, och icke Comparera t, felles 
för den shull till 3 / öre effter det 7 Cap:l i R: ba:

Jören Erichson i wästerbÿ hafuer låtet C i te ra  Jon Skoomakar, och 
icke Comparera t, felles och för den shull effter det 7. Capl. i Rådst: 
bal: till 3 M:r

Kärde Anders Trägårdzmestar till Hendrich Erichson, det han ha-
fuer sheldt honom till een Haanreÿ.

Effter såm Hindrich Erichson war C i te ra t  och icke kom till swars, 
alt så felles han för tredsho och rådst: försätningh till 3 M.r effter det 7 
Capp.l i R: bal.

Anno  1666: den  5  decembe r  Höltes Rådhstuffw nähr 
waro Laghläsaren wäll:tt Magnus Frÿs, Borghmestaren wällt 
Johan Anderson.

Rådhmänn
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunson,
  Anders Clason,  Johan Larson,
  Mickell Hendrichson;

Borghmestaren kärde till Hendrich Erichson, Josepz broor, dett han 
haf:r slept sÿn häst i Ladugårdz åkren många gångor, besÿnnerligh nw i 
desse dagar slept på Eesthålmen, medh denne baar Jorden; borghmest-
taren säger att han inthet haffuer hafft der någre Crea tur  oppå sedan 
han slogh honom, haffuer meent låta ståå honom till wåren, medh sit 
gräss,

Hendrich Erichson swarar, att Borghmestaren hafuer stulit hästarna 
dädan, och lagdt Spanmåhl på dem, och welat draga till Quarn, då Hend-
rich dem på wägen mötte när han sökte effter dem, hoff rågh säkiarna 

5 DEC. 1666.
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neder på wägen, och togh hästen bort. der till säger han att borghmest-
taren hafuer för fölgdt honom och månghandra,

Borghmestaren säger att hästarna hafuer gååt der i 8 dagar; för än 
han haffuer blifuit dem warse, hafuer han sedan tagit hästen, och lagt 
rågh uppå ifrå ladugården och sendt till Quarn, då Hendrich mött häs-
ten wedh ladugården, häfuit säcken neder, och tagit hästen bort.

Borghmestaren begärar Eedh af Hendrich Erichson och Anders 
Bengdtsons hustru, såm och sÿn häst der hafft hafuer, om dee icke 
medh wilia hafuer fördt dem dÿt, så wille han inthet taala der om; dett 
dee icke wille göra: doch bleff Hendrich Erichson frÿ giordh och dee 
andra, för dett dee förde hästarna på hålmen, Orsaaken att borghmes-
taren icke hästarna insatte, Vthan lade laddningh på demm till quarn, 
eÿ heller sade dem till, Men för dett Hindrich Erichson för wÿte Borgh-
mestaren, att han staal dem dedan, der före, för den lasten Borghmesta-
ren frÿ Ehrkennes. han haffuer macht på H:s Grefl: N:s wägnar och dess 
ägor taga dee ökiar inn såm oloflig:n på Grefuens ägor in föres, Men för 
samma last Hendrich Erichson Borghmestaren tillmälte fälles han för 
den shull till 20 M:r effter det 12 Capp:l i konungabal: Målssäganden, 
konungenom, och stadenom,

Tillsade Lagläsaren Borgershapet att ingen sigh för dristar hugga på 
Ladugårdzägorna, eller något Crea tur  in släppa.

Peer Hindrichson kärde till Bertill wulff om Oloff gråås gäldh i 
Stockholm att han den in ställer till kommande wåår,

Borghmestaren säger Johan larson till, att han lagar sÿn Skårsteen 
weedh kÿrckian, adt der aff kan ingen skada komma.

Begärte Skreddaren Nilss Madtzson Con f i rmat ion, på sÿn gårdz 
köpe breeff: han bekommit haffuer aff Sal:e Mons Madtzsons effter lefne 
änckia. Ehrkendes samma köp stadigt och fast.

Johan Larson up bödh eet sölfstop Anders Pÿstolmakares förste 
gången.

REGISTER.

Skulle wara i Vnderdonigheet här bredewidh, Men effter såm denne 
Lilla doombooken är icke så mÿkin, at hon räcker uth A lpha  Be th. Alt 
så är rättens ödmiuke Vnderdonige begeran; att Höghwällbetrodde och 
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wällwÿse Herren Advoca t  F i sca len, teckes oss gunsteligast befodra 
och det icke åtÿckia, Vthan till det bästa lagandes; wÿ shall wara och 
är för Plichtat altidh wara den Höghlåfl: Kongl: håfrätten, till hörsam 
tienst och lÿdno, för blifuandes

  så lenge wÿ lefuer.
   På samptlige rättens Vägnar, Vndershrifuer.

Aff Ekenes  den
14  Januarÿ  1666:

    Johan Andersson

     Bar te l l  Wou l f f
 no t: Ek:

Anno: 1667
Åhrs Doombook: aff Ekenäs Stadh:

Hui lcken  i  a l l  såm s törs ta  t i ens t  Vnderdon ighee t, t i l l  den  
Högh lå f l: Kong l ige  Hå f f rä t ten  ö fuer  sändes; Ödmiuke l i -

gen.241

Anno  1667  den  23  Januarÿ  Höltes Rådhstuffw, Nähr 
warandes Lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿss, Borghmestaren 
wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn,
  Hendrich Erichson: Anders Classon,
  Nielss Girmunsson, Michell Hendrichson:
  Johan Larsson:

Kom för rätta Regementz shrifuaren wäll:tt Hendrich Hanson från 
Karstw och Loÿo Sochn, och kärde till Carll Hendrichson medh een 

23 JAN. 1667.

241  Tillagt med annan stil på omslagets baksida: Ekenäs Stadhz doomboock: 
Ankommen till Åbo  d. 10 Februarÿ  A.o 668.
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Obl iga t ion, dat: den 27  november: 662: på een post penningar, såm 
Carll är blefuen shÿlligh honom, begerendes der å een wederbörligh 
doom, sampt och på sÿne hafde omak och Expencer, såm han i så 
många åthshilliga gångor hafuer Carll besökt om betalningen, och eÿ 
haffuer kunnat sitt bekomma:

Carll Hendrichson Förwänder i betalningh Regementz  shrifua-
rens moders på Paloniemÿ i loÿo Sochn, wara honom shÿlligh på een 
räkningh, och will der medh göra honom betalt, der emot Regementz  
shrifuaren säger sigh icke wela wetha der aff; Vthan om modren är Carll 
något shÿlligh, må han sökia henne der hon boor, effter såm han måtte 
sökia Carll der han boor medh stoor om kåstningh och Expencer.

Blef afdömdt att Carll Hendrichson nw strax gör sÿn ob l iga t ion  
fÿllest medh betalningen Vthan Vÿdare upshoff, Nembl:n såm i Book-
staffwen förmäles 45 dal:r kopp:r Mÿnte, Huilchen Ob l iga t ion  Carll 
hafuer sigh för ob l igera t  innan 4:a wekurs förlop dubbelt betaala, doch 
medh miss förståndh giort och för drögdt blifuer lickwäll fördubblingen 
effter gifuit, och i dess ställe, för Regementz  shrifuarens många ree-
sor och Expencer, Ehrkennes Carll gifua till dee 45 dal:r Femton dal: r 
huilchet gör till sammans = 60 dal:r dem Carll shall innan 14 dagars 
tÿdh fullgöra och betaala; Och huadh Carlls räkningar anbelangar emot 
Regementz  shrifuars moder, Remi teres  till näste Landztingh, Carll 
då medh henne Vthföra det bäst han kan och gither.

Anno  1667: den  19  Februarÿ: Höltes Rådstuffw, Nähr-
wahro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn.
  Hendrich Erichson: Anders Classon.
  Mickell Hendrichsson: Johan Larsson.

Borghmestaren begärte aff rätten een A t tes t, Huruledes såm Jo-
han Martenss något Sölfuer i hans frå wahro olagligen medh sÿn egen 
håndh, be:te borghmestaren i frå tagit, såm är shedt den 4:e Februarÿ, 
då han haffuer kommit till Ekenes medh een bookhållare frå Helsinge-
forss, huilchen Johan Martenss een Post penningar shölligh warit, för-
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wändandes der hoss sigh haffua aff borghmestaren een post penningar 
at fodra, doch icke eens låtet någon rådmann der aff weta, Vthan han 
haffuer taget sölfret medh sÿn egen håndh aff borghmesttarens stuffw, 
och der medh bort reest. der före låfuar rådet sÿn A t tes t  der på, att 
dee är icke der om till taalt, eller fååt Vetha der aff, förr änn han haffuer 
reest bort.

Fodrade Borghmestaren oh rådet Carll Hendrichson in för rätten, 
om dee shelz ordh han aff wälb: herrn Assessoren  Gus ta f f  illes 
bonde shulle hördt haffua, att wälb:ne h:n Assessoren  shulle haffua 
sheldt alla i gemeen, till shälmar och tiuffuar, såm Berendt Hanemans 
och Johan Martenss A t tes t  der å Vthwÿsar, huilchen A t tes t  Berendt 
Haneman till stodh, och Carll in före rätten öfuer tÿgade, be:te ordh fält 
haffua.

Huar till Carll Hendrichsson in för rätten swarade och sade till 
Borghmestaren welen i för fölia migh så för fölier.

Kärde Stadzsens Åldermann Peer Hindrichson, på Bårgershapetz 
Vägna, till Carll Hendrichson, om een post tegell, Prestegården till hö-
righ medh att för bätras, Huilchet tegell på lades honom igen infodra, 
af dem han be:te tegell länt haffuer, när han war kÿrckewärdh, Och dette 
shall shee Vthan någon Vppehålningh. Tillåtes honom och Stadz tiena-
ren till hielp, be:te tegell in fodra, der dee iche medh godo wille sitt lähn 
affläggia.

Fältes Brÿta Swensh för Stembninghz för sätiande, emot Morthen 
Hendrichson till 3 M.r effter det 7 Capp:l i Rådst: bal:

Fältes Murmestarens Sonn Anders Michellson för Stembningz för 
sättiande, emot Anders trägårdzmestar till 3 Mr effter samma Cap i te l.

Fältes h:r Math ias  emot Berendt Haneman för swar lösa till / 3 M.r 
effter det 7 Capp:l i rådst: bal:

Anhölt Borghmestaren om een A t tes t  aff Borgershapet, det tul-
neren Nilss Girmunsson, Stadzens Ter t i a l  för hållit haffuer, huilchet 
dee samptlige låfuade.

19 FEBR. 1667.
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Anno  1667: den  30  Mar tÿ: Höltes Rådstuffw, Nährwah-
ro Hoppman wäll:tt Hindrich Greelsson, Borghmestaren wäll: tt 
Johan Andersson.

Rådhmänn:
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunsson.
  Anders Classon, Michell Hendrichsson.
  Johan Larsson.

Kärde Ålderman Peer Hindrichson, till Carll Hendrichson, Huart såm 
det tegel haffuer kommit, såm från Prestegården nederbrötz, när thet 
brann, Sama ledes huart fänster, dörar, Järntÿgh, bordh och bänckiar 
hafuer farit, på det att alla dee saaker må nw komma till Prestegårdz re -
para t ion, befanns att mästa dee saaker shulle wara hooss herr Madtz, 
i sÿn gårdh der att brukas.

på lades herr Madtz att han dem igen shaffar medh det snaraste;
På lades Borgershapet242, att dee körer medh föret är 2 stockar på 

mann till stoora broon243, innan 14 dagars tÿdh, eller böthe,
Kärde Berendt haneman till herr Math iam, om hans gamble drengh 

Johan, huilchen haffuer tagit legor aff Berendt, och icke kommit tiena, 
alt så haffuer Berendt begärat Arres t  på hans löön, hooss h:r Ma -
th iam, Men h:r Madtz säger att drengen haffuer för kommit een hoop 
och saaker, huadh öfrigt är af hans löön, will han betaala.

Blef af dömdt, at berendt shall bekomma 6 dal:r af drengens löön, 
och wara der medh förlÿkt.

Stadz shrifuaren Bertill wulff in lade i rätten fordom Inspec torens  
wäll:tt S imon  bärgz fullmacht och handlingar, Angående at fodra – 55. 
dal:r 16 / ör: K: M:t aff Sal:e Josep Hendrichsons Änckia, der emot hon 
före bäär een häst fodrat för 20 dal:r doch Vitnades att Josep hafuer kört 
medh hästn, det fullmechtigern hårdt påstodh; Alt så dömdes att Jn -
spec toren  shall af räkna 9 D:r för hästen; bleff och effter gifuit, hans 
kåst, det han i några måltÿder för tärt hafuer, och samma mååltÿder 
medh 2 Richz dal.r sielf Contan t  betalt.

30 MARS 1667.

242  Ändrat i originalet från Borgershepet.
243  till stoora broon tillagt i marginalen.
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Kom för rätten Regementz shrifuaren wäll:tt Hindrich Hanson, och 
kärde till Philip Bengdtson, om eet paar pÿståålpÿpor, dem han honom 
gifuit hafuer, der till att för färdiga eet paar frantzösha lååss, nw hafuer 
Philip för farit pÿporna bort, för een långh tÿdh sedan, icke heller giort 
några lååss. Nw begerer Regementz  shrifuaren at han måtte fåå sÿna 
pÿpor igen.

Bleff aff dömdt, att Philip nw strax shaffar honom sÿna pÿpor igen, 
det han och in för rätten låfuade;

Anno  1667: den  13  Apr i l l i s  Höltes Rådhstuffw Nähr-
wahro Borghmestaren wäll:t Johan Andersson.

Rådhmänn
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunson,
  Anders Clason:  Michell Hendrichson.

På lades Boshapz penningarna öfuer heela staden för A:o 1666:
Vp fodrades den köpman drengen från Nÿenshantz såm sälier salt 

i backa bÿ: här i Poÿo shären, tunne såm lÿspundhtaals, och icke ha-
fuer gifuit någon Genant  till staden der före, frägandes och så honom 
huru mÿkit han hender emillan hafuer, swarar han, eet hundrade tun-
nor grååt och qwÿt till samman, huadh i gode herrer shall hafua der 
af, så wäll Genanten  till staan, såm tulln af saltet, weet iagh wist, at 
Borghmestaren, wäll:tt Hindrich Pÿpar och min hwsbonde Class Erich-
son, /: såm saltet äger :/ nekar inthet huadh shäligen är, will iagh på 
deres Vägna betaala.

Tullneren Nielss Girmunson prætenderer  på den humblan, köp-
man drengen tagit hafuer emot Salt. kan wara ½ Skeppundh. Swarandes 
köpman drengen der till. han will och tullen betala, så wäll såm för sal-
tet, allenast han fåår Vetha huru mÿkit han shall gifua för huar tunna.

Pålades köpman drengen, att han shall gifua till staden 1. T:a hwÿt 
Salt och 1 T:a grååt, huilchet sigh belöper till sammans 64 dal:r Tull-
neren Nilss Girmunson på lades att han reeser sielf till backa, och tager 
tullpenningarna emot, såm dee kan om för enas.

13 APRIL 1667.
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Kom för rätta hustru Maria Enerootz: Sal:e Jacob Östermans, r än te, 
och Pro fw ian tmes tars  effterlåtne änckias fullmechtigh: Daniel Peers-
son och kärde till Johan Larsson hennes Swåger medh shriffteligit in-
läggiande, att han haffuer welat af skära hennes ära bort, och låtet gåå i 
roop att Scherz i an ten  Hoseas Peerson hafuer besåfuit henne många 
åthshilliga gångor, förebärandes såddant shedt aff haat och affwndh, 
att hennes Swåger Johan Larsson icke fåår Österbÿ att tillträda, och 
brwka shogh och shiwl, såm han här tils giort hafuer. Förtÿ hon måste 
nw öfuer lefuerera hemmanet frå sigh i Cronones  räst. hafuer be: te 
Änckia sendt twenne stÿcken rådmänn till Johan Larsson, Nilss Gir-
munson, och Anders Classon, frägandes honom för någon tÿdh sedan, 
om han will beståå sÿn ordh, det han haffuer sagdt om henne.

Der till Johan Larsson swarat, min ordh beståår iagh wäll, det han 
och nw in för den sittiande rätt betÿga månde, beståå wilia, och henne 
till binda, allenast hon först bewÿsar honom till Pack, och adt dee icke 
shulle wara wärde strÿka hennes shoor, alt så håller han henne der före 
igen, in till thess hon dem såddant bewÿsa gither.

Johan Larsson säger, att änckian shulle hafua sagdt till Nilss Swahn, 
iagh Vndrar på Ehr, att i gåår till såddant pack.

Om be:te Pack, för klarar sigh änckian i sÿn inlago, icke menandes 
demm huarcken till hoora eller tiuff, Vthan på det sättet, så länge hen-
nes goda hafuer räckt, shulle dee hafua tubbat, eller Packat henne saa-
ker ifrå, och nw öfuer alt detta, wille bort packa hennes ära och goda 
rÿchte.

Johan Larsson begerer hennes inlago, wille swara henne förste Råd-
stuffw.

Anno  1667: den  15  Apr i l l i s. Höltes Rådhstuffw, Nähr 
wahro Hoppman wäll:tt Hindrich Greelson, Borghmestaren 
wälltt Johan Andersson.244

15 APRIL 1667.

244  Nb i marginalen, med annat bläck.
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Rådhmänn,
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunson:
  Anders Clason,  Michell Hendrichson,

Jnlade Johan Larsson, shriffteligh inlago, emot sÿn Swågers Jacob 
Östermans änckia, emot det rÿchtet såm förra Rådhstuffw är p ro to -
co l l e rad  wordet. För klarar Johan Larson sigh i sÿn inlaga,
/1: Hade icke änckian för wÿt honom och hans hustrus slächt L in ia  till 
Pack, och eÿ woro wärde strÿka hennes shoor.
/2: Hennes egen doom bort, så hafua dee iche Vthspridt det taalet, der 
utaff hafuer för orsaakat sigh, att Johan Larsons hustru hafuer sagdt för 
wälltt Anthonÿ Burchardtz tienare, Tÿnnes brwn om hennes wäsende, 
huruledes såm hon haffuer gååt effter Hoseas Peerson, Och tagit honom 
i kammaren medh sigh, så wäll een affton såm fleere, beropandes sigh 
på sÿn hustrus sÿster Häbla Madtzdotter, såm fullkombligen shulle ha-
fua sedt deres lätfärdige wäsende, beropar sigh och på änckians gamble 
pÿga, såm bort lupen är, haffwa Vthspridt och samma taal om henne, 
säger sigh fåå Vitnen fleera, såm shall till binda henne till een hoora, 
förr än hon slipper honom, förmäler och i sÿn inlaga sielf haffua hördt 
sängen knirckat Vthur kammaren och i förstugun, när han een gångh 
hafuer dragit till quarn.

Sändes aff rätten Rådhmann Nielss Girmunson, och Stadz shrifua-
ren, gåå och förlÿka dem emillan, effter såm ingen är belåten der medh 
att någon mister sÿn ära, till det andra är det eet Swåger lagh och slächt 
till samman.

Der till Änckian hafuer swarat iagh begäär inthet annat, om [hon] han 
kann till binda migh till een hoora, så will iagh ståå een hoore rätt, will 
han eller min Swägershor Ehrkenna migh ärligh nw såm förr, will iagh 
migh låta förlÿka, och gifue migh shrifft der på, på det iagh trÿggeligh 
må mitt ärlige Nampn framföra i wÿborgh, så wäll såm på annor ställe, 
såm iagh här tils giort hafuer, huar och icke, så öfuertÿge migh, och 
låte migh ståå eet hoore straff, iagh will på min sÿda, Ehrkenna demm 
ärligh och redeligh igen, såm iagh och icke annat weet, Denne saaken 
är migh så beswärligh, och gåår migh så hårdt till hierta, att iagh shulle 
fåå såddant rÿchte igen till tack, för det goda såm iagh dem giort ha-
ffuer, der till är iagh siukligh och reess färdigh till Wÿborg, haar eÿ hel-
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ler någon tÿdh saken nw Vthföra, will dee inthet förlÿkas, göre huadh 
dee teckes, så kan iagh fåå en ärligh mann, såm min rättfärdigh saak 
hender emillan tager, och affwachtar doom i saaken, medh dette taal af 
änckian angifuer rättens Vthshickade Johan Larsson och hans hustru 
till känna, stÿrckiandes dem till een swågerwänligh förlÿkningh der till 
Johan Larsson, så wäll hans hustru swarat hafuer, wÿ welle eliest wara 
goda wänner och för lÿkte, Men aldrigh gifua henne någon shriffteligh 
A t tes t  der på att wara ärligh, Vthan Vare såm hon är, Alt så bleff dette 
uphäffwit till annor Rådhstuffw.

Anno  1667: den  20  Apr i l l i s: Höltes Rådhstuffw, När-
waro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn.
  Hendrich Erichson, Nielss Girmunson:
  Michell Hendrichson.

Kom för rätta Sal:e Jacob Östermans änckias Fullmechtigh, Berendt 
Haneman, och inlade i rätten hennes fullmacht, sampt shriffteligh 
inlago, Angående, sigh eÿ haffwa shÿmtat honom eller hans hustrus 
s l ech t l in i a, allenast till Pack kallat i Borghmestarens och Torckill An-
derssons närwaro, för det goda hon på dem spenderat haffuer, och som 
åffta be:t är, för den shamfleck dee på henne fördt haffuer, wille taga 
hennes ära ifrån, och förmäler dem igenom detta tillfället sigh slicht 
tillmähli på föra, det hon för sÿn Sal:e mans räst, och Cronones  gäldh 
måtte bÿn frå sigh lefuerera och frånträda, wille icke heller Axcep tera  
sÿna swägershor till fulla Vitne emot sigh, före bärandes dem wara hen-
nes affwndzmänn och största fiender, Vthan begerer andra Capab la  
Vitnen och shääl, så will hon gärna Vnder gåå Sweriges Lagh, och ståå 
den plicht henne aff rätten på lagdt warder, begerandes een weder bör-
ligh doom i saaken.

Tillbödz än aff rätten att dee shule förlÿkas, der till Johan Larsson 
swarar, sigh eÿ wilia göra.

Rätten till spör Johan Larsson, om han icke sielf hafuer gifuit acht 
på hennes wäsende, effter han säger att det i hanss hwss shedt är, der 
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till han swarat, haffwer iagh wetat, att hon så lät färdigh hafuer warit, 
shulle iagh sielf achtat effter henne Men ändoch iagh hafuer Noch Wit-
nen såm i kamaren haffuer legat, dee shall wäll wetha berätta huru dee 
sigh brukat haffuer.

Beropar Johan Larsson sigh på twarminn boar, adt dee shulle haffua 
hördt aff hans hustrus sÿster Häbla, om hennes löössachtigheet, rätten 
frägar honom huar före han tager sigh saaken så widt före, och icke 
sielf sedt, swarar han, iagh säger effter deras taal;

Rätten säger, i shulle inthet så giort, när i inga fremmande Vitnen 
mera hafuen, swarar han, iagh meente dee shulle blifue eet paar fålck, 
der före sökte iagh inga fremmande Vitnen, hon shulle inthet hafua 
sheldt migh för något pack, så hafuer iagh inthet fördt denne saaken 
så högdt.

Fram hade Johan Larsson sÿn hustrus sÿster, hustru Margita Madtz-
dotter, Sal:e Erich shreddars änckia, att witna om be:te wäsende, hustru 
Margita bekenner huruledes såm änchian haffuer bidit henne komma 
heem medh sigh een affton till Johan Larssons, medh fölie Hoseas  
Peersson när han hafuer warit der een wäldigh tÿdh om natten i Johan 
Larssons kammar, haffuer Johan Larsons hustru bidit honom gåå bort, 
men han haffuer inthet welat, då haffuer hennes Swägersha slecht liu-
set Vth, medhan hon slechte liuset Vth hafuer hoseas tagit h:u Margita i 
fampn, der hon haffuer sitit på fållbäncken, och stielpt henne neder, så 
länge h:u Maria hafuer lagdt sigh i sängen, sedan haffuer han sprungit 
up aff fållbäncken, och lagdt sigh i sängen medh henne in till dagen;

Rätten frägar hustru Margita till om hon sågh dem wara Vthi wärck 
medh huar andra, effter beshÿlningen, der till hon swarar, iagh sågh 
dett sielf medh min ögon, för dÿ det war mån liust, dette will hon medh 
sÿn Eedh bekräffta.

Johan Larsson beropar än på sÿn andre hustrus sÿster Häbla Madtz-
dotter, det hon och een gångh hafuer legat i sängen medh henne, då 
hafuer hoseas kommit ginast i sängen till henna, och häbla Vndan, och 
eet stÿcke Vthur kiortelen, då shulle hon hafua ränt i stugun, der twar-
minboar, hafuer warit, då shulle häbla hafua sagdt af deres wäsende, 
der på beropar Johan sigh än, att dee shulle hafua hördt aff hennes 
wäsende, effter häblas berättelsse.
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Johan Larsson till sades att shaffa sigh bätre Vitnen, änckian at till 
läggia saaken i förste rådhstuffw, Jempte medh twarminboar, dett Jo-
han larsson rätten försäkrade att wilia shaffa, då will rätten låta een 
doom i saaken falla.

Anno  1667  den  29  Apr i l l i s, Höltes Rådhstuffw, Nähr 
wahro hoppman wälltt hindrich Greelson, Lagläsaren wälltt 
Magnus Frÿss, Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn.
  Hendrich Erichsson: Nielss Girmunsson.
  Anders Classon: Michel hendrichson.

Kom för rätten, hustru Maria Enerootz Fullmechtiger Berendt hane-
mahn, och kärde igen till Johan Larsson, att han wille medh laggilla 
Vitnen och shääl fram hafua, åffta be:te Änckia tilläggia, det han låfuat 
hafuer, så will hon ståå sÿn plicht effter lagh.

Fram hade Johan Larsson een drengh ifrå Österby, Erich hendrich-
son be:dh att han shulle witna om samma åffta be:te wäsendh.

Rätten tillsporde honom, om han hafuer sedt eller hördt något oär-
ligit om sÿn maatmoder, der till han swarade, icke hafuer iagh sedt 
Vthan hördt aff hennes gamble pÿga såm bort lopp, att hon hafuer 
sagdt, att hoseas hafuer lagdt sigh i sängen medh henne, Effter såm 
be: te drengh icke finnes dugligh till witna, för hans fåån heet shull, alt 
så kunde han inthet betroos.

Framhade Johan Larsson een annor drengh Erich Larsson, han wit-
nade det samma, att han huarcken sedt eller hördt hafuer af henne 
något Oärligit, Vthan aff pÿgan såm bort lupit hafuer, hon hafuer sagdt 
såm åffta be:te är, sampt och för alt fålck i stuffwn, och Sedan för Madtz 
Simonson, Änckians Swärfaar, sedan säger drengen, när pÿgan haf:r 
förnummit att maatmodern hafuer fååt weta der aff, men hon war till 
wÿborgh, hafuer pÿgan lupit bort, och icke toort töfwa, ther till hon 
shulle komma heem.

Framhade Johan Larsson sÿn hustrus sÿster Häbla Madtzdotter, det 
hon bekende huruledes såm Hoseas Peerson och Änckian hafuer hafft 
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om gänge sÿn emillan, berättar, att när Berendtz dotters brölop stodh, 
så hafuer Hoseas, och Berendtz Sonn Johan, fölgdt medh till Johan Lar-
sons, der dee hafua gååt i hans stuffw, då hafuer Häbla gååt till henne, 
att bidia henne i kammaren, då hafuer hon och Hoseas Vthgångit aff 
stugun, och stååt wedh gatu porten, då hafuer Änckian frägat Häbla om 
hon skulle bidia Hoseas inn, hafuer hon swarat, gören huadh i will, då 
hafuer han kommit effter i kammaren, och begÿnt dricka tuback, strax 
effter hafuer änckian och Häbla lagdt sigh i sängen, då Hoseas trängdt 
sigh i sängen medh, medh eet ordh hafuer hon bidit honom gåå lägg 
sigh i fållbäncken, men han hafuer inthet welat, alt så hafuer Häbla 
sprungit aff sängen, effter der hafuer warit trångdt. och lagdt sigh i fåll-
bäncken, men hennes eet barn hafuer legat i sängen, hon hafuer welat, 
häbla shulle läggia det i fålbäncken först och i samma hon hafuer rÿcht 
sigh Vthur sängen, hafuer eet stÿcke gååt aff hennes kiortell, effter såm 
hoseas inthet haar gååt Vr sängen, Vthan shulle hafua sitt lååt för sigh 
såm mann och hustru, Häbla hafuer gååt Vth i stugun och sagdt det för 
sÿn sÿster och Johan Larsson, säger icke i denn meningh att dee shulle 
föra det Vth för några. på dette will hon sÿn Eedh affläggia att så pas -
sera t  war.

Begärte Tullneren Nilss Girmunson een A t tes t  af rätten om dee 
hwss Mat r i a le r  såm är staden gifuit i 3 åhr frÿ, för all tull och beswär, 
begärte een uth Cop ia  aff reso lu t ionernas  samma puncht der till 
lÿdande.

Vpsade Class Hendrichson sitt kÿrckewärde Embethe, det han i 4:a 
åhr i hender hafft hafuer, och sattes i stället Jören Simonson.

Vpsade Borghmestaren, rådet, och Stadz shrifuaren, sÿne tienster, 
effter såm dee ingen löön fåår, eÿ heller weet sigh att wänta;

Hoppmann badh att dee än shulle blifua i åhr, han förwänter H:s 
Exce l l:tz Vnga Grefuen i landet, så shulle dee hafua någon Löön at för-
wänta, alt så lät dee sigh samptliga öfuertaala, och blifue i åhr än, huar 
der då icke blifuer någon löön försäkrad, shall dee samptlige upsäÿa 
sÿne tienster.

Hoppman låter Annotera  att han den 15 Apr i l l  hafuer giort klart 
medh Borgershapet här i staden, om fålck och Boshapz Penning:r245, 
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Och icke penningar än bekommit, begerer Borgershapet de la t ion  på 
4:aa wekurs tÿdh, då låfuar dee dem full göra.

Framhade Johan Larsson Hindrich Nielsson, till att witna öfuer dee 
shelz ordh, såm han säger

Hans wulff honom förwÿt hafua till een Tiwff, der till Hendrich Niel-
son Swarar, sigh wäll hafua hördt dem liuda och krakeela, men inthet 
hafuer han hördt246 hans wulff kalla honom till een tiuf; Vthan dee ha-
ffua shildas åt, när han haffuer kommit till dem, der på will han göra sÿn 
Eedh, att han inthet hördt haffuer om någon tiuff:

Bleff Johan Larsson och hans wulff in för Rätten förlÿkte, dee för 
plichtade sigh, icke igen komma medh något krackeel.

Anno  1667: den  11  Maÿ: Höltes Rådhstuffw, Nährwaro 
Lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿss, Borghmestaren w:tt Johan 
Andersson.

Rådmänn.
  Hendrich Erichson: Anders Classon,
  Michell hendrichson,

Rätten frägar Johen Larsson, om han icke fleera Vitnen kan fåå, läg-
gia Änckian till eet såddant oärligit rÿchte. på det saaken må eÿ längre 
pro longeras.

Framhade Johan Larsson kÿrckeheerdens pÿga, Margita Erichzdot-
ter som i Österbÿ förr hafuer tient, frägade rätten henne till, om hon 
hafuer sedt något Oärligit omgänge emillan Hoseas  och änckian.

Der till hon swarar sigh eÿ haffua sedt eller hördt något derom, Men 
pÿgan såm bort lupen är, haffuer hon hördt taala der om, att han hafuer 
lagdt sigh i sängen medh henne.

Borghmestaren frägar Nielss Madtzson till, Johan larsons hustrus 
broor, det hon shulle haffua sagdt för Borghmestaren, att åffta be:te 
Pÿga, såm åt wÿborgh shulle förlupit hafua, det hon icke haffuer toort 
töfwa der till såm maat modren haffuer kommit heem, för den Orsaaken 
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shull hafuer Pÿgan lupit bort, effter såm hon det taalet först Vthspridt 
hafuer för Madtz Simonson, och sedan fadren för Sonen Nilss Madtz-
son, såm förbe:dh är.

Anno  1667  den  13  Maÿ: höltes Rådstuffw: Nährwahro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn.
  Hendrich Erichson, Anders Classon,
  Michell hendrichson,
  Erich Larsson i Nilss Girmunsons ställe,
  Simon Oloffsson, Morthen Hendrichsson:

Aflade desse nÿa rådhmänn sÿn Eedh å book.
Tillsporde rätten Johan Larsson, om han hade meera Vitnen, att till 

läggia Änckian hustru Maria Hendrichzdotter Eneroot, effter sÿn låfuan 
henne bewÿsa, ett såddant Ehrörigt rÿchte, der till han swarat icke mee-
ra weta, Vthan begerer een Doom i saaken, alt så bleff af rätten öfuer 
seedt och stält till effter föliande Sen tens.

Effter såm hustru Maria Eneroot hafuer i hastigo mode. och brodom 
shilnat kallat Johan Larsson och hans hustrus slecht till Pack, för ståår 
icke der medh något Oärligit ryckte, Vthan på det sättet såm in Ac t i s  
finnes hon haffuer hafft något till bästa, dem hulpit, sålenge haffwa dee 
hållit henne ärligh, till det 2:a föregifuer hon, adt dee wille haffua henne 
till een hoora för Hoseas  Peersson, förståendes der medh dee wilia 
sÿn emillan bara slechten packa hennes ära ifrån, för den Orsaaken 
shull ransakades i rätten, war Borghmestaren witne der till, att änckian 
dem till pack kallat hafuer, försmedandes dem, att dee icke shulle wara 
Värde strÿka hennes skoor, alt så bleff dette räknat för oquädens ordh 
och fältes Hustru Maria Hendrichzdotter eeneroot till: 6 M.r effter det 
31 Capp:l i Rådstubalcken, Mål(s)äganden, Konungenom, och Stade-
nom.
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Sentens.
Men effter såm Johan Larsson effter berättelser, Vthaff sÿn, och sÿn 

hustrus sÿster Häbla madtz dotter, och hustru Margitta Madtz dotter, 
kommit åffta be:te Hustru Maria Eneroot i eet oärligit rÿckte, Och eff-
ter låfuen icke kunna henne dett wäll tilläggia, Och icke är ännw meer 
till funnit Vthan bara slechtrÿ och Hwss fålcket sÿn emillan, och ingen 
fremmande kan framkomma be:te Änckia såddant rÿckte wÿta eller till-
binda medh laggilda shääl, är eÿ heller till förrenne hördt aff henne nå-
got oärligit, der före kan eÿ rätten till städia Johan Larsons swägershor 
gåå Eedh der på, förebäär och att twenne drengiar, och een pÿga shulle 
witna, effter hennes gambla pÿgas berättelsse, Huilchen bort rÿmdh 
är för samma orsaak shull, när Maatmodren haffuer fååt wetha der aff, 
alt så bleff dee eÿ heller gillade, Vthan rätten Ehrkenner Hustru Maria 
Eneroot aldeeles frÿ för denne beshÿllningen, Och Johan Larsson felles 
för sitt åffta Otÿdiga shamfleck han henne på fördt haffuer, till 60 Mr 
effter det 30 Cappittel i Rådstu balcken, Målssäganden, Konungenom 
och Stadenom.

Anno  1667: den  18  Maÿ  Höltes Rådh stuffw, Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn.
  Simon Oloffson: Erich Larsson,
  Morthen Hendrichson.

Kom för rätta Lagläsaren wäll:tt Mag(n)us Frÿss, och kärde till Jo-
han Larsons hustru Brÿta Madtzdotter, det hon shulle haffua sagdt, att 
Österbÿ hustrun, Maria Eneroot hafuer lömnat sÿn tafftes kiortell hooss 
Laghläsaren för sÿn hoorishe röf shull, beropandes sigh på witnen till 
hust:u Malin Jonas dotter, såm dette aff henne hördt hafuer.

Fram hades hustru Malin Jonas dotter, bekende huru såm hust: 
brita haffuer sagdt om den kiortelen, när hon haffuer taalt om hennes 
barn således: Gudh weet huru Östermans änkias barn seer Vth, för een 
såddan Rÿk faar dee hade, der till hustru Brÿta shulle hafua swarat, det 
wore bäter, att hon haffuer tagit skääl, eller såldt sÿn kiorttell bort, och 
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födt sÿn barn, än hon gaff honom till Lagläsarens för sÿn hoorishe röf 
shull, Vppå desse ordh af lade h:u Malin sÿn lÿfligh Eedh å book. eÿ hel-
ler hust: Brÿta här emot säÿa kunde.

Lagläsaren säger, att han ingen kiortell hafuer af henne fååt, 
Vthan han haffuer warit der till gömas, der emillan hon hafuer gååt i 
kÿrckian.

Effter såm Johan Larsons hustru är medh lagligh Eedh och witne 
öfuer tÿgat att hafua hädt Lagläsarenn oh hans hustru der medh, att be-
kommit hustru Maria Enerootz kiortell för hennes horishe röf shull, till 
spordes hustru Brÿta, om hon weet något oärligit medh lagläsarens der 
till hon Nekar, icke annat wetha än ärligit, doch för den försmedelse, 
och oquädens ordh shull, hon h:u Brÿta Madtz dotter, i roop hafuer 
kommit, Felles hon för den shull till 6 Mr, effter det 31 Capp:l i Rådst: 
balcken.

Anno  1667: den  17  Ju lÿ  Höltes Rådst: Nähr wahro 
Hoppmann, wälbetrodde Hendrich Greelson, Borghmestaren 
wäll:tt Johan Andersson

  Nielss Girmunson. Anders Classon;
  Michell hendrichson Simon Oloffson:
  Morthen hendrichson: Erich Larsson.

Kom för rätten wäll:tt Ernes t  Bahn  och fodrade aff wällärde herr 
Math iam dee saaker såm äre Hans Sal:e broder Sonn Adam Johannes 
Bahn  af witradh i den godh willige förlÿkningh och arfzshiffte såm är 
giort medh wällärde herr Madtzes egen samtÿckio, och handh streck-
ningh, såm förlÿkningzshrifften i bookstaffwen förmäler, huilchen är 
giordh i hoppmans Ehrboren wäll:tt Hindrich Greelsons Lagläsarens 
wäll:tt Magnus Frÿses, Borghmestarens wäll:tt Johan Andderssons, 
Rådhmann wäll förståndigh Nielss Girmunsons Nähr Vahro den 5 Maÿ: 
666: Nw begerer Ehrnest Bahn, att han måtte bekomma een doom i 
saaken om denne förlÿkningh och arfzshiffte dem emillan shall blifua 
beståndigt eller icke, det H:r Math iam medh egen begäran samtÿckt 
hafuer. Här emot förebäär herr Math ias, att wara så stoor giäldh, emot 
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det såm han bekommit hafuer, effter bÿtes längden, Alt så swarar dee 
ärlige männ der Vthöfuer warit hafuer, hafuer i icke warit samtÿcht 
der medh, i fick både gården och saaker emot giälden, det doch meer 
belöper än all giäldh, så sholen i inthet förlÿkt eder bort, och nw wille 
i göra oss eet shämt der medh, att i nw först will rÿggia, och icke sedt 
det förr göra, giorde dee ärlige männ af träde i frå rätten, såm Vthöfuer 
bÿtet och förlÿkningen hafuer warit, och stälte i rättens betänckiande 
att ransaka och döma här om; Alt så ransakades och bleff befunnit i 
förra åhrs p ro toco l l, att wällärde herr Math ias  hafuer sielf här å Råd-
stuffw begert bÿte och een l iqu ida t ion, emillan Sale Mes ter  Johan -
nes  Bahns  Arfwingar och sÿna, och är nw shedt af betrodde och ärlige 
männ såm be:t är, och i bÿtes längden medh hans egen samptÿckio och 
handh streckningh giort, och haffuer icke der på ÿrchiat in till da to. Alt 
så blifuer det widh den förlÿkningh och arfzshiffte såm be:te gode männ 
giort hafuer i hans egen nährwahro och samptÿckio, dömes der före 
denne åffta be:te förlÿkningh och arfzshiffte, stadigt och fast, att hållas, 
och icke klandras nw mera der om effter denne da to.

Anfodrade Jn  Spec torens  wäll:t Simon Bärgz fullmechtigh Bertill 
wulff, Sal:e Josep hindrichsons änckia för rätten, och fodrade af henne 
dee 45 dal: såm In  Spec toren  hafuer till at fodra af henne,

Här emot för ob l igerar  änckian sigh innan 14 dagar reesa247 till åbo 
och klarera medh in Spec toren  sielf, huar och icke, will hon effter 
t e rminens  förlopp, Vthan någon på fodringh, giälden fullgöra.

Anno  1667: den  9  Sep tembe r  Höltes Rådhstuffw effter 
den Höghlåfl: Kongl: håfrättens remissor i a l  aff da to  den 
27 Agu: Närwarande Hauptmannen wälbetrode Hendrich 
Greelson, Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson

Rådmänn.
  Nielss Girmunson: Anders Classon,
  Michell hendrichson. Simon Olofson:
  Erich Larsson.

247  Efterföljes av ett överstruket sielf.
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Hades inför rätten Kirstin Anderssdotter Swart, såm effter Asesso -
rens  herr Samuel akerbaums, Arfwedh Rooszspigges, Jochim tinnes 
Fendrichen Peer Anderson wÿr, Hans Morthenson, Peter Renningh, 
Skiparen Hendrich Michellson, och Peter Bohrs A t tes t  aff da to  den 
27 Junÿ näst för leden, såm på Räfwelshe båtnen hafuer födt barn, det 
samma halsen afwridit och dödat, såm be:te A t tes t  Vthwÿsar. Till-
spordes för den shull be:te Kirstin Anderss dotter Swart för rätten, om 
een såddan grof missgärningh, såm henne till wÿtes haffwa bedrifuit, 
huar till hon swarade, gudh shulle bewara henne för såddant, allenast 
att hon inthet wiste födelse tÿden wara så när för henne, Och Vthj dess 
ångest haffuer een Båtzmans änckia i frå Stockholm, Karin Erichz 
dotter be:dh, såm war till Räfwell att sökia effter sÿn sÿster, och i åter 
färden då på shutan kommit om mårgon till henne Vnder öfuer löpet, 
sport henne till om hon hade Ondt, der till Kirstin Swarat, ia, moot 
middagen hafuer samma hustru åter henne till frägat, då hon swarat, ia 
mÿkit ondt aff steen, tridie gången moot affton igen spordt henne, huru 
det shulle till ståå medh henne, då hon öfuer Vunnin i barnafödande 
och af beswÿmelsse, säger sigh icke kunnat swara, war och eÿ heller 
shildh i frå fostret, Vthan hustru Karin det ifrå henne uptagit, bekenner 
och wara aff det andra Quinfålcket medh kalt watn upwächt af samma 
beswÿmelse, wiste eÿ heller kände aff sigh sielf, mÿkit minder kunde 
wetha om barnet war lefuande eller dödt, Vthan förnamm sedan hon 
aff beswimelsen waknade, att barnet warit frå henne, dödt uptagit, 
nekandes altså der till i A t tes tn  ståår, Tillspordes och henne, huar 
före hon icke Vppenbarade det andra Quinnfålcket att hon haffuande 
war, Swarade att hustrun wäll kunnat bemerckia det, och frägat henne 
der om, då bekendt för henne sigh wara medh barn, så såm och att hon 
icke om badh dem om hielp, sade det icke kunnat göra för sÿn stoora 
blÿxell shull, eÿ heller wiste födelse tÿden wara så när, emedan aff denn 
shulle ståå till baka effter hennes räkningh fÿra wikur. Och att hon icke 
haffuer bidit demm tÿga stilla i någon Ondh och argh meningh, Vthan 
sedan hon befann sigh effter beswÿmelssen haffua födt, om badh dem 
draga igen Lukan att inthet mannfålcket shulle wachta der inn, och see 
på det wäsende dee för handen hade. Tillspordes förmeddelst Rådh-
männer Nielss Girmunson och Anders Clason, een gammal ålderstigen 
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Quinna, hustru Margita Jacobs dotter såm nw siukligh lågh, och warit 
öfuer 40 åhr Jordh gumma, och widh barnsenz hÿt komst till staden 
effter 2 dagar sedan det födt blef på hafuet, det beshådat, huar till hon 
swarat sigh eÿ kunnat huarcken wäria eller fälla henne, eÿ heller be-
merckia om halsen war aff wridin, Vthan adt det shulle wara dödt blifuit 
i födzlon.

Sammaledes Vitnar och Simon Oloffsons hustru Margitta Bertillss-
dotter, såm widh denne tÿden brukas för Jordgumma här i Staden, att 
hon inthet annat kunnat see, Vthan det wore dödt i födzlon, och warit 
så kwÿt på allan kroppen, såm och halsen, såm eliest andra döda barn 
plägar wara, Men blååt war det fuller om munn såm andra barn, när de 
döda äro. Eliest så säÿa för be:de twenne Quinnor, att emedan hooss 
henne fans barn kläder, Skiortor, hattar, och lindeken färdigh giorda, 
måtte hon då icke hafua warit sinnadt barnet aff lÿffua, mehr be:te hust-
ru Margita Bertils dotter, säger sigh haffua hördt aff Arfwedh rooss 
spigg, såm förde förbe:de Kirstin Andersdotter Swart hÿt up till staden, 
berättas, att hon hafuer legat Vnder öfuerlöpet, Och läsit Vthj sÿn book, 
allenast eet shrÿn emillan honom och henne, hördt henne Quida och 
låta illa, men icke wiste huadh henne fattas, hafuer eÿ heller hördt nå-
gon barn shrÿ eller grååt, såm eliest andra barn göra när dee komma 
till wärlden248.

Rådhmannen Nielss Girmunsson, bekenner, och haffuer hördt 
samma berättelse, såm desse för be:de trenne Quinnor bekenna, aff een 
Änckia, hustru Elisabeth hindrichz dotter, såm nw icke hemma eller till 
stedes är.

Till spordes Konan Kirstin Anders dotter, huilchen henne rådt 
medh barn, huar till hon swarade hennes fästemann Oloff Swenson H: r 
Assessoren  i Jöne köpningz håffrätt, Gustaff Quickfältz shrifuare på 
Quickstadh gårdh – 7 mÿl ifrå S tockho lm, der hon249 warit i tienst 
hooss wälb:ne Assessorens  broder, h.r Assessor  i den derffshe 
håffrätten, Bengdt Quickfält, och huru wäll hon welat blifua Quar i  
S tockho lm i förleden höst: 666:, effter sÿn fästmans begäran, hafuer 
doch wälbte: Assessorens  hwss frw inthet slept henne ifrå sigh Vr 

9 SEPT. 1667.

248  Ändrat från wälden.
249  Ändrat från han.



357

tiensten, Vthan måste 5 wekur för Jwl reesa ifrå S tockho lm, medh 
welb: te Frw till Derfft, och när hon då i längden befann sigh wara ha-
fuande, shÿndade hon sigh der ifrån, ärnandes sigh till S tockho lm, 
och så wÿdare till sÿnn fäste mann.

Anno: 1667  den  18  Sep tembe r  Höltes Rådstuffw, Nähr 
waro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn.
  Hendrich Erichson: Nielss Girmunsson:
  Simon Oloffson,

Vp hemtades Jordhgumman H:u Margitta Jacobsdotter, hon här in 
för rätten bekenner, aldrigh hafua sedt på det barnet, Vthan det hafuer 
warit såm andra döda barn, iche haffuer det hafft blodh i munn eller i 
Näsan, det hon effter sökt hafuer, eÿ heller blodigt om halsen, dette 
bekenner hon på sÿn siälsaligheet, Och will annamma Sacramente t  
der på, eÿ annat hafua sedt, wälb:ne Frw biata sågh det och Jungfruna 
medh.

Kom och hustru Lÿsbetha sielf in för rätten, bekende hon eÿ annat 
hafua sedt, eller merckia kunde, än att dett hafuer blifuit dödh i födzlon, 
för tÿ hon hafuer icke kunnat see något tekn på det, att det shulle wara 
handterat till dödz: wälb:ne Frw Biata hafuer och då sÿt det, men swul-
lit hafuer det warit. Hon säger – – Simon Skragges Pÿga i Nÿen shantz 
mörda eet barn, det hantterat iagh och mångh andra, när man togh i det 
barnet, så kunde ansichte wändas till nackan, men dette war inthet så, 
eÿ heller hade dette blodh i mun, såm det hade i Nÿenshantz.

Michell Murmestars hustru bekenner, hustru Kirstin, att hon inthet 
kunde merckia, Vthan att det war dödt i födzlon, iagh hafuer och sedt 
mörda barn i S tockho lm, huffudet föll på een sÿda när mann handte-
rade, men dette war inthet så , annat weet hon eÿ bekenna.

Berendt haneman bekenner, och hafua sedt samma barn, inthet ha-
fuer han sedt någon blånat på det barnet, Vthan om bara munn, huÿt 
hafuer det warit om halsen och brÿstet, det hafuer han sedt, men inthet 
hafuer han hafft det i fampn.
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Den  21  Sepptember.

Borghmestaren och Stadz shrifuaren warit till wälb:ne frw Biata Ståål-
arm, förnimma af henne huadh hon på dette barnet sedt hafuer, är dette 
hennes Swar, hon hafuer fååt förnimma och det gååt i mångens mans 
mun, att det barnet shulle wara stuckit medh een knÿff i Nackan, badh 
iagh alt så Rustmesttershan hust: Sara taga barnet i fampn, wände hon 
nackan up, det iagh medh fingren handterade och kände halss kno-
korna, Och war icke af wrÿdin eller aff, dette bekende hon på sÿn siäl-
saligheet, och slogh sigh widh bröstet, men munn hafuer warit blåå och 
rödh aff dess orenligheet såm i födzlan medh fölgdt war, men kroppen 
warit heel hwÿt.

Anno  1667: den  23  Sep tembe r  Höltes Rådstuffw nähr 
waro Borghmestaren, och rådet samptlige, här hooss och wa-
rande, wälbetrodde hauptmannen;

Framhades Rustmestershan, hust: Sara Tÿnes d:r frägandes henne 
om hon medh war, medh wälb:ne frw Biata Ståålarm, när det barnet hÿt 
kommit war, der till hon säger sigh medh warit i kÿrckestaplen, fruns 
drengh nedh tagit det, och hustru Sara i fampn tagit och Vändt om 
Kringet, och aldrigh sedt på det något tekn, att halsen shulle wara aff-
wridin, dette bekenner hon på sÿn siällsaligheet.

Sen tens.
Ehuru wäll Kirstin Anders dotter swart, förmedelst een Vitnesshrifft 

aff Da to  den 27 Junÿ 667: aff åthshillige beshÿlter är, haffwa mördat 
sitt barn, huilchet barn een förnembligh Adelssfrw, medh sampt andra 
Ehrlige, och i såddane saaker för farne, ålderstigne Quinnor å shådat 
och ransakat, bekennandes på sÿn siällsaligheetz pant, det höghwärdi-
ga Sacramente t, att dee icke kunnat see, Merckia eller befinna barnet 
wara handterat och halsen afwridin, eÿ heller befunnit någon blodh i 
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barnsens munn eller näsa, såm elliest der halsen woro brecht sigh för-
orsakat Vthrinna, Vthan förmena barnet Vthj siöögången, och hennes 
quinneligh suaghheet wara i födzlon dödh blifuit i wåda, Tÿ Felles be: te 
Kirstin Swart effter det 15 Capp:l i drop måhla, till wåda boot – 20 M.r 
Huilchet i Vnder donigheet heemställes den höghlåfl: Kongl: Håffrätt 
nådigest här om reso lvera.

Hauptman befalte p ro toco l l e ra, att han hafuer bekommit h:s Nåde 
Grefuinnans, sampt h:s Exce l l:tz Grefwe Ludwich wejrich Lewenhauptz 
shrifuelsse, att hafwa lille tulln, Sampt ⅓ deel aff Axcÿsn; frägandes för 
den shull Tullneren Nilss Girmunson till, om han hade noch aff Inspec -
to rens, Vngers, Ar rendes  Penningar inne hooss sigh, för manandes 
honom, att han dem inthet Vthlåter i frå sigh, Vthan ståå i Ar res t  in 
till thess, Hoppman250 medh Vngren eller hans tullbetiente C la rera t  
hafuer på sÿn härshapz Vägna, på det dem till kommer.

  Rev ideba t

   M GüldenStolpe,
   i n  ju l i o  1668.
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    Bar te l l  Wou l f f251
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Ekenes Stadz Doombook
pro Anno. 1668.

Hwi lcken  i  a l l såm s törs ta  Ödmiukhee t, t i l l  den  högh lå f l: 
Kong l: Hå f f rä t ten  i  Åbo  ö fuersändes .252

Anno  1668: den. 8. J anuarÿ  Höltes Rådhstuffw, Nähr-
wahro Borghmestaren. wällt:tt Johann Andersson.

Rådmänn.
  Nielss Girmunsson, Simon Oloffson,
  Morthen hendrichson, Erich Larsson,

Kom för Rätta Erich Staffanson från Totall, och kärde till Nielss Gir-
munson, dett han shule wara honom shÿlligh – 8 dal:r för – 1 T:a korn 
den han sielf i betalningh hafuer tagit af Berendt Hanemahns Sonn, Jo-
han för – 8 D:r Och Nielss girmunson begärat korn tunnan, och behållit 
henne, och försäkratt peningarna till totall Erich.

Nielss Girmunson låfuar honom betaala, medh dett aldra första,
Taltes om Kÿrckegubn Madtz Hendrichson, huar utaff han shule sÿn 

löön bekomma, Nembl:n 8: D:r K: M:t om åhret, bejakades att han shall 
fåå af Kÿrckiones inkommande medel, effter Staden är för ringa.

Kom för Rätten Kÿrckeheerden, och begärte fyra dal:r af Kÿrckian, 
för dett han haffuer låtet för nÿa twenne stÿcker fenster för Prestegår-
den, aff glassmestershan,

Afsades af Rätten, att be:te fenster shulle wärderas, bode blÿ och 
glass, Och dereffter såm dett wärtär, shall hon betaalas, Men dee 2 
str: fänster hon hooss sigh hafuer af förra Prestegården till låns, shall 
hon ifrå sigh Lefuerera. Och sÿn betalningh bekomma effter wärd-der-
ningen för dee nÿa.

252 Tillagt med annan stil: Ankom med ordin. posten den 6 Febr. 1669.
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Till sades Hans Nilson, att han shall lefuerera ifrå sigh dee twenne 
stÿcker fänster, såm han till lånss haffuer af förra Prestegården.

Borghmestaren gifuer till känna, att Regementz Quarteermestaren 
Hans Jrfuingh hafuer tagit Sal:e Melckert Smeetz swärdh aff Kÿrckian, 
och hafft det bårto i 8 åhrs tÿdh, Och nw Owitterligen låtet dett up slåå 
igen på Kÿrckewäggen, nw will icke staden låta sigh åt nöÿa der medh, 
Vthan säger, effter han haffuer det hafft i så mångh åhrs tÿdh, så må 
han behållat, och betaala till Kÿrckian huadh det wärt ähr.

Up hofz till Regementz Quarteermestarens ankombst.

Anno  1668  –  den  10  Februarÿ  höltes Rådstuffw Nähr 
waro, hoppman wälbetrodd: Hendrich Greelsson, Borghmes-
taren w:tt Johan Andersson.

Rådhmänn
  Nielss Girmunson: Michel hendrichson,
  Anders Classon  Simon Oloffson:
  Morthen Hendrichson,

Blef pub l i cera t  H:s Nådes Landz Höfdingens breeff angående, 
Richzdagen i S tockho lm den 1 Junÿ näst kommande att hållas.

blef och pub l i cera t  H:s Höghwÿrdigheet bishoppens breeff, om 
bökers in förande och försäliande.

pub l i cerades  eet breeff angående Bake Vgns längden.
eet breef angående Arfzshiffte, frå den höghlåfl: Kongl: Rätten,
Angaff Rådman Morthen hendrichson, Mickel Murmestars Sonn 

Anders Mickellson, det han shule hafwa giort medh Sal:e Monss Madts-
sons Sonn, een passqu i l l, eller wÿsa, om halt mickell och tullnarens 
drengh Erich, så och några andra medh in wefwat.

Hans Mickelson swarar för sÿn broder, att han inthet hafuer giort 
henne, Vthan hon shule wara giord i Helsingeforss, och sedan förwändh 
på några här i Staden, såm åfuanbe:tt är. berättades att Anders Mickel-
son hafuer giort henne, och Monsses poÿke shrifuit, alt så sändes effter 
Anders Mickelson och Monses poÿke, dee och in för Rätten kom till stä-
des, strax in förde hoppman, Borghmesttaren, Peer hendrichson, dem 
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bägge i een annor stugu, låtet poÿken strax beshrifua henne, sampt 
och sungit henne in för dem i stugun, der af dee kunde A  probera, att 
den wÿsan lÿdde icke helsingeforss till, Vthan någre i denne Staden: 
Alt så Ehrkende Rätten effter såm åfuan be:te poÿkar haffua slätt inthet 
betaala medh, alt så säties dee in i Stadzsens gömo i 3 dÿgn, androm 
till warnagel, och der hooss så hårdt förplichta sigh, at aldrigh komma 
igen medh såddant shÿmt.

Kom för Rätta Hendrich Hanson i frå Biörnbööle, och kärde till sÿn 
Swåger Hendrich Jacobson, det han skule af hendt af hans siööbodh 
eet Liwster, och der före sagdt neÿ: Lickwäll befinnes liustron hooss 
Borghmestaren, såm han haffuer låtet taga på Ladugårdz ägorna, åfuan 
för Hendrichz Öökstock, såm han hafuer fishiat i Österwÿken.

Effter såm Hindrich Jacobson C i te ra t  war, och i moot willigheet 
iche wille Comparera, alt så fälles han för tredsho till 3 M.r effter det 
7 Capp:l i Rådst: bal:

Kom för Rätten Gullsmeden, Mest:r Agus tus  Weideman  ifrå 
åbo och kärde till Borgershapet, att han hafuer mist – 50 dal:r K. M:te 
på gårdz köpet, der emot Borgershapet swarar, dee haffua giort kööp 
medh wälb:ne Frwn på Brötorp, och icke medh honom, dee hålla sigh 
widh hennes köp, och Agus tus  söke henne dee 50 dal:r sampt den 
repara t ion  han sedan gården wärderat blef, inn till den dagen går-
den för såldes, må och Mes t:r Agus tus  sökia wällb:ne frwn det samma 
igen, det bästa han kann och gither.

Kärde Mes t :r Agus tus  Weidemahn, till wällärde h:r Math iam 
om een gäldz fodran. 20 dal:r K: M:te angående, här emot säger herr 
Math ias  neÿ, effter såm han inthet hafuer ärfft sölf kannan, såm denne 
gälden flÿter utaf, för hennes Arbetzlöön, Men effter såm h:r Mathÿs 
hafuer sigh för ob l igera t  i eet breef dat: den 1 Julÿ 665 i eet såm annat 
betaala, så frampt han shule waara een ärligh kaarl.

Alså Ehrkendes af Rätten, att herr Math iam, betaaler till Mes:tr 
Augustus Weidemahn den Arbetzlöönen för kannan – 20 dal:r och sö-
kie hooss pastoren wällärde herr hindrich dee – 20 dal:r igen, effter såm 
han kannan hooss sigh haffuer, Och Erfuingarna Jempte medh honom, 
såm haffwer deel i kannan behållen, beräkne sÿn emillan dee be:te 20 
dal:r sigh sielfua till aff kortningh.

10 FEBR. 1668.



364

Kärde Torckill Andersson till Mes t:r Agus tus  we idemahn  om 
– 15 dal: K: m:t huilcka be:te 15 dal:r herr Math ias  låfuade in för 
Rätten, Torckill till ställa, och söke effter doomsens innehåld, hooss 
Kÿrckeherren sÿn Penningar igen.

Anno  1668: den  22  Februarÿ  Höltes Rådstuffw, i Nähr-
wahro Borghmestaren w:tt Johann Andersson.

Rådmänn
  Hendrich Erichson: Anders Classon,
  Mickell Hendrichson, Simon Oloffson:
  Morthen Hendrichson.

Kärde Anders Bengdtsons änckia. till wällärde Herr Math iam, 
medh een Räkningh, några Pening.r angående,

Dne: Math iam begärer de la t ion  till näste Rådst: att swara henne 
medh Räkningh igen.

Kom för Rätta Johan Larson, och kärde till Scherqu ian ten  Mickell 
Anderson, det hans hustru kan icke ståå medh mindre i Kyrckian, att 
hon icke ståår åfuanföre.

Blef af dömdt och Ransakat, och blef wedh den doom såm A:o 662 den 
29: 9 b er: af dömdt är, att Johan Larsons hustru shall ståå öfuer, Och 
Mickell andersons hustru Vnder henne, dett och hans Höghwÿrdigheet 
Bishoppen förmäler i sitt breeff, när Rwm finnes i bäncken, shall hon 
fåå ståå effter sitt wärde; Alt så finnes dett effter shääl och naturligit wä-
sende, att Johan Larssons hustru shall ståå öfuer, Och är een godh deel 
äldre, och giort många Penning:r Vth i Staden emot den andra.

Berendt Haneman klagar öfuer Hans wulff, dett han hafuer satt een 
sölf sheedh hooss honom i pant för 9 Mr K: M:t såm shule höra Bertill 
wulff till, Och hans wulf satt samma skeedh till tubachz in  Spec toren, 
wälltt; Peter Tegner.

blef af dömdt att berendt lefuerer dee 9 M.r till Hans wulff så shall 
Hans wulf strax wara förplichtat shaffa sheeden igen.

Kom för Rätta wäll:tt Magnus Frÿss, och fodrade Madtz Simonson 
finne in för Rätten, Huadh han shulle hafua berättat effter hans flickas 
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sagu, hon sagdt hafuer på S tockho lmshe Reesan, och nembdt dee 
såm henne tubbat hafuer, förr hon gaff sigh på wägen. Madtz bekenner 
dett Michell Murmestars hustru shulle hafua tubbat braxnar och hallon 
öhl, och Lars Zachrÿsons hustru mööt henne wedh Halt Mickels, een 
posa i handen, lÿka seende såm maat warur Vthj. Lille Malin bekenner 
dett Philipz hustru hafuer sagdt för henne, att Mickell murmestars hust-
ru hafuer haft braxn, såm hon shulle haffua fååt af Lagläsarens flicka, 
det hon och bekenner att hon hafuer köfft een braxn för 6 / öre, Philipz 
hustru hafuer och bekendt, att hon shulle hafua 1 kanna hallon öhl, 
Mickell Murmestars hustru swarar, att Halt flickan och lille brÿta ha-
fuer fördt till henne een lÿten braxn, och Vthaf lagläsershan hafr hon 
fååt 1 kanna fersht öhl, dett hafuer hon låtet i een bÿtta på hallon, och 
der utaf shole detta taalet up kommit.

effter såm icke sagusmännerna äro alla till städes, Vphofz dette till 
annor Rådhstuffw, då och halt Mickels hustru shall swara före; det 
Lagläsaren gifuer till känna, att hon hafuer dölt hans flicka bort i 3 
dÿgn, och icke fååt Vth henne.

Anno  1668: den  26  Feb: Höltes Rådst: Nährwaro Borgh-
mestaren w:tt Johan Andersson.

Rådmänn.
  Hendrich Erichson: Nielss Girmunsson,
  Anders Clason  Mickel Hendrichson:
  Simon Olofson.

Kärde Lagläsaren igen till Mickell Murmestars hustru om den boo 
drecht henne tillagdt är, genom skäl och witnen för gången Rådhst: det 
hon icke heller kan sigh Vndan draga; fallandes der före till bönen för 
Lagläsaren, och Jempte Rätten badh för henne denne gången, alt så lät 
laghläsaren sigh öfuertaala och förlÿka, medh dee för ordh, huar hon 
igen medh såddant Rofferÿ igen kommer, shall hon plichta för dette, 
och sedan för det då kann till falla.

Fordrade Lagläsaren halt Mickels hustru in förr Rätten för dett hon 
haffuer dölt hans flicka i 3 dÿgn, ifrå Söndagz mårgon inn till tÿssdagen, 
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och när Lagläsershan haffuer frägat henne om flickan war der, säger 
hon Neÿ för henne, Nw bekenner hon lickwäll att flickan haffuer kom-
mit dÿt om Söndagz mårgon, Men om Månd-dagz mårgon effter hafuer 
lagläsershan kommit till henne och frägat effter flickan, shulle hon dölt 
henne, beder för den shull nw in för Rätten om nådh, säger sigh aldrigh 
meera komma igen medh såddant, badh och Rätten att hon shulle gåå 
nedh253 af bidia och lagläsershan så wäll såm hon hooss Lagläsaren i 
Rättens nährwehro giort haf:r kom Stadztienaren till baka och gaff till 
swar, att hon hafuer af bidit hooss Lagläsershan, och förlåfuat sigh 
aldrigh mera igen komma.

Kärde Lagläsaren till Madtz Simonsons finnes hustru, det hon shule 
hafua budit till Lagläsershan een brishin för Rågh, men lagläsershan 
icke welat. een tÿdh effter shule hon samma brish för handlat till de-
res flicka. När lagläsershans sÿster Lÿsbetha hafuer sedt brishin hooss 
flickan, haffuer hon förstååt, att hon hafuer Roffat flickan, tager hon så 
brishin bort och äger denn ännw, der till hon swarar, att hon inthet ha-
fuer gifuit halte flickan brishin Vthan till deres dotter lille Brÿta, sändes 
Stadztienaren neder till laghläsershan, frägandes henne om dottern det 
giordt haf:r eller halte flickan. Vp kom Lagläsershan och dottern medh 
dottern bekende att Madtzses hustru hafuer gifuit henne brishin långt 
till förrenne, att föra till sÿn Moor, at begära Rågh för honom, Men 
modran hafuer inthet welat, Vthan sendt henne heem medh brishin254 
igen. dottron bekenner att Madtzses hust-tru hafuer sitit i wäffwen, när 
hon hafuer tagit brishin emot, men dette shulle långo effter wara såm 
Lagläsershans sÿster hafuer tagit brishin af halte flickan.

Lagläsaren låfuar shaffa witnen till näste Rådstuffw, att Madtzses 
hustru hafuer fååt bode Salt och Pening:r för brishin af halte flickan.

Gaf Lagläsaren till känna, att för några wekur sedan, hafuer Josep 
Hendrichsons halfbroor Hendrich Erichson, åt burit sigh såm een beest 
alt ifrå Middagen in till natten medh skrÿande och Ropande /: krakeel-
landes medh Samuel Peerson :/ Klädandes af sigh alla kläder, att han 
heel blott och baar, såm han hÿt till wärlden kommit hafuer, wältran-
des sigh i snön, och burit sigh åt såm ingen Christen Menishia, hafuer 

253 Efterföljes i originalet av ett överstruket och.
254 Efterföljes i originalet av ett överstruket till henne.
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och Lagläsarens hustru gååt om honom, hafuer hon shemt åt honom 
haffuer han sparckat effter henne, och sheldt på henne, Stadztienaren 
och andra fleera hafuer gifuit såddant till kiänna hooss Lagläsaren i 
Borghmestarens fråwahro, haffuer Laghläsaren bidit Stadhztienaren 
gåå och föra honom i Stadzsens gömo, effter första Ar t i ck len  i H:s 
Kongl: Maÿ:tz Stadgar Vth gifuit på seneste Richzdagen, När Stadztiena-
ren kommer, och will afråda honom der ifrån, och begärar föra honom 
i Stadzsens gömo, hafuer hendrich gripit honom i håret, och dragit det 
mästa uthur huffwdet.

Här till weet inthet Hindrich emot seÿa, Vthan säger sigh icke min-
nas Vthan adt det war sheedt i fÿllo och drÿckerÿ.

Effter såm Hindrich Erichson är öfuertÿgat medh witnen och shääl, 
och kann icke här emot säÿa såddant giort haffwa, alt så borde hann 
fuller dubbelt för Stadztienarens shull emot någon ann effter det – 18 
Cap:l i Såra måla bal: medh wilia, och effter det – 12 Capp:l i bete: balck 
till 12 M , målssäganden konungen och Stadenom, Men effter såm be:te 
hendrich Erichson icke haffuer meddel att betaala några Saakören, blef 
han der före beshont och sattes i dess ställe i Stadzsens gömo i några 
tÿmar, dett han och sielf bejakte.

Anno  1668: den  29  Feb: Höltes Rådhstuffw, i Nähr wah-
ro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn
  Hendrich Erichson: Nielss Girmunsson,
  Anders Classon, Michell Hendrichson:
  Morthen Hendrichson.

Kom för Rätten Lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿss, och kärde igen till 
Madtz Simonson finnes hustru, huruledes och för huadh hon hafuer 
gifuit den sölf brishin /: såm förra Rådstu dagh är p ro toco l l e ra t  om 
:/ till hans dotter Brÿta, eller till halta flickan, denn nw till S tockho lm 
afreest är ifrå tiensten. Tillspordes af Rätten om Madtzses hustru Mar-
gita Simonsdotter hafuer fååt något för brishin, der till hon Nekar, Men 
Laghläsershan säger att hon hafuer bas tunera t  sÿn dotter, Menandes 
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att hon hade köfft brishin, men dottron säger neÿ, Vthan halt flickan 
hafuer begärt köpan, hon hafuer gömdt Salt i een strump åt henne effter 
hennes begäran: Borghmestaren bekenner, att Lagläsarens dotter lille 
Brÿta haffuer sagdt i hans stuffw, att Madtzes hustru hafuer fååt Salt i 
een strump, och 2 / öre pening:r medh.

Effter såm hustru Margita Simons dotter, hafuer sielf bekendt in 
för rätten att hon hafuer gifuit brishin Vth på betalningh, ehuru wäll 
hon säger Neÿ inthet haffwa bekommit, doch witnar Borghmestaren att 
Lagläsarens dotter haffuer bekendt på sÿn siäl saligheet, att hon hafuer 
fååt salt i een strump, oh 2 / öre penning:r För samma hennes stoora för 
seende Och tubbningh, att will haffua ärligh mans barn, till een stoor 
oloflig Odÿgd, och hafuer slätt ingen Rådh att plichta medh, Alt så an-
drom till warnagel, och för sitt eget för seende, säties hon i Stadzsens 
gömo i 3 dÿgn, huar hon icke målssagänden255 afbider och förlÿker.

Kärde Lagläsaren till Philip Bengdtson, dett han haffuer kommit dÿt 
på herregården i deres stuffw medh ifrigt modh, och hafuer begÿnt at 
krakeela medh lagläsershan, hållit hånden i sÿdan, spottat och kastat 
mÿssan på bordet, frägat henne huadh hon hade göra medh sÿn Ro-
ffershor på Rådstuffwn, haffuer han brukat munn så länge att Lagläsa-
ren måtte gåå Vth, och kom nw på Rådstuffun, och gaf såddant hans 
munnbruk till känna, beropar på Vitnen såm der åhördt haffuer, Mur-
mestars Hans, Swenshins brita. Murmestars hustru.

Här emot swarar Philip bengdtson, att swenshins brita war inthet 
der inne, och Murmestars hustru kallar han för Roffersha; Men om256 
Hans shulle witna det wille han beståå. Michel Murmestars hustru swär 
att Swenshins brita war der inne, effter såm icke all witnen war till stä-
des, uphofz dette till annor Rådhstuffw.

Anno  1668: den  4  Mar tÿ  höltes Rådhst: Närwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

255 Ändrat från målszagänden.
256 Men om ändrat från Menom.
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Rådhmänn
  Hendrich Erichson: Nielss Girmunsson:
  Anders Classon. Michell Hendrichson:
  Simon Oloffson.

Jnlade Dnus: Math ias  een Cont ra  Räkningh emot Anders 
Pÿstålmakars Änckia, in förandes hennes Sons Jsach Andersons räst – 2 
T:r 5 ½ Cappa Spanmåhl, såm han haffuer blifuit shÿlligh för winterrän-
tan i Siwndo Sochn, hans moder låfuat shaffat 3 half spenn sädh i från 
Bierno och knapela bÿ för een bÿsso hennes Sonn der såldt hafuer, på 
1 T:a 12 Capp.r gifuer änckian till H:r Mathÿs een Räst längdh, sÿn Sons 
nampn Vnder shrifuit, att h.r Gabriels Sonn, och Sal:e kÿrckieherrens 
H: r Hindrichz Sonn shule wara plichtige att betaala till baka den 1 T:a 12 
Capp:r såm dee up burit hafuer på winter räntan, blef afdömdt att Räk-
ningarna såm in lefuererda äro i Rätten äro l iqu iderade, dem emillan, 
så att de äro klara medh huar andra. Men â  par te  blifuer H:r Mathÿses 
swärmoders Räkningh till Hoppmans an kombst, huilchen Räkningh 
lÿder om 10 D:r 28 / öre då bör H:r Mathias Comparera  här före, Och 
Pÿstålmakars änckia för sölfskålen hon till låns tagit hafuer af b:te H:r 
Mathÿses swärmoder och satt i pant till åbo.

Laghläsaren kärer igen till Philip Bengdtson, Men Philip Bengdtson 
war inthet till städes, doch lÿkwäll C i te ra t, alt så felles han för tresho 
och C i t a t ions  för sätningh till 3 M:r effter det 7 Capp:l i R: bal:

Vp bödh Madtz finne förste gången Sale glasmestarens änckias kior-
tell och tröÿa.

Anno  1668: den  9  Mar tÿ  höltes Rådst: Nährwaro 
Borghmestaren wäll:t Johann Andersson.

Rådhmänn
  Nielss Girmunson, Anders Classon,
  Michell Hendrichson. Simon Olofson,
  Morthen Hendrichson,
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Philip Bengdtsons hustru kom in för Rätten, och begÿnte af bidia 
Lagläsershan, för det åtaal Mickell murmestars hustru henne på fördt 
hafuer, att Philip shulle hafua uthspridt att Jrfuingen shulle hafua shaf-
fat i S tockho lm swart på hwÿt, hon will sÿn lÿfligh Eeedh afläggia 
att huarcken hon eller Philip dett sagdt hafuer, och huadh mehra dem 
emillan passera t  hafuer warit, medh squalder och förtaal, beder 
Philipz hustru sigh före, och rätten medh henne, att hon shall aldrigh 
meera igen komma medh såddant. Huarcken förtaala laghläsaren eller 
hans hustru. Huar hon det shule göra, förplichtar hon sigh sielf att gåå 
i stadzens gömo Vthan någon enthshÿllan.

Bleff förlÿkt emillan Peer Hendrichson, och Morthen Hendrichson, 
om lådie köpet, blef allenast Peer Hendrichson shÿlligh öfuer all Lefue-
rerningh – 1 dal:r 17 / öre K. M:te ¼ Ta tiera, ½ Skålpp:d tuback, 1 ste. 
halfbrukat mört näät.

Begärte Stadzshrifuaren dee gamble fenster såm war tagna ifrå 
gambla prestegården, blef dee wärderat för – 2 D.r 16 / öre K. M:te.

Anno  1668: den  12  Apr i l l, Höltes Rådstuffw, Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn,
  Hendrich Erichson, Anders Classon,
  Simon Oloffson, Erich Larsson,

pub l i cerades  den försäkringzshrifft, såm Goubernamentz  
Secre teren, wälbetrodd, Erlandh hierna, haffuer förshickat till Borgh-
mest-tare och Rådh, genom Stadzshrifuaren Bertill wulff, om Loÿo 
Marcknan,

Samptÿcktes att borgershapet shulle för färdiga een emot Hs: 
Exce l l:tz Genera l  Gouverneurn. till swänshbÿ, huilchen nw säÿes 
fram komma, förwänta shriffteligh swar på be:te Marcknan.

Jnlefuererte fordom kÿrckewärden Class Hendrichson een längdh 
Angående Kÿrckiones Räkningar, der till swartes aff Rätten att alla dee 
bönder såm wÿn här brukar i kÿrckian shall hÿt Stembnas och då slutas 
Räkningen.
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Kärde Josepz änckias fullmechtigh Hendrich Erichson till Murmest-
tars Sonn, Anders, dett han haffuer hafft hennes stodh till Lekeswaldh 
till Quarn, basat stodet öfuer Ijsen, och fördt henne i stallet der hon då 
stört hafuer.

effter såm Anders Mickelson war C i te ra t  och icke Comparera t, 
felles han för den shull i swarlösa till 3 Mr, effter det 7 Capp:l i Rådst: 
bal

Vpbödh Madtz finne Glassmestershans panter andra gången.

Anno  1668: den  18  Maÿ  Höltes Rådstuffw, medh Ge-
mehne mahn, Nährwaro: Borghmestaren w:tt Johan Ander-
son,

Rådhmänn,
  Hendrich Erichson: Anders Classon,
  Simon Olofson,  Erich Larsson,

Vpsade Stadzshrifuaren Bertill wulff sitt Stadzshrifuare Embethe, 
effter han en Ringa löön haffuer, och icke heller kan bekomma henne 
såm förordnat är; Hafuer icke af staden så mÿkit till niwt-tandh såm een 
kåållandz sängh eller mehra.

Kom för Rätta Anders Bengdtsons änckia, och kärde till Esa ias  
Person, det hon hafuer pantsatt honom een sölfskeedh om 4a: lodh, Nw 
säger hon att hon bort kommen är, och Esaias will gifua een bruten 
sheedh igen om 3 lod, här emot swarar Esa ias, der hon sÿn lÿfligh 
Eedh wille af läggia, att hon wogh 4:a lodh, så will han betaala huadh 
hon kostade; Hon aflade Eedh att hennes skeedh wogh 4:a lodh, alt så 
blef af dömdt, att Esa ias  betaaler henne – 8 dal:r för skeden, och behål-
ler sÿn bruten sheedh sielf.

Bleff aftaalt om herredagz karlen. Till spordes Bertill Wulff för huadh 
han Reso lu t ionerna  i Helsinge forss lömnade, der till han swarar, at 
H: s Exce l l:tz Genera l  Gouverneurn  haffuer welat dem see, och 
låfuat genom Secre teren  foderligest shaffa staden swar, men inthet 
effter kommit förr Herrens och Secre terens, Opassligheetz shull.
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blef på lagdt att Bertill wulff shaffar ännw Reso lu t ionerna  igen, 
effter såm dee seÿes wara i Helsinge forss, att staden kan fåå dem heem 
till Herre dagen.

Begärte Thomas Andersson, Sal:e Erich wulfz tompt, att bebÿggia 
oppå. det blef honom effter låtet, allenast shall han gifua för källaren 
och gambla husen – 15 dal:r bräderna shall förwaras till Prestegården.

Anno  1668: den  1  Ju lÿ: Höltes Rådhstuffw i Nährwahro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn,
  Anders Classon, Michell Hendrichson:
  Erich Larsson;

Kärde Johan Larsson till Carll Hendrichson, det han hafuer stembdt 
honom till Rådstuffw, och icke sielf Comparerade, der före saak fälles 
Carll Hendrichson till 3 Mr. effter det 7 Capp:l i Rådst: bal:

Kärde Karin Madtzdotter till Agneta Jonas dotter, dett hon hafuer 
hädt henne medh några Ehröriga ordh, Huilcha ordh hon förplichtar 
sigh shaffa witne till i näste Rådhstuffw, att hon shulle hafua stulit eet 
paar strumpor i trullböle.

Anno  1668: den  9  Novembe r: Höltes Rådstuffw i nähr 
wahro Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson,

Rådhmänn
  Anders Classon: Mickell Hendrichson:
  Erich Larsson,

Kärde Scherz i an ten  Michell Andersson till Hans wulff det han 
shule hafua sheldt honom till een shälm och hundz fott, stadz för der-
fuare, och wille slåå alla hans fenster Vth. der till säger han mehra, een 
Såddan Scherz i an t  fåår mann noch, så såm ligger hemma.

blef denne saak uphäffwen till näste Rådstuffw.
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Anno  1668: den  14  Novembe r :  Höltes Rådhstuffw Vthj 
Lagläsarens wäll:tt Magni Frÿsses Nährwahro, så och

Rådhmänn
  Nielss Girmunsson: Anders Classon,
  Michel Hindrichson: Erich Larsson:
  Simon Oloffson.

Kärde Sal:e Josep Hendrichsons Änckia till Larss Zachrÿson, om nå-
gon giäld, såm hon effter sÿn Sal:e mans book kräfwer, och han shall 
wara shÿlligh blefuen, den tÿdh såm Larss Zachrÿson hade wahrit hans 
Landbonde på Hindraböle, der emot Larss Zachrÿss-son hade något at 
före wända, och till sade medh dett aldra första för shaffa sigh skääl och 
bewÿss såm han sigh beropade oppå, bleff alt så der till op shutit.

Philip Bengdtson Pÿstolmakare inlade een Räkningh, emot Sal:e 
Josep Hendrichsons änckia, der Vthj han een post penning:r henne aff 
fodrar, der emot inlade Enckian sÿn Sal:e mahns Räkningh Vth draget af 
hennes Sal:e mahns book, huilchen gör Philip een stoor hoop shÿlligh: 
der emot igen Philip begärte de la t ion  mehra shääl att sökia, henne 
at öfuer winna, alt så bleff det up shutit till annor gångo, dem emillan 
at l i qu idera.

Fältes Hans wulff till 3 M:r böte, effter det 7 Capp:l i Rådst: bal: för 
det han icke Comparerade  Stembningen, att Swara Scherz i an ten  
Michell Andersson, emedan han förra Rådstw dagh till sade sÿne wit-
nen medh257 sigh hÿt in för shaffa.

Anno  1668: den 17  November. Höltes Rådstugu, i 
Nährwahro Lagläsaren wäll:tt Magn i  Frÿss: Borghmestaren 
wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänner.
  Nielss Girmunsson: Anders Classon,
  Michell Hendrichson, Erich Larsson:
  Simon Oloffson.

257  Över raden.
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Kom för rätta Scherz i an ten  Mickell Andersson, och kärde till 
Hans wulff,: om dett såm förr är p ro toco l l e ra t  om.

Hans wulff säger att han inthet will swara honom, för än han Vth 
reder sigh ifrå det kraakeel såm han haffuer hafft medh Carll Hendrich-
son i Sommars på S tockho lmshe  Reesan, der Carll shulle honom och 
shält haffwa.

Vphofz dette der till, att man fåår Legenheet, att fåå Carll in i Staden: 
så shall der om Ransakat blifwa.

Angaff Borghmestaren Hans wulff, att enär Stadztienaren kom oppå 
Mickell Andersons an fodran stembde258 till Rådstuffw, då haffuer Hans 
wullff swarat Stadztienaren, iagh Kan icke Comparera, effter såm 
Borghmestaren är min högsta afwundz mahn, och geer migh faan när 
iagh något taalar för Rätten.

Borghmestaren frägade Rätten, om han någon tÿdh haffuer wÿst 
honom faanen i wåldh för rätten, då swarade heele Rätten, att dee 
aldrigh haffua hördt dee orden.

Anno  1668: den  21  Novembe r: Höltes Rådstuffw i 
Nährwahro, Lagläsaren wäll:tt Magni Frÿss, Borghmestaren 
wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn
  Nielss Girmunsson, Anders Classon
  Michell Hendrichson: Simon Oloffson.

Frägade Borghmestaren Bårgershapet, om han hade dem något för 
fölgdt och orätt giort, huarken i deres handell, eller något annat sätt, 
der till swarade alle samptlige, att dee icke weet till dett ringeste medh 
Borghmestaren, huarcken uthj eet eller annat, Vthan haffuer Hans wulff 
något sagdt, så må han sielf swara.

Angaff Lagläsaren Philip Bengdtson, dett han shulle igen hafua wa-
rit och brukat sÿn onÿttige mun, shenderat bode Lagläsaren och hans 
hustru; haffuer och in weffuat några ärliga menishior medh, Huilcha 

21 NOV. 1668.
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Lagläsaren will på een annor tÿdh up reepa allenast att han kan bäter 
komma Vnder grunden, och fåå sÿna witnen till städes såm der å hördt 
hafuer.

Anno  1668  den  7  december  Höltes Rådstuffw Nähr 
wahro Lagläsaren wäll:tt Magni Frÿss. Borghmestaren wäll:tt 
Johan Andersson.

Rådhmänn
  Nielss Girmunsson, Anders Classon,
  Michell Hendrichson Simon Oloffsson:
  Erich Larsson.

Angaff Borghmestaren igen Hans wulff, för det han några gångor 
haffuer för smädt honom, och will nw haffwa ett Vth slagh i saaken.

Hans wulff kom in för Rätten, begÿnte af bidia Borghmestaren medh 
största Ödmiukheet, och effter såmpt haffuer sheedt i drÿckio, och 
sompt medh oförståndh, blef han lickwäll i denne gången effter gifwen; 
säger sigh icke mehra igen komma medh såddant, på lades honom af 
Rätten, att han shulle gifua till Jwl hälgen åt dee fatiga ¼ ta Rågh: det 
han och låfuade.

Kärde Scherz i an ten  Michell Andersson till Hans wulf, om dee 
shälz ordh, såm några gångor är p ro toco l l e ra t  om.

Vp stodh Stadzsens åldermahn Peer Hindrichson, Hans wulffes swär-
faar, och begÿnte af bidia medh Hans wulf, att Scherz i an ten  wille 
honom denne gången effter gifua, begÿnte och rätten hielpa honom, alt 
så blefwo dee in före Rätten för lÿkte men sattes i wÿte 40 Mr. sölf:r M:te 
om Hans wulf kommer annor gångh igen medh såddana shälzordh.

Huadh an belangar, att inga många Rådstuffwdagar äro shedda i 
Sommar, så för orsaaker det sigh, att det ringa borgershapet här i sta-
den är, hafuer sÿna Reesor för sigh uthom staden, och icke mÿkit inwis-
tas i staden för än hösten, borde och wahra effter den höghlåfl: Kongl: 
rättens nådiga an ordningh, att doom bökerne shole wahra reg i s t re -
rade, huilchet shulle effter kommas i all Vnderdonigheet, men saak-
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sens för rättande är så ringa, och doombooken så lÿten att det kan icke 
på a lphabe th  papeeret till räckia: der före bidiandes i all såm största 
Ödmiuk Vnder donigheet den Höghlåfl: Kongl: rätten teckes oss ringa, 
och mÿkit fatiga Rätt icke förtenckia, Vthan huadh här Vthi feelar eller 
fattas, må wärdiges wara förshont o…….gifuit. Ac tum v t  Supra.

    (Sigill.)

     Johan Andersson

Ekenäs Stadhz Doombook.
Anno 1669.

Hwi lcken: i  a l l  s åm s törs ta, d iupes ta  Ödmiukhee t, t i l l  den  
högh lå f l ige, Konnungz l ige  Hå f f rä t ten  i  Åbo  Öfuersändes.259

Anno  1669: den  27  Februarÿ: Höltes Rådhstuffw medh 
Gemene mahn, Nährwaro Borghmestaren wäll:tt Johan An-
dersson:

Rådhmänn.
  Hendrich Erichson: Nielss Girmunson,
  Anders Classon, Erich Larsson:
  Simon Oloffson: Morthen Hendrichson.

Kom för Rätta Hendrich Erichson, och kärde till Anders Bengdtsons 
Änckia, det hennes Sal:e mann hafuer tagit af hans fader i från Päres och 
bierno Sochn, eet paar Pÿst-tålar till att för färdigas, och icke än fååt till 
da to  dem igen.

Men effter såm Hindrich Erichson är Erich Andersons Sonn, och 
dem bör igen fodra och bekomma. Och Anders Bengdtsons Änckia kan 
icke der emot säÿa, att icke hennes mann dem emot tagit hafuer, Alt så 
dömdes af Rätten, att Anders Bengdtsons änckia shaffar nw strax ått 

259  Tillagt med annan stil: J den Kongl Rätt inlefrerat den 7. Februarÿ A.o 1670.
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honom igen eet paar Ofärdiga pÿstålar, medh lååss och pÿpor och der 
medh wara förlÿkte.

Kärde än Hindrich Erichson till änckian, om een spännar, det hans 
hustru hafuer gifuit hennes Sal:e mann till att reen göras. Dömdes att 
änckian shaffar een spännar honom igen.

Kom för Rätten Lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿss, Och upbödh desse 
efftershrifne panter, såm Sal:e Josepz änckia hafuer för såldt till honom, 
Och hon nw sedan honom hädt, att lagläsaren hafuer tagit hennes egen 
doom bort, alt så begärar lagläsaren dem inthet, Vthan upbiuder henne 
dem at igen lösa, 1: een Teenflasha, om een kanna och 1 Quarteer, 
gifuit 6 dal:r 2: Än een mindre flasha, 3 eet gammalt teenfaat à : 3 M:r 
och een lÿten smörash, gifuit 5 dal:r kopp:r M:te 4:e eet gammalt brÿgge 
kaar för – 3 D:r K:r Mte: eet Järngreep för – 16 / öre. K:ppr: een lÿten 
krÿddlåda à : 3 ½ M:r Kopp:r M:t.

Kom för Rätta Philip Bengdtson, och kärde till Michell Anderson 
Eeklundh, det Michel hafuer tagit hans häst till lånss, och hafuer hafft 
honom öfuer t e rminen, och hästen sedt så illa Vth, när pÿgan hafuer 
fördt honom heem. då hafuer Philip brukat munn på henne, hafuer hon 
gifuit honom wärre Ordh igen. då hafuer Philip tagit up een spödh och 
slagit henne 2 slagh öfuer Rÿggen. Een stundh effter sedan pÿgan heem 
kom, säger sitt ärende, gåår Michel260 up till Hoppman, tagandes medh 
sigh bÿssan i handen, Och dermedh hafua dee kommit till samman 
wedh Philipz port, der medh hafua dee begÿnt träta, således att Michel 
hafuer sagdt, haf tack farbroor eller Philip för hästen, swarar Philip, 
tacke Digh faan, du hafuer farit medh min häst såm een shälm, den An-
dre swarar, dw må wara sielf een såddan der till dw bewÿser migh.

Beropar Mickel anderson på Vitne, att trägårdzmestaren shall witna 
här om, att Michel hafuer kommit till honom och frägat effter Hopp-
man, och bÿssan i handen, hafuer trägårdzmestaren frägat huadan han 
kom, swarar, hemman ifrån men i wägen kom iagh i hoop medh min 
faarbroor Philip Vthan för hans port, så wille han öfuer falla migh för 
hästen iagh hade till lånss, stötte iagh honom lÿtet medh bÿssan när 
han wilde på migh, dette bekenner Anders trägårdzmäst:r Sant wara.
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Ehuru wäll Scherz i an ten  Michel Anderson, hade hästen bort öfuer 
natten, och reeste länger han begärte den, Och i godh meningh drogh 
till Regementz Quarteer mestaren Hans Jrfuingh, och der foor hästen 
inthet illa. Men det Philip slogh pÿgan medh spöden, kunde hon wäll 
hafua för tient för sÿn stoora munn shull, och det Michell stötte honom 
medh bÿssan, Felles han för den shull effter det 1 Cappl: i Såramåla bal: 
medh wåda till 6 Mr: Målssäganden, Konungen, och Stadenom.

Kom för Rätten: Johan Jacobson, H:s Grefl: Nådes shÿtt ifrå 
wästerwÿk, och kärde till Johan Haneman om – 13 dal:r nw hafua dee 
wara förlÿkte om 1: Ta Salt, och shÿttn shall gifua 3 dal:r K: Mt: igen, 
Och effter såm shÿtten säger att tunnan war lÿten, dömdes Johan Hane-
mahn gifua honom 30 Capp:r Salt på tunnan. och der medh shall wara 
för eente.

Kärde Hindrich Erichson till Anders Classon, det hans Sal:e Sonn i 
S tockho lm, Jören Anderson, hafuer blifuit honom shÿlligh – 3 dal: r 
kopp:r Mÿnte: och een Ass igna t ion  på – 15 dal:r nw befinnes att han 
hafuer fååt sÿn Ass igna t ion  igen, men inthet dee 3 dal:r alt så dömes 
att Anders Clason, Jörens fader såm sÿn sonn ärfft hafuer, shall betaala 
dee 3 dal:r till åfuan be:te Hendrich Erichson.

Kom för Rätten Jacob Larson, och gaf till känna, att hans Sal:e hustru 
är nw dödh såm Vthj 24 åhr hafuer legat på sängh, och begärar tienst-
ligen, att dett måtte honom efftergifuas, klockorna och läger stället. 
Dette blef honom effter gifuit.

Anno  1669: den  1  Mar tÿ  Höltes Rådhstuffw Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn:
  Anders Clason:  Simon Olofson:
  Erich Larsson.

Kom för Rätten Jacob Båtzmans hustru Anna Bertelss dotter och kär-
de till Glasmestershan, hustru Maria kehn, det hon shule hafua sheldt 
henne hooss Josepz änckia, till een hoora och hÿnda, Swarar Glasmes-
tershan, hon shälte migh först till een hoora och hÿnda, så sade iagh, 
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dw shall wara een hoora och hÿnda till thess du migh bewÿser, Hustru 
Anna beropar till witnen, Michel Murmestars hustru såm derpå hördt 
hafuer och Sal:e Josepz änckia.

Josepz änckia bekenner, att glasmestershan hafuer först sheldt hen-
ne för Roffersha, och sagdt att hon hafuer roffat prestens hustru, och 
bekenner in för rätten, att hon hafuer in kommit om [Om] nÿåhrs dagen 
Vnder kÿrcke tÿden, medh eet stop salt, 1 Cappa Miöl, och eet faat fish, 
tridie dagh Jwl hafuer hon fååt af prest hustrun 3 geddor, och några 
hufun kåål; dette bekenner Hust:u Anna hafua fååt af presthustrun för 
koppningh, Än bekenner Josepz hustru, att glasan hafuer sheldt Hust:u 
Anna, till hoora rumpa, och twe fött hÿnda, Och den Andre sheldt hen-
ne såddant i lÿka måttå igen, dee bekenna sielfwa adt dee hafua sheldt 
huar andra,. Och wore nw wärde der före nw falna bägges till stoora 
böther, Men effter dee äro hwsarma, och inthet hafua at böta medh 
woro dee wärde att sätias i Stadzsens gömo, men för deres grååt och af 
bidiande för shones dee i denne gången, Men huar dee i annor gångh 
igen kommer, begära dee sigh adt dee godh willigen och Vthan någon 
doom shall gåå i Stadzsens gömo, det och af Rätten aldeeles samtÿcktes 
och bejakades, så effter kommas shule.

Angaf Bertill wulff i Rätten en ob l iga t ion  om 3 Richz Dal:r Carll 
Hindrichson shulle wara shÿlligh till honom på Sal:e Michel Murmes-
tars Vägna frå S tockho lm, der på hafr Bertill wulf bekommit 2 Ld. Salt. 
à 2 D 16 / ör. Ldet will ännu rästa – 10 dal.r dem Carll hindrichson på 
lägges innan 8 dagar betala, och tage sÿn Ob l iga t ion  igen.

Kärde Johan Frantzson till Hans wulf, det han hafuer shutit hans 
broder i Jacob larsons hustrus kistläggningh

Hans wulf säger icke neÿ der före, att han icke hafuer shutit honom 
Vndan sigh, att han hafuer warit i wägen när dee hafua kommit medh 
lÿke igenom dören.

Effter såm Hans wulf sielf bekenner, att han hafuer shutit honom 
Vndan sigh i dören: Men inthet kann finnas på poÿken någon 
tekn, huarcken till blånadh eller blodhwÿte alt så af wÿstes dem till 
förlÿkningh, och Hans wulf gifuer till poÿken 1 book papeer, och medh 
dee förordh, huar Hans wulf annor gångh medh såddant igen kommer, 
då shall han plichta effter lagh.
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Lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿss angaf i Rätten, det han och till 
förrenne Anno: 668 den 21 9ber hafuer låtet p ro t toco l l e ra, huruledes 
såm Philip Bengdtson hafuer öfuer fallit honom och hans hustru medh 
Ehröriga ordh, i det han hafuer sheldt lagläsaren till een shälm, och 
hans hustru för een hoora, Och till det tridie, att Philip shulle hafwa be-
römdt sigh, att han såm smörier hiulet så går det lätt; Frägades Philip 
af Rätten huru han kan såddant bewÿsa.

der till Philip Swarar, iagh hafuer gååt godh, Jempte 3 medh migh 
för långh shreddaren för hans böthe, och sedan passerade  lagläsaren 
långhshreddaren bort, och derföre håller iagh honom för een shälm, 
såm passerade  een shälm bort.

Lagläsaren swarar, iagh giorde i den Meningh, att här shulle wara 
så mÿken saker behåldna, som hans böther shule angåå, och icke war 
iagh eller han någon shelm der före, när han hafr betalt sÿn Sacköre så 
är han frÿ.
2/ Till een Hoora, swarar Philip, iagh råkade tala medh henne om 
Jrfwingen, blef hon ondh och badh migh draga dÿt än, och hon kallade 
migh så till een shälm, då swarte iagh dw är en Hoora förr.

Härmansöö Madtzes Änckia giorde Eedh å book att Philip hafuer 
sheldt lagläserskan till een Hoora på Josepz gården, sama ledes beken-
ner och Josepz hustru det samma, Men lagläsershan hafuer inthet kall-
lat honom till een shälm, Vthan så på halfft shempt till een half skälm. 
Men det hafr hon sagdt, du shall wara een shälm till dess du bewÿser 
min mann för een shälm,

Effter noga ransakan, befinner man inthet här i Rätten något shälms 
stÿcke medh lagläsaren, ehuru wäll han hafuer passera t  långh shred-
daren bort, i den meningen hafuer lagläsaren giort det, att så mÿkin 
medell shulle effter shreddaren finnas såm hans saakören shulle blifua 
bettalt medh. der före borde Philip dömas effter det 30 Capp:l i Rådst: 
bal: till 60 M: men han hafuer begärat de la t ion  till thess hoppman 
sielf hÿt kommer.

Samaledes borde och Philip saakfällas för laghläsershan det han 
henne för een hoora sheldt hafuer, och icke gither bewÿsa, såm wit-
nena medh sÿne Eder betÿgat hafua; Philip såddant giort: dette medh 
det öfrige Vphäffwes till näste Rådstuffw till hoppmans Ankombst.
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Anno  1669: den  3  Mar tÿ: Höltes Rådstuffw Nähr wah-
ro Hoppman, wälbetrodd Hindrich greelson Borghmestaren 
wäll.tt Johan Andersson.

Rådmänn.
  Hendrich Erichson: Nielss Girmunson
  Anders Clason  Simon Oloffson:
  Erich Larsson:

Angaf Lagläsaren igen Philip Bengdtson, om dee Ehröriga ordh, 
såm han och hans hustru esåm åfftast hafuer öfuer fallit lagläsaren och 
hans hustru medh, Och ståår hårdeliga oppå att han måtte blifua straf-
fat der före: Philip Bengdtsson begÿnnar att af bidia, lagläsaren och 
hans hustru, Och weder ropade sÿn Ordh och sade att han inthet weet 
huarcken medh lagläsaren eller hans hustru, Vthan alt ärligit, Och för-
plichtar sigh, huar han nonten igen kommer medh såddana ordh el-
ler annat, shall hans saak ståå öpen, och gåå olaghwunnen i Stadzsens 
gömo i 3 wekur, alt så lät lagh läsaren och hans hustru öfuer taala sigh, 
för hans grååt och ödmiuke begäran, sampt och heele Rätten gick i för 
bön medh honom, och sattes i wÿte 30 dal:r Sölf:r Mÿnte, Samaledes 
blef philip effter gifuit, för hans trägna böön shull, den Zödwördningh 
han här i Rådhstuffwn giort hafuer, medh dee förordh, huar han meer 
såddant brukar, och igen kommer, shall han sätias i Stadzsens gömo i 
8 dagar. Men huadh långhshreddars saakören angåår, så shall tagas så 
mÿkit här finnes effter honom, och Caut ion i s te rna  wara frÿ, för det 
andra; sampt och lagläsaren, effter hoppmans och rättens bewillningh.

Anno  1669: den  22  Maÿ  Höltes Rådstuffw medh Ge-
mehne mahn, Nähr waro Lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿs 
Borghmestaren wälltt Johan Andersson.

Rådmänn.
  Hendrich Erichson Nilss Girmunson:
  Anders Clason:  Simon Olofson
  Erich Larson:
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Vpsade Borghmestaren, Rådmännen, Stadzshrifuaren, sampt Stadz-
tienaren sÿna tienster, effter såm dee ingen löön hafuer.

Gaf Borghmestaren till känna, att Stoor Klockan är Axel tenarna för-
nötta, adt den måtte nedh tagas och förfärdig-gas, blef pålagdt at Håkon 
månson, shule taga det Arbete för sigh, Klockan nedhtaga låta tenarna 
förfärdigas, Och up sätia klockan igen; Och der före shall han hafua sÿn 
betalningh af kÿrckian.

Fram kom Säÿar ställaren, Larss Madtzson, och krafde sÿn Reste-
rande löön, och begärte igen en nÿ längdh öfuer Staden, för det dee 
shall honom nw årligen gifua, 16 dal:r om åhret: för Vthan reen gör-
ningen.

Kom för Rätten Johan larsons hustru, Brÿta Madtzdotter, och 
klandrade om Kÿrckebäncken medh berendtz dotter Karin, för det hon 
ståår öfuer henne.

Berendt haneman stodh för sÿn dotter fullmechtigh, och sade att 
Johan larsons hustru hafuer bööt – 12 Mr hon swarte igen, i är fält för 3 
M.r i lanztinget sielf, dette badh Berendt Annotera

Johan larsons hustru låfua hempta förste Rådstuffw beskeedh om 
dee 3 M:r Jonas  Bo thv ide  Vndershrifuit, samaledes doomen om 
kÿrcke bäncken.

Begärte Berendt haneman sÿn Målssägande deel på Jacob Öster-
mans Hustrus wägna af Johan larson, effter såm han hafuer Appe l l e -
rad  för några åhr sedan till den höghlåfl: kongl: håfrätten, och inthet i 
förste Sess ion  den Vthfördt hafuer, och afwachtat Reso lu t ion.

Ehuru såm dee Agerade, sade Johan larsons hustru, att hennes 
broors Östermans änckia är inthet frÿ för det talet såm hon henne till-
mälte.

Johan Haneman kärde till Larss Madtzson, det han hafuer giort een 
Kahrbÿnstock, och den hafuer blifuit kaserat, Nu säger larss att bonden 
hafuer sagdt, att låset och pÿpan hafuer hafft shullen, alt så blef på lagdt 
att Johan shaffar een Zedell af bonden att Stocken icke dugligh war, så 
shall larss gifua till baka Peningarna såm han för stocken tagit hafuer.
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Anno  1669: den  4  Sep tember  Höltes Rådstuffw, Nähr 
waro Hoppman wälbetrodd Hindrich Grelson, lagläsaren 
wäll: tt Magnus Frÿss Borgmestaren, wälltt Johan Andersson.

Rådmänn
  Nilss Girmunson: Anders Clason:
  Simon Olofson:  Erich larsson:

Vpsteeg för Rätten Borghmestaren, och kärde till Hustru Agne ta  
Jonas dotter, adt det gåår i fult rÿchte, och i huars mans munn, att hon 
shule hafua stulit eet stÿcke lerfft af een finne på Poÿo kÿrcke backan 
om Sanc te  Johanne Hafuer för den shull Borghmestaren låtet säÿa 
henne Vthur kÿrcke bäncken, att hon icke shall ståå öfuer hans dotter; 
till thess hon purgerar  sigh i frå det rÿchte. 2:o hafuer och hustru 
Agne ta  sagdt på Nilss Girmunsons gårdh, att Borghmestaren shule 
wara en shälm och tÿff, till thess han shulle såddant henne bewÿsa, 
Och Nilss Girmunson shule hafua hördt derpå, det han och in för rätten 
bekenner, att hon hafuer sagdt det honom wara så lenge.
3:o Hafuer och för Ma led ia t  Borghmestars dotter, och bidit oböner 
för henne, att hon shule blifua hoora och tÿff och komma för kåk och 
annat.

Hustru Agne ta  bekenner huru såm det hafuer till kommit om 
Sanc te  Johanne, hon hafuer taalt medh een finne i bÿn och welat hafft 
lerfft af honom för fish och Salt, och tagit lerfftzpackan och ment gåå 
sÿn kooss före till båtz, i Medlertÿdh hon hafuer gååt bort medh lerfftet, 
hafuer hoppmans tienare komit, till samma finne, och welat köpa lerfft 
för penningar, bonden då löpandes effter henne Vth på åkern, ropandes 
effter henne, och tagit lerfftet igen, och för den orsaken satte borgh-
mestaren migh Vthur kÿrckebäncken.

Borghmestaren swarar henne, att hon inthet på det sättet hafuer ta-
git lerfftet, Vthan på tiufuerÿ. lagläsaren bekenner att hopmans tienare 
hafuer bekendt på herre gården för honom, och i Peer hindrichsons, 
och andras fleeres närwaro, att hon hafuer stulit lerfftet,

Nilss Girmunson bekenner att bonden hafuer kommit till hans koÿa 
till Marcknadz platzsen medh lerfftet och säger att hon hafuer bekendt 
sigh för tulners hustru, och tagit lerfftet bort för tullens shuldh, då swa-
rat Nilss Girmunson, iche war det min hustru, så måtte det wara een 
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anders, så säger finn, hafuer iagh wetat, at det war icke eder hustru, 
iagh shulle hafua basat henne huden full.

Vphofz dette till annor Rådstufw, till thess hoppmans tienare kom-
mer hÿt, och sielfwa personeligen bekenner, om hon hafuer tingat lerff-
tet för Salt fish eller salt, såm hon bekenner, Och om dee hafua giort 
bonden af spennigh i frå henne, menandes heller taga peningar af dem, 
än fisken af henne;

Kärde Peer Hindrichson till Hustru Agne ta  Jonas dotter det hon 
shulle hafua hans dotter eet skambligit rÿchte lagdt uppå, att Höraren 
här i  Scho lan, H:r Michell bedh: shulle låtet gåå i uthroop, att hon ha-
fuer welat lagt sigh neder, och bidit honom komma oppå sigh.

Herr Michel säger in för Rätten, adt han hafuer det aldrigh sagdt, 
och aldrigh weet medh henne, eller någon, Vthan alt ärligit och godt, 
och icke talt medh samma pÿga meer än een gångo.

Peer Hindrichson beropar sigh på witnen, att twenne hustrur ha-
fua det hördt, at hustru Agneta det sagdt hafuer, Nembl Michel wiste 
huadh han giorde, han giorde såm Josep, han drogh af, och lömna sÿn 
kappa quar. Här emot säger hustru Agne ta  icke menandes så. dee ha-
fua belugit henne lÿka såm Josep blef belugen, och lågh för pute ferss 
hustru 3 åhr i fengzlet, alt så hafua dee migh belugit och kört migh 
Vthur kÿrckebäncken.

Peer Hindrichson swarar, min dotter shall icke ståa Vnder en tÿff, 
Hon finnes twenne gångor i Stadzsens pro toco l l  för en tÿff, dee be: te 
hustrur såm Peer Hindrichson beropar sigh uppå, säger sigh hafua 
hördt det talet af Maal Matzses hustru, och will icke wpkomma, förr än 
Maal Matzses hustru upkommer. Men effter såm Maal Matzses hustru 
är siuk, och icke kan komma till stedes, Vphofz dette till annor Rådh-
stuffw.

Före kom Berendt Haneman, och fodrade på sÿn Sons wägna lorentz 
hanemans, om den räst han än fodrar till 69 dal:r 24 / ör på sÿn Herre-
dagzlöön A:o 664.

Swarar här till Borgershapet samptl.e i staden, at dee hafua giort 
kööp medh honom om 100 dal:r kopp:r Mÿnte, Och ändoch gifuit honom 
dess för Vthan till d i sc re t ion, öfuer sendt till S tockho lm, 25 dal:r 
kopp:r Mÿnte, Än af Borghmestarens Sonn – – 9 dal:r af hans egen Saak-
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ören till gifues – – 8 dal:r, för det han låfwades att han shreef Stadzsens 
pos tu la te r  i Stadzshrifuarens fråwaro, och der medh wara till fridz, 
och icke meera hafua at wänta. Och Stadzsens S igg i l l  shall nw all dee-
les wara löst, det han bortpantat hafuer, och nw strax igen af Berendt 
haneman hans fader in lefuereras. Och huadh såm Berendt haneman 
hafuer sÿn Sonn på dee 69 D.r 24 / ör lefuererat, må han sökia af sÿn 
Son lorentz igen det bästa han kan och gither.

Vplÿste Peer Hindrichson: Sal:e Efwert weigers gårdh, första 
gången.

Anno  1669: den  6  november  Höltes Rådstuffw Nähr-
waro lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿss, Borgmestaren wäll:tt Jo-
han Andersson:

Rådhmänn.
  Anders Clason:  Simon Olofsson:
  Erich larsson:

Fram kom för Rätten Hoppmans tienare, Hans Anderson, Erich 
Madtzson, Jöns Madtzson, och bekende medh sÿn lÿfligh Eedh å book, 
att hustru Agneta Jonas dotter, hafuer tagit eet stÿcke lerfft om 10 al: n 
på Poÿo Kÿrckebackan af een finne således: bete: samma finne medh 
några andra hafua kommit rÿdandes, och hafuer ment sigh till Marck-
nadzbackan, såm dee hafua kommit mitt för porten, hafua dee ridit in 
för regnet shull, hafuer hoppmans åfuan shrifne tienare frägat dem om 
dee hafua lerfft at sälia, hafuer dee swarat ja, Och een bonde tagit 2 
stÿcker fram, och såldt åt dem af eet stÿcke, och lagdt det andra stÿcke 
emillan säcken och wäggen: hafuer be:te hust:u Agneta tagit samma 
stÿcke såm wedh wäggen war, och shuttat oppå lagdt det på armen, och 
slötet kiortelen öfuer Axlarna, och gååt sÿn kooss till stranden. strax 
effter hon hafuer gååt bort, saknar boon lerfftet, öfuer gifuer han sÿn 
saaker, och löper effter henne, och fåår inthet henne förr fast än mitt på 
åkren. då tager boon lerfftet af henne, och kommit igen, och tager så 
sÿn saker, och drager åt Marcknadzbackan, såm i förra Rådstuffw ståår 
till Tulnerens Nilss Girmunsons koÿa.
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Till spordes hopmans tienare, om dee hörde hustru Agneta biuda 
någon fish för lerfft åt samma finne, der till dee swarade alla tree, adt 
dee aldrigh hörde henne taala om någon fish eller annor waror.

effter såm inthet hustru Agneta war till stedes, Vp hofz dette till 
näste Rådhstuffw.

Kom för Rätten Johan Larsson, och kärde till Scherz i an ten  Michell 
Andersons hustru, det hon är af dömdh att ståå Vnder hans hustru, och 
lickwäll medh tross ståår altidh öfuer henne, framlade domen af Anno  
665, att Michell Andersons hustru shule ståå Vnder hans hustru.

Framlade han och. Kongl: håfrätz Assessorens  och lagmans 
Lietzsens för swarelse shrifft, att han och hans hustru shule blifua oför-
talt och oshäldt, så länge kongl:e håfrättz sielfwe Reso lu t ion  kom-
mer.

pålades Johan Larsson, att han i förste Sess ion  näst denne, saken 
Vth förer, eliest så måste han saakörena Vthgifua.

Anno  1669: den  8  novemb:r Höltes Rådhstuffw, Nähr 
waro lagläsaren wälltt Magnus Frÿss Borghmestaren wäll:tt Jo-
han Andersson:

Rådmänn
  Simon Oloffsson: Erich Larsson:

Kom för Rätten Peer Hindrichson, och kärde till hustru Malin Jones 
dotter, hustru Agneta Jones dotters sÿster, det hon shule i Sommars 
hafua kommit neder till Hans Skoomakars, och stååt der i hans fänster, 
när Peer hindrichsons döttrar hafua burit up wedh, shule hon hafua 
kallat Karin till S tude(n) tens  hoora: 2: hoor pack. 3: sagdt Peer hind-
richsons faar shule hafua rÿmdt för een shälm af landet, beropar sigh 
på hans skoomakar att han dette alt hördt hafuer.
1. Till Studentens hoora Swarar hustru Malin, det aldrigh nonten sagdt, 
Vthan så hafuer det begÿntas, att hon hafuer hafft ärandh neder till sÿn 
sÿster Agneta; icke i någon ondh meningh; hörer hon trätas hooss sÿn 
andra sÿster hans shoomakers hustru, gåår hon dÿt medh och lÿder 
på det krakeel såm Peer hindrichsons döttrar och hon hade sÿn emil-
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lan, hafuer Peer Hindrichsons döttrar sheldt åfuanb:te hustru Malins, 
Agne tas  sÿster, och den tridie sÿstrons faar för een, Hundhläkiare, 
och Suggsnöpare, då shule hust:u malin swarat, gåå till Studenten, han 
hafuer sagdt hoss migh, adt du hafuer bredt digh Vth såm een flundra, 
och han hafuer fååt liggia hooss digh om han hafuer welat, dette beken-
ner hon in för Rätten, at hon det sagdt hafuer effter Studentens ordh.

Framhades Hans skoomakar at witna här om aflade han sÿn Eedh 
å book, och sade huru Peer hindrichsons dotter Karin hafuer burit up 
wädh, och såm hon hafuer kommit mitt för hans fänster hafuer Karin 
sagdt iagh är illa Vthkommen medh dett suggsnöpars packet, då hafuer 
han frägat huars deel det war, då säger hans skoomakars hustru, det 
är mÿn faar hon talar om, såm hafuer legat 18 åhr i Jorden; då hafuer 
hustru Malin lagdt sigh der Vthj, såm och en dotter war, och säger till 
Karin, Hålt dÿn mun stilla du flundra, gåå bredh digh Vth för Studenten. 
Karin swarar, huadh gör dw här dÿn Oxebÿsshÿnda.

Framhades Studenten: säger han inthet hafuer iagh sagdt om Ka-
rin, Vthan sade, Noch finge iagh om iagh wille hooss någon, Än säger 
hustru Malin, att han det än i dagh hafuer sagdt i Nilss Skreddars hus 
noch hafuer iagh det fååt, liggia hooss henne, om iagh hafuer welat, 
Nilss shreddar swarar, noch taltes dee wedh i kammaren, der hust:u 
Malin hafuer sagdt. fålcket säger att i hafuer sagdt det, inthet annat ha-
fuer han hördt, Men Studenten säger sielf, om iagh wore så trängdh så 
kunde iagh wäll fåå det. Tillspordes honom, om han hafuer ment henne, 
han säger neÿ, Vthan sade, han kunde wäll fåå hooss alla.

Afflade Studenten Michel Michaelis sÿn Eedh å book, att han inthet 
hafuer ment Peer hindrichsons dotter Karin der medh, Vthan Andra.

Peer Hindrich angifuer i Rätten, att Hustru Agne ta  Jonas dott:r ha-
fuer och låtet gåå i roop, om den Studenten: beropar sigh på witnen till 
Erich Larsons hustru, det hon bekenner medh Eedh å book, at Agneta 
sagdt hafuer, så giorde Michell, rätt såm Josep giorde putifers hustru, 
han lömna sÿn Mantel quar. Hustru Biata hendrichsdotter, aflade Eedh 
å book, att Hustru Agneta hafuer sagdt, att Karin hafuer bredt sigh Vth, 
och welat hafft Michel på sigh, och gambelboda Simon shulle hafua 
hördt dee orden i Noot båten af Studenten:
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Hustru Agneta bekenner at Studenten hafuer sagdt det i Notbåten, 
och begärer at han måtte komma hÿt till neste Rådstuffu:

Framhades för Rätten Hustru Agneta Jonas dotter, och pub l i ce -
rades  hoppmans tienares bekennelse, såm dee seneste Rådstuffw be-
kendt hafuer, och medh sÿna Eder tillagdt henne att hon lärfftet på 
det sättet tagit hafuer af een finne, före bär hon än der emot, att hon 
shule hafua låfuat fisk för lerfftet. Men det befans inthet i sanningh, der 
före hafuer Borghmestaren i Somars strax låtet säÿa henne till, att hon 
inthet shule ståå i bäncken, för än hon hafuer lagdt ifrå sigh det rÿchte, 
Men inthet sagdt henne frå kÿrckian såm hon berättar.

Effter såm icke meer än såm twenne Rådhmänn är till städes Vphofz 
dette till näste Rådhstuffw.

Anno  1669  den  29  novemb:r Höltes Rådstuffw Nähr-
waro, Lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿss, Borghmestaren wäll:tt 
Johan Andersson.

Rådhmän:
  Bertill wulff:  Hendrich Erichson:
  Anders Classon: Nilss Girmunss:n

  Simon Olofson:  Erich Larsson:

Framhade Rätten Gambelboda Simon Clason, göra sÿn Eedh å book, 
om Hr Michel shule hafua det taalet sagt i båtten, effter hustru Agnetes 
berättelse.

Medh sÿn lÿfligh Eedh bekenner han, att han det aldrigh kan min-
nas.

Framhade Peer Hindrichson hustru Maria: Skolbachz änckia att hon 
hafuer hördt af hustru Malin Jonas dotter, det hon hafuer sagdt, när 
Peer Hindrichsons dotter Karin, hafuer gååt inn medh een wäda stock 
i gården, du Studentenns hoora der till Karin Swarat, du shall wara een 
hoora till dess du migh bewÿsar.

Till sporde rätten Peer Hindrichson, och Hustru Malin Jones dotter, 
om dee hafua meera witnen oh shääl till denne saken, der till dee Swa-
rade Neÿ, Vthan begerer en doom,
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Sentens.

Emillan Borghmestaren och Hustru Agneta Jonas dotter.

Effter såm Borghmestaren wäll:te Johan Andersson, hafuer effter 
taal och rÿchte, låtet af säÿa Hustru Agneta Jonasdotter ifrå kÿrcke 
bäncken, för den Orsaaken shull, att hon shule wara baar å tagen, och 
medh träggie Edsworna manna Vitnen öfuertÿgat, att hon hafuer tagit 
eet stÿcke lerfft af een bonde på Marcknadz backan i Poÿo Sochn om 
Sanc te  Johanne, Och bonden effter be:te witnens berättelsse, sielf 
af hennes Handum tagit. 2:o Hafuer hon och Borghmestaren an rört 
medh några Ehröriga ordh, att blifua till dess han shule såddant henne 
bewÿsa, det han nw giort hafuer, 3:o Hafuer hon och Maled ia t, och 
obönt borghmestars dotter såm in Ac t i s  finnes; borde hon för den 
shull hafua för sitt förseende och gärningh. 1:o wara fallen till 40 Mr 
effter det andra Capp:l i Tiufwa bal: 2:o För Borghmestarens shull, eff-
ter det 12 Capp:l i Konunga bal: till 20 Mr. 3:o Samaledes effter Kongl: 
Stadgar, för Borghmestars dotters shull. Men effter ingen medel eller 
rådh hooss henne fins såddant betaala, så wäll för Tiufnaden, såm för 
det andra, och tridie, dÿ förshones hon i dessomåhl att Sätias i Stadsens 
gömo i 8 dagar, Androm till warnagel, och sigh sielf till een rättelse på 
en Annor tÿdh.

Effter såm Peer Hindrichson hafuer åtshilliga gångor angifuit i Rätt-
ten, det hans dotter Karin är öfuer fallen af hustru Agneta Jonas dotter, 
och hennes sÿster, hustru Malin Jonas dotter medh någon Skälzordh, 
såm in Ac t i s  finnes, och der till sökt witnen och shääl, (effter Studenten 
Hr Michels ordh,) henne öfwertÿga att han shule hafua fååt liggia hooss 
henne om han hafuer welat, Men det hafuer inthet kwnnat finnas i san-
ningh. Alt så göres Peer hindrichsons dotter frÿ Ehrligh och redeligh 
i denne saaken, Och ingen shall hafua macht effter denne dagh henne 
såddant at tillmäla widh sÿn 10 dalr Sölfr Mÿntes wÿte till görande

Samaledes om Suggsnöpningen, och till samma be:te wÿte 10 dal:r S: 
Mt: effter såm inga Witnen är der till, göres för den shull, Sal:e Jonas 
Thomasons barn och effter kommande arfwingar frÿ för den shÿmten 
oh lasten.
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Sentens.

Emillan Peer Hindrichsons dotter, Karin, och hustru Agneta Jonas 
d:r och hustru Malin Jonas dotter.

Hustru Agneta Jonas dotter felles effter det 31 Cappl i Rådst: bal: för 
oquedens ordh till 6 M.r målssäganden konungenom och Stadenom, 
Samaledes hennes sÿster hustru Malin Jonas dotter effter samma Ca-
pittel för oquedens ordh till 6 M:r Målsäganden, konungenom och Sta-
denom, för det dee Hädde Karin Peersdotter hafua welat legat såm een 
flundra, och att studenten hafuer fååt liggia hooss henne om han hafuer 
welat.

Huadh anbelangar det Glasmestershan hafuer giort Eedh å book 
att hustru Malin hafuer sheldt åfftabe:te Karin till Studentens hoora, 
så befinnes hon allena der till, såddant Ehrörigt ordh henne till binda, 
och icke fleera witnen i saaken, icke thess minder felles hon och för 
oquedens ordh till 6 M.r effter det 31 Capp:l i Rådst: bal: Målssägan-
den, Konungenom, oh Stadenom; Och det Karin Peerssdotter hafuer 
sheldt hustru Malin igen till oxxebÿss Hÿnda, effter Hans shoomakars 
Eedhgångh å book, Felles hon till 6 M:r för oquedens ordh effter det 31 
Capp:l i Rådst: bal: Målssäganden konungenom och Stadenom.

Kärde Thomas Anderson till H:r hindrichz gambel pÿga Malin 
Jörens dotter, att hon Anno 664; shulle hafua sheldt honom till een 
Mära flåare beropar sigh på witnen Hans Staffanson, och Gertrudh 
wulff, shule det hört hafua, Hans Staffanson bekenner att han eÿ 
annars mins, att hon det icke sagdt hafuer.

Sen tens.

Emillan Thomas Anderson, och, hustru Malin Jörensd.r

Effter såm Thomas Anderson är frÿ giordh, af sÿn förra husbonde, 
Hindrich Nilsson på lekeswaldh, sampt och aff nootmannen, Jacob, såm 
i brödh medh honom warit, och giort sÿna Eeder der på, att han är frÿ 
för den Mistenckte lasten, och hustru Malin Jörens dotter kan sigh icke 
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befrÿa der före icke såddant sagdt hafua, Felles för den shull hustru 
Malin Jörens dotter till 6 M.r för oquedens ordh effter det 31 Capp:l i 
Rådst: bal: och Thomas Andersson ware här medh för den lasten allde-
eles frÿ oh oförtalt till wÿte säties. 5 dal:r Sölf:r M:t på dem såm såddant 
dierfwes honom här effter, för wÿta eller till mäla.

ReGister.

Doom Emillan Hendrich Erichson och Sal:e Pÿstål-
 makars Änckia ............................................................................ N: 1
Doom Emillan Philip bengdtson, och Michel Andersson  .............–   3:
Förlÿkningh Emillan Glasmestershan och Koppershan 
 hust:u Anna .................................................................................–   5:
Förlÿkningh Emillan Lagläsaren, Magnus Frÿss och
 Philip bengdtss:n om några Ehröriga ordh  ..............................–   8.
Berendt Hanemahn och Johan larsons hustru, om
 Kÿrckebäncken och om några Hädelse ordh ............................–   9
Om Östermans Änckias Målssägande rätt Berendt
 begärar  .......................................................................................– 10
Doom emillan Berendt Hanemans Son Lorentz och
 borgershapet, om Herredagzpenning.r och Stadzens Siggill  ..– 13.
Adt Johan larson nw i förste Sess ion, Vth förer
 den Appe l l e rade  doom emot Östermans Änckia.
 eller hoppman Vth tager Saakörena, effter Stadzdomen
 fältes Anno  1667: den 13 Apr i l l i s. .........................................– 15.
Doom Emillan Borghmestaren, och hustru Agneta Jonas 
 dotter ..........................................................................................– 19.
Doom Emillan hustru, Agneta, och Malin Jonas d:er 
 och Peer Hindrichsons dotter Karin .........................................– 20
Doom emillan Thomas Anderson, och hust:u Malin
 Jörenssd:r ....................................................................................– 21.

   Johan Andersson.

      Bartell Wulff.
 not.

REGISTER.
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Ekenäs Stadhz Doombook.
För Anno 1670.

Hui lcken  i  a l l  såm s törs ta  T iens t  Vnderdon ighee t  t i l l  den  
Högh lå f l: Kong l: Hå f f rä t ten  ö fuer  sendes, i  Åbo: ödmiuke -

l igen.261

Anno  1670: den  3  Januarÿ: Höltes Rådstuffw, medh 
Gemene mahn, Nährwaro Borghmestaren wäll:tt Johan An-
dersson.

Rådhmänn
  Hendrich Erichson: Anders Classon:
  Erich Larsson.

Framteede Scherzianten Michell Anderson sÿn skääl, såm han hade 
om tullwäsende bekommit, der emot Stadzshrifuaren Bertill Wulff gior-
de inspråk Vthj, att han war så när der till den tiensten, tienligare än 
han, Och haar på – 21 åhrs tÿdh tient staden, hafuer och bekommit 
Cau t ions  shrift af twenne Rådhmänn medh Stadzsens S igg i l l  Vnder. 
Men ehurw wäll Stadzshrifwaren såddant angaff, wille icke Michell An-
dersson, såm nw Scherziant är, såddant honom effter låta, effter han ha-
fuer Natten till förrenne förmååt sigh aff Hindrich Michelson, bårgare 
här i Staden Jempte hans Swärfader Berendt Hanemans, och Regementz-
quarteermestarens Hans Jrfwingz Caut ions  shrifft: lät Borghmesta-
ren honom afläggia sÿn tull Eedh effter höghachtat Hr Jnspec torens  
recommenda t ion  och Vilia,

af lade besökiaren Madtz Nilson sÿn besökiare Eedh.

261  Tillagt med annan stil: J den Kungl Rätt inlefrerat den 6 Febr. 1671.
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Anno  1670. den  23  Januarÿ  Höltes Rådstuffw medh 
Gemene mahn, Nährwaro Borghmestaren wäll:tt Johan An-
dersson:

Rådhmänn
  Hendrich Erichson. Anders Clason.
  Erich Larsson,  Simon Olofson

Kärde Scherz i an ten  till Erich Larson, det han hafuer sagdt för 
honom, det Jonas Malin hafuer köfft af Skarpkulla Hans ¾ ta öhl, tulln 
Oansagdt, dett natte tÿdh in fördt, Säties dee peningarna i Ar res t, ther 
till boon in kommer, så shall aftagas det Cronan  till kommer, det öfriga 
shall Jören Simonson bekomma för det Saltet boon honom shÿllig är,

Giordes nÿ Bake Vgns längdh öfuer heele Staden för 1669.
Blef up läsit den höghlåfl: Kongl: Håfrättens breef, att ingen mann 

shall betaala sÿn hustrus giäldh, eller hustrun mans, det dee för sÿn 
samman kombst giort hafuer.

Blef effter låtet borgershapetz begiäran, att dee shulle fåå Peer Hind-
richson till att Profwa öhlet, huilcket och Rätten samtÿckte; at det öhlet 
såm af landet kommer så wäll såm det i Staden brÿgges, t axeras  effter 
såm det är godt till, och dee såm icke låter honom Profwa öhlet, shule 
dee hafua förbrutit det;

Anno  1670: den  12  Februarÿ: Höltes Rådstuffw Nähr-
waro Hoppmannen, Ehrborne och wälbetrodde, Hindrich 
Greelson, Fordom Lagläsaren wäll:tt Magnus Frÿss.

Rådmänn
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunsson:
  Anders Classon, Simon Olofsson:
  Erich Larsson,

Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson före trädde för Rätten, och 
beswärade sigh öfuer wällförståndigh Johan Martenss, hafwa Vthj hans 
fråwaro olagligen honom ifrå pantat några stÿcker sölfuer kärell, af 107 
Lodz wicht, medh sampt eet gammal kopar begare; Huar till Johan Mar-
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tenss swarade sigh hafua bekommit sölfueret af Borghmestarens hust-
ru till Vnderpant, för den giäldh han hade at fordra, der till hustrun all-
deeles nekade sigh icke hafua gifuit honom sölfueret, Vthan medh sÿn 
egen handh det Vthtaget. Bekenner hon hafuer nekat honom att röra 
wedh något sölfuer, Ändoch besÿnnerligh för dee twenne fremmandes 
sölfstoop, huilcha till Seques t re  och Rättens Vthslagh woro dÿt förde. 
– Och Emedan denne saak, be:te Sölfuers Vthpantande, Angående är 
Vthj den Högdtährade Commissor i a l  Rätten såm höltes här sama 
städes, af Herr Assessoren, Ehreborne och Höghachtat N ico laus  
Lietz, skärskådat och af dömdh, Tÿ kann denne Rätten, der Vthj icke 
wÿdare sigh inlåta.

Johan Martenss in lade een Räkningh; slwten och Vnder shrifwen, 
så af Borghmestaren såm honom sielf, dat: den 2: Martÿ: 661: Huar Vthj 
Borghmestaren shÿlligh blifuer 203 dal:r 10/öre Kopp:r Mÿnte, det han 
nw och tillståår, Men fem tree fierden deelss tunna Salt, såm honom 
Res terar  oppå 10 tunnor, såm han bekommit hafuer, dem han och i 
samma Räkning skÿlligh är, säger han effter hennes Högh Grefl: Nå-
des befallningh sigh hafua bekommit af Johan Martenss fader, haupt-
mannen Frw Chr i s t inas  Ca thar ina  de lagard ie, wälbetrodde Sal: e 
Johan Martenss till lånss, Och will hooss Höghbe:te Grefwinna förmå 
kunna fåå lefuerera till kommande Sommar Salt igen. – Johan Martenss 
Vpwÿste der emot sÿn Sal:e faders 656: åhrs Räkningh för Grefwesha-
petz giorde Räntor, huar Vthi han tager sigh till upbördh een anseenligh 
post Salt af sitt höga härskap, hafua bekommit, à – 8 dal:r Sölfuer mÿnte 
tunnan, der af Borghmestaren – 10. T:r annammat, huar på honom 5 ¾: 
T.a till räst ståår, Borghmestaren bekenner hafua lefuererat af dee – 5 ¾ 
T:a Salt igen till baka till shrifwaren Anders Hansson – 2: T:r hafua blif-
wit förde till H:s Högh Grefl: Nådes fiskerÿ i Karÿs shären, Än fodrar 
Johan Martenss 658: åhrs Arrende  för Ekenes Ladugårdh – 60 dal:r 
Kopp:r Mÿnte, der till Borghmestaren eÿ heller nekar.

Johan Martenss införer och Vthj sÿn /: i Rätten in lagde :/ Räkningh 
Borghmestaren hafua fååt af Krigz F i sca len, wälb:ig Sal:e Jochim Von 
Liebstorff een T:a Salt, den Borghmestaren säger sigh igen lefuererat 
till Liebstorffz fishiare Morthen wedh Harparskogh, der Liebstorff hade 
sÿn Strömmingz noot, beropar sigh på Morthens witnes bördh, den nw 
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icke till städes war. – Johan Martenss fodrar för högningh för åfuan 
shrifuit Salt såm res terar, effter den höga Marckgångh, såm för någre 
åhr, på denne Orthen warit hafuer, belöper effter Hans Räkningh – 135 
dal:r Kopp:r M:te så och 3 T:r Korn.

Borghmestaren swarar, att Saltet war inthet hans fader gifuit i hen-
der, bruka sÿn egen pro fÿ t  medh, Vthan lånt af H:s Nåde Grefwinnan, 
Såsåm och om han något korn shule hafua bekommit, så måtte det ha-
fua warit för det Sal:e Johan Martenss gäste hooss honom, medh högh 
Eedh sigh icke wara det ringaste korn Sal:e Johan Martenss shÿlligh.

Samaledes och i Eedhstadh bekende sigh hafua lefuererat dee – 127 
dal:r Kopp:r mÿnte, till Thomas Bäfwermahn i Räfle, såm Johan Martens 
will nw i in lagde Räkningh honom till Räst göra, ehuru wäll han för 
glömt taga på dem Qui tan tz. Huilchet han låfuade för shaffa i Somar, 
före gifwandes att så frampt han icke hade lefuererat Bäfwerman sam-
ma penningar, hade han noghsampt fodrat dem strax af Sal:e Johan 
Martenss igen.

Emot – 291 dal:r Kopp: M:tz In t resse  såm Johan Martenss fodrar 
Ex iperar  Borghmestaren, sigh hafua hafft fodra af Sal:e Johan Mar-
tenss 177 dal:r 30/öre långdt förr än han bleff shÿlligh dee 203 D.r 10/
öre, Huilchet han bewÿsar medh effter föliande shriffters innehåldh, 
såm widh den tÿdh han klarer-rade medh Johan Martenss woro för 
lagde. Nembl:n 653 hafuer han öfuer fördt hans Högh Grefl: Exce l l: tz 
Sal: e herr Feldtmarsh-kalckens – 51 Ta miöl på sÿn shwta till S tock -
ho lm, effter det inthet in rÿmdes på shepet, betÿgar Anders Hansson /: 
som den tÿden altidh emot togh godzset i Grefwe shapet, och fölgde på 
fharkåsterne till S tockho lm att lefuerera det ifrå sigh :/ för medelst 
sÿn shrifft Vth gifuen den 6 Maÿ 653: Huilchen fracht belöper – 15 dal. r 
16/öre, och dubbel tull à 6/öre Sölf:r mÿnt tunnan, gör – 23 dal: r 30/
ör: Kop:r M:te 655: den 2 Apr i l l i s  intÿgar Anders Hansson medh sÿn 
shrifft, Borghmestaren meddelt hafua öfuer fördt till S tockho lm – 4 ½ 
T:a Strömingh, der före i fracht och i tull – 4 D:r ¼/öre, för Sal:e Johan 
Martenss gästningh effter Zedel den 13 Junÿ 658: 10 dal: r – Sal:e Johan 
Martenss hafuer Ass ignera t, Apo tekaren  Ziervogel, till Herman sä-
ger badh på – 8 D:r den 16: oc t: 658: huilcka penningar Borghmestaren 
bekenner sigh hafua betalt, och Zedelen till sigh löst. – Jochim Von 
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Liebstorfz och Johan Martenss förtärningh effter Zedel den 4 Feb: 659: 
– 20 dal:r – Till Bookhållaren Johan Hanson, på sÿn lööns afräkningh, 
Vthwÿsar Esa iæ  Peersons bewÿs, den 18 Feb: 660: – 49 dal:r 16/öre 
– Erich Jacobson Glasmestaren effter Zedel den 12 7bris 663: 3 D:r 
8/öre – Hindrich Johanson i Elimoo effter Zedell, den 16 Junÿ 664: – 20 
dal:r – Sal:e Johan Martenss änckia några små Partzseler, såm Borgh-
mestaren köfft af Åbo köpmännen, effter Zedel, den 19 december  664: 
6 dal: r 23/öre – Berÿdaren Jacob Olofson den 1 Maÿ  657: det Bookhål-
laren Johan hanson witnar den 13 Oc t: 660 – 7 dal:r såm sigh belöper 
– 177. dal:r 30/öre. – Johan Martenss införer i sÿn Räkningh Salt för – 9 
dal:r, Men borghmestaren bekenner sigh icke mehr lefuererat än för 6 
dal:r, fierden deels tunna Strömingh för – 4:a dal:r, så såm och lånt till 
Johan Martenss eet paar betzselstänger.

Sen tens.

Och Emedan Parterne inthet hade mehra in läggia emot huar an-
dra än såm förmält är, Sen tens ie rades  här om således, Adtemedan 
Borghmestaren befinnes först wara shÿlligh – 203 dal:r 10/öre – 5 ¾ 
Tunna Salt, och Ladugårdz Arrende  – 60 dal:r, Summa – 378 dal: r 10/
öre, der emot bewÿsar han medh shriffter hafua betalt – 177 dal: r 30/
öre, Salt och Salt strömingh för – 10 dal:r, Blifuer alt så Borghmesttaren 
shÿlligh, att betaala till Johan Martenss – 190 dal:r – 12/öre Kop: r M: te, 
Huadh anbelangar för högningen på Saltet, – 3 T:r korn, och In t resse  
såm Johan Martenss fodrar, blifuer uphäfuit, effter såm Saltet är inthet 
Johan Martenss till någon Salo lefuererat, Vthan dee be: te 10 T: r är 
Borghmestaren länt af H:s Högh Grefl: Nåde Grefwinnan, och inthet af 
Johan Martenss. 2o. Ob l iga t ion  är inthet på In t ress  Vthgifuen, ehu-
ru wäll Johan Martenss fodrar in t resse, och Borghmestaren lickwäll 
årligen betalt der på, såm han medh shääl noghsampt hafuer bewÿst. 
3o. Men när Borghmestaren bekommer qu i t an tz  af Rassborgz shri-
fuaren Anders Hanson, på dee – 2 T:r Salt såm borghmestaren beken-
ner till Härskapzetz fisherÿ Vthgifuit hafuer, sampt Liebstorfz fishiare 
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Morthens Qu i tanz, shall då först af räknat blifua – 20 dal:r T:n såm 
Borghmestaren på fördt är effter Räkningens inne Håldh.

Företrädde för Rätten Scherz i an ten  Michell Andersson och före 
gaf, att han twenne gångor hafuer låtet C i te ra  Rÿttaren Morthen 
Morthenson i Kopparöö, för det han medh dragen wäria effter Hind-
rich Michelson, öfuer twenne Ränsteenar lupit hafuer, beropandes 
sigh på witnen, Hindrich i Grefwöö, och Nilss shreddare, såm der på 
sedt hafuer, Hindrich Michelson framhade Hindrich i Grefwöö, såm 
då till städes hafuer warit, när krakelet begÿntes, är dette hans beken-
nelse, iagh war och drack medh Rÿttaren 1 kann öhl hooss ladugårdz 
Morthen, då kom Kopparöö Karin in medh sÿn pÿga, såm hade tient 
förra året hooss Hendrich Michelson, hafuer hendrich Mich-kelson 
sagdt till henne, hafuer du warit hooss migh ditt åhr fult, så hafuer du 
fååt dÿn Richtigh löön, men effter du lät tubba digh, och gick migh och 
mitt hwss Owitterligen bort, så shal dw nw fåå wara Vthan, då swarar 
Rÿttaren, Hindrich i hafuer låfuat basa migh, det shall i fåå förnimma 
huru det will gåå, hafuer Hindrich Michelson swarat, aldrigh hafuer 
iagh giort det, der medh Rÿttaren up, och Hindrich Vth, Rÿttaren effter 
medh bara wärian, Vthigenom gården, men inthet hafuer han kunat see 
sedan, huru långdt han hafuer fölgdt effter honom i mörckret.

Effter såm Rÿttaren Morthen Morthenson är twenne gångor stembdh, 
förste gången igenom Stadztienaren, effter borghmesttars befhalningh, 
och den andra gången, effter hoppmans shriffttelige C i t a t ion, och icke 
een thera gången Comparera t, fälles för den shull för olÿdnat, och 
för C i t a t ions  försättiande till 3 M:r för huar thera gången, effter det 7 
Cap:l i Rådstu: bal: Målsäganden, konungenom och Stadenom,

Kärde Erich Jörenson i Pärssöö till Philip Bengdtson, det han hafuer 
låfuat beslåå een kista åt honom, och gifuit honom der till Järn – 17 Mr 
een bÿsspÿpa på betalningen, och 4a tunnor kåhl, dömdes at Philip shall 
beeslåå kistan heel färdigh innan 8 dagar, eller betaale alla sakren till 
baka.

Aflade Casper Hendrichson sÿn borgare Eedh, och gick för honom 
i bårgen, Madtz Madtzson, Carll hendrichson, och hendrich Erichson 
finne,
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Anno  1670: den  9  Apr i l l i s  Höltes Rådstuffw Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson

Rådmänn
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunson,
  Anders Clason,  Simon Olofson:
  Erich Larsson.

Ro terades  Båtzmans längden öfuer hela Staden.
Kärde Kÿrckegubbn, Madtz Hendrichson till Johan Larson, det han 

hafuer twenne stÿcker bockshinn hooss sigh, dem han Johan larsson 
in löst hafuer af sämsharen, och låter icke honom dem inlösa, Effter 
såm Johan larson war C i te ra t  igenom Stadztienaren, till österbÿ, och 
hafuer låfuat fölia, och icke sedan effter kom, fältes han för den shull för 
swarlösa och tredsho till 3 M.r effter det 7 Capp:l i Rådst: bal:

Vpsade Borghmestaren Sal:e Josepz giärda tridie gången,
Angaf Borghmestaren wälbetrodde Hr Cap teens  Class Anckarfiäls 

shrifftelige anordningh om Båtzmans lådian, sampt och om Båtzmans 
Peningarna, shule i dagh dem till stält blifua; giordes dem och kunnigt 
om båtzmans lodians Repara t ion.

Angaf i Rätten Michel Andersson Tulneren, Hr Jnspec torens  
breef, sampt eet Formular, huruledes Nilss Girmunsson shall ställa 
sÿn Räkningar effter, innan den 12 Apr i l l i s  widh straff till görande.

Nilss Girmunson för plichtat sigh in för Rätten, nw strax dette full-
göra, och medh Posten fort shaffa till åbo medh egen bekåstningh.

Angaf Michell anderson det ⁵/₄ T:a Korn är i Ar res t  hooss Nilss 
shreddare, Con f i scera t  för tullens shuldh; Nilss shreddare säger att 
boon hafuer tagit för sitt omak såm det in körde 4 Capp:r och Presten 
såm det tillhörde 3 Capp.r blifuer alenast – 1 T.a behållit der af Tulneren 
tager i första gången half T:a

Anhölte Madtz finne om 668: åhrs res te rande  fålck och boshapz 
peningar.

Vp biuder Johan frantzson, Josepz änckias gårdh förste gången, den 
han af hennes fader Jonas Bothv ide  köfft hafuer och begärar shöt-
ningh här å; Bertill wulff gör här in språk Vthj, medh wäll:tt S imon  
bärgz fulmacht och Änckians ob l iga t ion  på 45 dal:r der till swarar 
Johan Frantzson, adt der är inthet meer obetalt oppå än 20 D:r dem 
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han sigh hafuer och för ob l igera t  at betaala i Sommar till be:te Jonas 
Bo thv ide, effter såm Bothv ide  säger att gården hafuer hördt honom 
till, och icke Josep. Vphofz till Hoppmans An kombst.

Anno  1670: den  2  Maÿ  Höltes Rådstuffw medh Geme-
ne mahn, Nährwaro Hoppman wälbetrod Hindrich Greelson, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson:

Rådhmänn.
  Hendrich Erichson: Nilss Girmunsson,
  Anders Clason  Simon Olofson:
  Erich Larsson.

Vpsade kÿrckewärden Jören Simonson sitt Embete, och sattes i stäl-
let Hindrich Michelson.

Hades för hender Kÿrckewärdenas Räkningar, och klarerades dem, 
Och på lades att Kÿrckewärdena shall upbära Rästen af landet, det dem 
res terar  på Kÿrcke wÿnet af böndren, såm här är wana gåå till Her-
rans Höghwärdiga Nattwardh.

Vplÿstes Sal:e Josepz gårdh andra, gången. Än giorde Bertill wulff 
här inspråk Vthj, på wäll:tt Simon bärgz Vägna,

Angaf Borghmestaren det Nilss Girmunson haar inne hoss sigh . 5 .  
åhrs Ter t i a l  och ¹/₆ deel af Axcÿsn  på Stadzens Vägna, Nilss Gir-
munson swarar, at borghmestaren hafuer på alla dee åhren sÿn tull och 
Axcÿs  inne hooss sigh behållit, och förmenar det shall sigh så mÿkit 
belöpa, såm Axÿsn oh Ter t i a ln.

Vplÿstes Sal:e Efwert wÿkers gårdh tridie gången,
Borghmestaren fodrar Tomptören af Staden för några åhr,
Kom Erich Båtzman och fodrade eet täcke af sÿn Rota, på lades att 

hans Rota shall läggia till een wepa Pening:r, och sielf shall han köpa 
sigh fäldh för dee peningar, såm hann förr af sÿn Rota tagit hafuer:

Samaledes Jacob båtzman een wepa till sÿn fäldh, på lades – 8 / öre 
på huar borgare till sama wepor, Erich Båtzmann Accordera t  medh 
sÿn Rota, att dee shule gifua honom – 10 / öre huar deera, och förplich-
tar sigh aldrigh mera någor kläder begära.
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Anno  1670: den  4  Junÿ  Höltes Rådstuffw i Borghmes-
tare och Rådz nähr wahro,

Angaf Tulneren Michel Andersson, några borgare, såm hafua sigh 
försedt, medh tullens anseÿande, Vphofz alle dee beswären till Herr 
Jnspec torens  sielfua ankombst, såddant sielf Reso lvera.

Anno  1670: den  28  november. Höltes Rådstuffw medh 
Gemene mahn, nährwaro Hopmannen, wälbetrode Hendrich 
Greelson, Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson,

Rådmänn
  Hendrich Erichson, Nilss Girmunson:
  Anders Clason  Simon Olofson:
  Erich Larsson.

Kom för Rätten Tulneren Michel anderson, och begärte effter herr 
Jnspec torens  shrifuelse een Quitantz på Axcÿsn  och Ter t t i a ln  för 
Stadzsens deel i fem åhrs tÿdh, huar till Borghmestare och rådh swarte, 
at dee wille ingen Qu i tan tz  gifua, förr än Nilss Girmunson inlefuere-
rer richtigh räkningar, huart åhr för sigh.

Vplÿste Tulneren några panter, han hafuer låtet utmäta af staden, 
förste gången.

Kom för Rätta hustru Malin Jonas dotter, och kärde till Philip 
Bengdtson, det han hafuer hädt hennes Sale: faar, till een sugg snöpare 
och hundläkiare, och beropade sigh på witnen, Trägårdzmästaren, och 
een Rÿttare, sampt oh daniel Peersson,

Framhades Trägårdzmestaren, att witna här om, han bekenner att 
daniel Person och Philip hafuer welat slååss, men det shule wara medh 
shämt, der utaf hafuer hustru malin blifuit rädd, och meent dee shule 
komma i hoop medh alfuar, dee hafua maant huar andra Vth på gården, 
i medler tÿdh hafuer hon stängt dören igen, och icke meent släppa dem 
inn, effter klockan hafuer warit allredan – 10 på natten, Daniel Peersson 
hafuer då trängdt sigh inn, och Philip hafuer inthet in sluppit, hafuer 
han sheldt hennes fader för hundhläkiare och suggsnöpare, hafuer han 
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och slagit een Rwta sönder i fenstret, samaledes slagit 3 slänger i wäg-
gen medh eet trää, Andre dagen hafuer han sagdt, iagh ångrade migh 
att iagh icke slogh alt sönder, dette bekenner och Rÿttaren Erich Jacob-
son, sampt och Daniel Peersons A t tes t, samaledes det och bekenner, 
af lade Erich Jacobson Eedh å book, att Philip hafuer sagdt och shäldt 
henne, och slagit i wäggen 3 slänger, och een Rwta sönder i fenstret, 
lÿka såm be:tt är.

Gick hoppman, sampt många af borgershapet i förbön för honom, 
och blef så förshont medh een Richz dal:r till dee fatiga, och sattes i 
wÿte 10 dal:r Sölfr mÿnte, om han mehra medh henne i hoop kommer 
medh såddana ordh, eller Exesser, och sware medh till denne saken.

Kärde Jacob Båtzmans hustru till Philip bengdtson, det han shule 
hafua slagit henne 4:a blånar, dem hon hafuer låtet Nilss Girmunson 
see, det han och bekenner så sant wara.

Förlÿktes Philip Bengdtson medh henne, medh ärlige fålckz för bö-
ner, och gaf henne 10 Capp:r Rågh i förlÿkningh ändoch medh dee för 
ordh, huar han igen kommer medh såddant shall han böta 3 dubbelt, 
effter egen begäran sigh för ob l igera t.

Kärde Madtz Madtzson till Philip Bengdtson, om eet bordh, det han 
hafuer tagit till lånss till sÿn swärmoders begrafningh, och icke heem-
fördt, Vthan låtet det förfaras och sönder komma, dömdes Philip nw 
strax shaffa honom eet nÿt bordh igen huadh det shule meer wärt wara, 
såm det gambla, shall Madtz Madtzson betaala tillbaka, effter mätes-
manna ordom.

Vp bödh Johan Frantzson köpe brefuet af Jonas Bo thv ide  på går-
den i Ekenes, dette honom effterletz, allenast han tillställer Bertill wulf 
till fridz, medh det han hafuer behållit af gårdzsens pening:r såm shall 
gåå till wäll:tt S imon  bärgh i åbo, på Sal:e Josep Hendrichsons Vägna.

Anno  1670: den  3  December  Höltes Rådstuffw, i Nähr-
waro Hoppman, Ehreboren och wälbetrodd Hindrich Greel-
son.
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Rådmänn.
  Hendrich Erichson, Nilss Girmunsson,
  Anders Clason  Simon Olofson:
  Erich Larsson.

Företrädde för Rätten, hoppman öfuer Grefueshapet Rassborgh, wäl-
betrodde Hindrich Greelson, begärade att Borghmester och Rådh, wille 
af höra een gammel mans och inwån-nare här i Staden, Jacob Larsons 
berättelse, om eet ängesstÿcke af Starrbåtn, såm brukas af Anders 
Simonson i trullböle, och huru han der till komen är, Huilcken giorde 
denne effter föliande bekennelse, att sama ängh hörer till wästerbÿ, 
och till förrene brukader och Hööbärgader worden af twenne bönder 
i wästerbÿ, huilcha hafua warit befängde medh den fharlige spetälske 
siukan. Och när ängen effter be:te Siuklingars dödelige afgångh hafuer 
Öde legat eller warit ohööbärgat i några åhr, hafuer Madtz Olofson i 
trullböle den optagit sigh till godo till Hööbärgningh igen, Och emedan 
på wästerbÿ Hemman inthet warit långh warande åboar i sänder, Vthan 
kommande och farande männ, huilcha icke hafua frågat medh alfuar 
effter samma ängh, eller den weder känt Vnder bålstaden och bÿn igen, 
Och för den shull een långan tÿdh brukader Vnder trullböle. – Bemäl-
te Jacob Larsson witnar och samaledes att wästerbÿggiare äga halfua 
strömmen, och hafwa hafft quarn brede widh trulbölh quarnen, huilcken 
quarn i medler tÿdh Hans Hendrichson i wästerbÿ boende, för fallen 
och öde blef, Och ingen war såm den up bÿgde sedan Madtz Olofson i 
trullböle slogh i hiäl be:te Hans Hendrichson. – Borghmestaren wäll: tt 
Johan Anderson och Rådhmannen Hendrich Erichson bekenna sigh i 
sÿne Vngdooms dagar hafua åffta malit på samma wästerbÿ quarn, och 
således af sigh kommit, såm Jacob Larsson berättar. Bemelte Rådman 
berättar, adt dee gambla Grefuar aff Rassborgh och Ekenes Herregårdh, 
hafuer hafft eet quarn hws medh tw paar steenar, i samma ström nedan 
om wästerbÿ, och trullböle quarnen, Och effter Hans Högh Grefl: Nåde, 
Grefwe Mor i t z  Leÿon Huffwdz afreesande här i frå grefweshapet, ha-
fuer be:te quarn nedh fallit och öde blefwen. Fordom Befahlningzman 
öfuer Grefueshapet Sal:e Adam Bahn, hafuer låtet timbra quarn Hws i 
samma ställe igen, Men inthet kommit till någon fullbordan, det wälb: te 
Borgmestare och Rådhmann medh sampt Jacob larsson, i sanningh, 
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medh aldt det öfrige såm förmäles intÿga. mehr be:te Rådhman hafuer 
Jemblÿk bekennelse, om Ängen såm Jacob Larsson.

Begärte Tulneren Michel andersson shötningh på den gårdh han 
köfft hafuer af Peer Hindrichson, såm hafuer hördt Sal:e Efwert wÿkers 
Arfwingar till, huilchen är lagligen i trenne Rådstuffw dagar opbuden, 
och nw medhdeeles shötningh der å effter deres begges begäran.

Vplÿste Tullneren dee panter andra gången, såm han för Tulln Vth-
pantat hafuer.

Fodrade Tulneren Michel Anderson een qu i t an tz  för Anno  668: 
och 669: åhrs Ter t i a l  af borghmestare och Rådh att öfuer lefuerera 
till herr Jnspec toren, huilchen Ter t i a l  sigh belöper – 15 dal:r 11 
/ öre Sölf: r Mÿnte åhrligen huilcha Penning:r fordom Tulneren Nilss 
Girmunsson till Borghmestare och Rådet fullgöra shule, Men här emot 
Swarar Borghmestaren, at Nilss girmunson hafuer inthet meer betalt 
här på, mera än såm borghmestars tull löper åhrligen

afsades at borghmestaren gör klart medh Nilss Girmunson, Och der 
borghmestars tull icke gör fÿllest Summan, shall då upbäras af Nilss 
Girmunsons räst såm i Staden finnes, och fÿllas bägge åhren 32 dal: r 
22 / öre S: M:t der medh låfuades d i to  Michel anderson bekomma 
quitantzien
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ReGis ter

Tullnerens Michell Andersons Edgångh, medh sÿn besökiare . N: – 1
Bake Vgns längden, giordh för A:o 669: sampt Kongl:
 bref upläsen att ingen thera /: såm will äga huar-
 andra :/ shall betala någon gäldh, såm är giordh
 för deres ächtenshap ..................................................................–   2.
Doom emillan Borghmestaren och Johan Martenss,
 om det bort Pantade sölfuer i frå borghmestaren .....................–   7
Casper  Hendrichsons borgare Eedh ............................................–   9
Kÿrckiones Räkningar klarerades ..................................................– 12:
Förlÿkningh emillan Philip bengdtson och hustru
 Malin Jonas dotter ......................................................................– 14.
Een A t tes t  angående wästerbÿ quarnställe, denn
 Hoppman anfodrade af Rätten ...................................................– 16.

På Samptlige Rättens Vägna Vndershrifuer

Johan Andersson.

     Bartell Wulff
 not. in Ek:

Ekenäs Stadz Doombook
för Anno 1671.

Hui lcken  i  a l l såm s törs ta  Vnder  don ighee t, t i l l  den  Högh lå f -
l i ge  Konnungz l ighe  Hå f f rä t ten  i  åbo, ö fuersändes, ödmiuke -

l igen.262

Anno  1671: den  21  Januarÿ, Höltes Rådstuffw Nähr 
waro Borghmestaren wäll:tt Johann Andersson.

262  Tillagt med annan stil: Ankom – dhen 7 Februarÿ Ao 1672. Öfuersedd uti 
Aug. 1672. vid fol – 10 L. W.
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Rådmänn
  Hendrich Erichson: Niels Girmunsson,
  Anders Classon, Erich Larsson.
  Simon Oloffsson.

Vplästes Kongl: Maÿ:ttz tubackhandelss d i rec tores  breeff, da t te -
ra t  den 23 decembr i s  Anno  1670: medh föliande Kongl: Maÿ:ttz nå-
dige p l aca t, i 18 Punchter Angående tubachzwäsende.

Vpbödh Tullneren Michell Andersson, tridie gången dee Panter såm 
äro Vthtagne för Tullen här i Staden. Nu gifues dem de la t ion  att innan 
8 dagar in lösa.

Anno  1671. den  20  Mar tÿ: Höltes Rådhstuffw, medh 
Gemehne mahn, Närwaro Borghmestaren wäll:tt Johan An-
dersson,

Rådhmänn,
  Hendrich Erichson, Nielss Girmunsson,
  Anders Clason,  Simon olofzson.

Borghmestaren gaf till känna Borgershapet, om Präste gården, 
besÿnnerligh om den Nÿa stuffun såm Thomas Andersson hafuer låfuat 
innantaket för färdiga, men ännw inthet till da to  shedt är, Och Thomas 
Andersson, hafr lickwäll bekommit der på – 15 dal:r Kopp:r Mÿnte, för 
Sal:e Erich wulffz gårdztompten, och samma bräder shall han låta på 
taket, såm på Sal:e Erich wulfz nattstuffw taak wahr.

Reso lverades  adt dee borgare såm aff Carll Hendrichson hafuer 
tagit tegell till lånss, såm i gambla förbrunnen Prästegården war, demm 
shall Carll sielf upbära, till denne nÿa Prästegårdz stuffw shår steen, 
Och huadh dee icke räcker till, shall på läggias Borgershapet, det an-
dra såm då fatas, sampt kalcken köpes aff Hoppmannen till samma be: te 
skårsteen.

Gaf Borghmestaren till känna Borgershapet, om den Landtdagen, 
såm nw shall shee i Helsingeforss den 27 Martÿ. på lades der till – 14 / 
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öre på huar borgare, och änckiorna – 6 / öre huar thera, Och sattes till 
Herredagzmahn, Berendt Haneman.

Kom för Rätten Hustru Anna Madtzdotter i frå wichtis Sochn, och Kö-
kela bÿ medh sÿn mahn Erich Michellson, och gaf till känna huruledes 
såm hennes Sal:e fader Madtz Simonson i Österbÿ, hafuer druckit hen-
nes Sal:e moder, Hustru Biata Madtzdotter till halfua Österbÿ till mår-
gon gåfwa, Och beropar sigh på witnen, såm der af shall wetha, äldste 
Rådhmannen, Hindrich Erichson, Borghmestaren, sampt Stadhzsens 
åldermann Peer Hindrichson, huilcka låfuade henne dette wäll A t tes -
t e ra, Och säger sigh nw hustru Anna Madtzdotter än till da to  fååt icke 
een half öres wärde, huarcken i löst eller fast. Alt så wille hon nw all 
den deel henne tillkommer, på sÿn Sal:e moders och faders wägna bode 
i löst och fast af Österbÿ gårdh, Vpdraga sÿn half sÿster: Hustru Brÿta 
Madtzdotter, för dett hon hafuer sÿt sÿn fader, så wäll såm hennes till 
sÿne döö dagar, Och beder på det tienstligaste, att Rätten wille med-
deela hustru Brÿta Madtzd:r een A t tes t, effter hennes Ordh och låfuen, 
det och Rätten bejakade wilia medh Stadzsens S igg i l l  bekräffta. Och 
än till mehra bekräfftningh in lade Erich Michelson sitt boo mercke, att 
hans barn shule aldrigh mehra, effter hans hustrus Biata Madtzdotters, 
fäderne eller möderne fräga eller åtaala.

Anno  1671: den  15  Apr i l l i s  Höltes Rådstuffw medh 
Gemene mann, Närwahro Borghmestaren wäll:tt Johan An-
dersson.

Rådhmänn
  Hendrich Erichson. Nielss Girmunsson,
  Anders Clason:  Simon Olofzssn

Blef upläsit det breeff såm Berendt Haneman hade i frå Helsinge 
forss från Landtdagen. är på lagdt att Ekenes  Stadh shall gifua – 26 
dal:r Sölf:r Mÿnte, till Cont r ibu t ion, de la t ion  är gifuit till hösten 
dem att betaala.

Gaf Borghmestaren till känna, om kÿrckebalckarna, huem dee äger 
såm neder falna är, shulle demm nw strax Vprätta och förfärdiga.

15 APRIL 1671.
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Gaf Tullneren Michell andersson till känna, det Jacob Larsson ha-
fuer tagit een fåla till lånss aff Simon i Lappwÿk och den zeder mehra 
effter bondens befallningh för såldt till Oloff i Norrbÿ, nw begärar Tull-
neren tull der före, effter såm hästen blef för såldt här i Staden, blef 
bewiliat aff Rätten, att Jacob Larsson, så wäll såm boon såm hästen ägde 
i Lappwÿk, icke sade tulln ann, när hästen försåldes shule wäll hafua för 
dess förseende [wara] för brutit halfua hästewärde. Men för Jacob Lars-
sons fatigh doom shull såm hästen försålde, blef han för shont medh 
dubbell tull. 16 / öre Sölfr mÿnte.

Bleff Vplÿst några Boshap, och Panter, såm Hindrich Bårghmann 
Vthpantat hafuer här i  Ekenes  för Anno: 670: åhrs räst. försste 
gången. Än dess Vthom Vplÿstes een rödh klädz kiortell, såm hörer 
Hindrich Erichson Finne till, såm haar stååt i pant i 3 åhr, för – 20 dal: r 
K. M:t och är nw i förste gången uplÿst. blef kiortelen här wärderat på 
Rådstuffun af Nielss Skreddare för – 40 dal:r

Tullneren angaf Hindrich skÿtte, det han hafuer födt twenne kiöör 
Öfuer wintern, och aldrigh ansagdt något höö stråå, förr än han hafuer 
nw låtet Stembna honom, Vpröÿer han och bekenner – 4:a Lass, bleff af 
dömdt twenne Lass att betaala, Men nw för förste gångens för seende 
blifuer för shont och öfuer eens om 10 M.r kop.r Mÿnte. men huadh 
han meehr såddant Vnder sleeff brukar, och blifuer beslagen, shall han 
mista alt, effter Tull Ord inan tz iens  inne håldh.

Anno  1671: den  29  Apr i l l i s  Höltes Rådstuffw medh 
Gemehne mahn, Nährwaro Borghmestaren wäll:tt Johan An-
dersson,

Rådhmänn.
  Hendrich Erichson: Nielss Girmunsson,
  Anders Classon, Simon Olofzson

Roterades  Båtzmans Längden öfuer heela Staden.
Angaf Säÿarställaren Larss Madtzson till känna, att säÿartogen är 

icke mehr dugliga, Pålades kÿrckewärden, strax nw shaffa Hampo, att 
låta slåå nÿ tågh, att icke Säÿaren blifuer ståendes i tåghlösan.

29 APRIL 1671.
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Kom Johan Larssons hustru in före Rätten, och gaff till känna dett 
Borghmestaren och Kÿrckeherren hafuer låfuat, att hon shulle fåå till 
gifft på sÿn Sal:e faders Madtz Simonssons Lÿkstool, Nembln – 5 dal:r

Efftersåm be:te Madtz Simonson war fordom Borghmestare een tÿdh 
här i Staden, effter gafz för hennes anfodrande, och för hennes Sal.e 
faars shull, allenast hoon geer 3 D.r till kÿrckwärden till Wÿn och ware 
sedan frÿ.

Fodrade Stadzshrifuaren Bertill wulf, af Johan larsons hustru eet 
sänge tecke, såm hon hafuer af Anders Nÿter i Räfuel att förfärdigas. 
gifuer hon till swar, att Nÿter hafuer tagit af Erich shoster i Stockholm 7 
D.r på hans wägnar, för een hwdh, och förplichtar sigh nw i förste reesa 
shaffa frå Stockholm besheedh der om.

Anno  1671. den  8  Maÿ  Höltes Rådstuffw: Nähr wahro, 
Hoppmannen wälbetrodde Hendrich Greelsson, Borghmesta-
ren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn
  Berendt Haneman, i Hendrich Erichsons ställe,
  Michell Andersson, i Nielss Girmunssons ställe,
  Anders Classon: Simon Oloffsson.
  Hendrich Erichson den ÿngre.

Hoppman wälbetrodde Hendrich Grelson inlade i Rätten, Hans 
Nådes Landzhöfdingens, Herr Axe l l  Ståålarms breeff, da t: 3  Maÿ: 
671: Hopmann till shrifuit, anlÿdende om den shulldfodran, såm för 
detta Jnspec toren  öfuer Småtullarne wäll:tt Johan Olofzson Vnger, 
aff Tullneren Nielss Girmunsson, för dee res terande  Tull Penningar 
han för Ekenes Stadz tull shÿlligh blefuen är, att Hopman wille honom 
till Rästens betalningh för hielpa; der hooss inlade och Jnspec torens  
Fulmechtige een Sup l i ca t ion, före dragandes det Nilss Girmunsson 
shulle C la rera  för be:te räst såm han för A:o 664: 665: 666: och 667: är 
shÿlligh. – 265 dal:r 23 / ör. S: M.t der jempte blef opwÿst Nilss Girmuns-
sons ob l iga t ion  da t  664. 7 Mar tÿ, der Vthj han sigh för ob l igera t  
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för 3 åhrs Arrende  – åhrligen för Ekenes Stadhz tull att betaala – 152 
D.r S: M:t

Blef wärderat Nilss Girmunsons gårdh, och huadhmehra der fans 
till af betalningh, så att hooss Nilss Girmunson är icke meer till det 
ringeste att betaala, eller finna till någon giäldh.

Anno  1671: den  24  Maÿ  Höltes Rådstuffw, Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson

Rådhmänn
  Hendrich Erichsson. Peer Hindrichson,
  Class Hendrichsson. V ice
  Erich Andersson, i Anders Classons ställe.

Före trädde för Rätten Tulneren Michell Andersson, och angaff huru-
ledes såsåm Johan Larsson kommer up till honom medh Class Hend-
richson, att C la rera  tulln för sigh och sÿna passenerer, Men Carll 
Hendrichson hans half shipare war icke medh honom, Vthan Johan 
Larsson säger – 5 Nööt an, der Vthj een Stwt såm han hafuer köfft såm 
han will förtulla, Men dee andre 4:a Nöthen, hafuer han angifwit för sÿn 
egen affwäl, sedan frägar tulneren effter Carll Hendrichson och hans 
godz, då Swarar Class Hendrichson, såm medh shule reesa; han hafuer 
4:a Nööt såm iagh menar, Men än doch iagh weet inthet heller wist. 
der till tulneren shule swarat dett är bäst i komma alltillÿka Vp till tull 
kammaren, och tager alla på een Rulla såm på shutan kommer, då kom-
mer Johan Larsson inthet mehra igen, Vthan Carll allena, och Stÿrman 
Twarminne Hindrich medh sigh, säger så alena een oxxe an, den han 
will förtulla och icke mehra, der medh sänder tulneren sÿn besökiare 
dÿt, och förbiuder dem reesa bort, effter såm det hafuer warit om Nat-
ten, då beder Skut fålcket besökiaren komma inn, dee wille blåsa up 
liuss och låta besökia sigh, då frågar han om dee haar Pass, dee säger 
neÿ, då säger besökiaren, Jagh tör inthet besökia eder Vthan Pass, då 
säger han widare ingalunda att i Reesen bort för än i fåå Pass, då shule 
Carll Hendrichson swarat, huadh shall wÿ Pracka den Prackaren om 
Pass, iagh kan wäll taga Pass aff een bäter Karl såm han är, då säger 
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Johan Larsons hustru, Pass på hÿssen up seglen, och segler bort, iagh 
will alt swara huadh der effter fölier, säger hon till besökiaren, gåå 
heem och shälla, och kÿss. etc:a

Enär Class Hendrichson och Erich Andersson hafuer Clarerat medh 
Tullneren, och fick sitt Pass Vth, och kom på shwtan, då säger dee åt 
Johan Larson, dragen nw up effter edert Pass, wÿ haar wårth Vthe, då 
swarar Johan Larson, iagh meent i shule haffwa hemptat åt migh och 
Pass Vth, och sprungit strax i båten, och will roo till staden effter Pass, 
då tager Carll ÿxen  i handen, och will hugga Anckar Cordelen aff, då 
måste Johan Larsson stiga up i shutan igen.

Bodo dee sigh före på shutan war, att denne saak shule blifua up-
häfuen, till deres heemkombst, då bäter tÿdh shule blifua dette för hö-
ras, huilchet och bleff effter låtet.

Före trädde Murmestaren Hans Michellson för Rätten och framteede 
sÿn förlÿkningz shrifft, emillan honom och Sal:e Josep Hindrichsons 
änckia, der till Borghmestaren swarar, Vthom denne förlÿkningzshrifft, 
shall Murmestaren, så wäll såm konan lagligen Plichta, när så tÿden 
medh gifuer.

Anno  1671: den  27  Maÿ: Höltes Rådstuffw i Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn.
  Anders Classon,          Nielss Girmunsson,
  Class Hendrichson, V ice

Hopmans betiente Madtz Erichson finne, Vpbödh andra gången dee 
Panter, såm Hindrich Bårghmann i Staden Vthpantat hafuer för Cro -
nones  Räst.

Kärde Tulneren Michel Andersson till Johan Larssons hustru, om 
det förra, såm pro toco l l e ra t  är om, att hon hafuer bidit hissa up seg-
let och draga sÿn kooss, och bidit Tullbesökiaren kÿssa på, etc:a

Här emot säger hon alldeeles Neÿ, beropar sigh Tullneren på witnen 
– Erich Andersson, :– Erich Anderson säger, att han det inthet hördt 
hafuer, till bödz honom Eedh, så wäll om Carll Hindrichsons shälzordh, 
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Prackare, effter såm Carll Hendrichson eÿ war till städes, Vphofz det-
te till annor rådstuffw, och Carll Hendrichson fältes för swarlösa och 
tredsho till 3 M.r effter det 7. Cappl i Rådst: bal:

Framhades Hans Murmestare om det lägers måhl, han haf.r hafft 
medh Sal:e Josep Hendrichsons änckia, och såddant hafuer sigh medh 
honom låtet för lÿka, och han henne förlÿkningen betalt och Kÿrcke 
straffet, för sigh och henne till Kÿrckewärden Hindrich Michelson. 
Ehuru wäll Murmestaren Hans Michelsson dette fullgiort hafuer, henne 
förlÿkt, och Kÿrckian betalt, är doch lickwäll wärdzligh Rätten, oförlÿkt, 
huilchet han för sÿn Person nw lagligen fälles till 40 M.r effter det 10 
Cappl: i Giffto måla balcken, samaledes och änckian hustru Anna Jonas 
dotter, Felles effter samma Cappl:263 till 40 M:r

Anno  1671: den  17  Junÿ: Höltes Rådstuffw Nährwaro 
Hoppmannen wälbetrodde Hindrich Greelsson, Borghmesta-
ren wäll:tt Johan Andersson

Rådmänn
  Hendrich Erichson: Anders Classon:
  Simon Oloffson.

Blef omtalt, att skårstenarna äro så odugliga här i Staden på lades 
att Borgershapet shall nw i denne weka laga sÿna färdiga, såm stackota 
är, Huar och icke dette effter kommes, är nw på lagdt att Stadztienaren 
shall gåå och slåå dem neder såm odugliga äro.

Bleff och omtalt om Präste gården, att dee stockar såm i wårars på 
lades, är icke ännw in kombna, alt så på lägges, att dee nw i denne 
in kommande weka in förer såm ofördt haar, eller shall böta såm för 
tredsho – 3 Mr på det att stugun blifuer nw innan kort färdigh, och 
hugges der på 3 huarff, och för dett dee shall rifwa nedh, och Vphugga 
dee 3 huarffuen, och sätia up igen, blef på lagdt till dem såm dette shall 
göra färdigt. 10 / öre på huar borgare, Nefuer 30 stÿcker. 4 / öre aff 
huar Änckia

17 JUNI 1671.
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Kärde Tulneren Michell Andersson igen till hustru Brÿta Madtz dot-
ter Johan larssons hustru, Jempte och till Carll Hendrichson, Om dee 
shälzordh, såm dee hafua öfuat på hans besökiare, samaledes och adt 
dee drogh bort till Stockholm emot förbudh, att dee icke bleff v i s i t e -
r a t. Ransakades här om det nogaste befans här till inga wissa witnen 
på shälzorden, alt så blefuo dee förshonte i denne gången, Men shule 
dee komma een annor gångh igen, shule dee wara förplichtade, effter 
Tullordinantziens innehåldh, swara och plichta.

Efter såm shiparen Johan larson och Carll hendrichson emot för 
budh och Arres t  bort reeste, medh shuta och godz, blifua dee effter 
Tull Ord inan tz ien  dömde till 40 M.r Sölfr M:te

Anno  1671: den  21  Augus t j  Höltes Rådst: Nähr waro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn.
  Hendrich Erichsson, Nilss Girmunsson,
  Anders Classon  Simon oloffson.
  Class Hendrichson.

Emedan såm ifrå Helsinge forss är an komen, Kongl: Maÿ:ttz Tull be-
tientes förswarelses p l aca t, Vthgången aff Sal:e Höghlåfl: i. åminnelse, 
Konungh Carll Gus ta f  i  Götheborgh Anno  1658: den 12 Maÿ: bleff 
här på Rådstuffun för gemene Borgershapet pub l i cera t  och upläsit.

D i to  hafuer Vndershrifne Borgershapet tagit Vppå sigh, att nedh 
kasta Prästegårdzstuffun, och hugga 3 huarff Vppå henne, och täckia 
henne till nöÿo igen för 10 D.r K. M:te

Nembl:n

  Thomas Andersson: Hans Staffansson.
  Simon Stadztienare: Nilss Madtzsson.

Dito aff samptlige Borgershapet bleff beiakat att Vthgifwa åt denn 
såm reeser till Helsingeforss, och fodra om Loÿo Marcknan, Nembligen 
14 / öre på huar borgare.

21 AUG. 1671.
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Anno  1671: den  4  Sep tember, Höltes Rådst: Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn
  Hendrich Erichson, Nilss Girmunsson,
  Anders Classon,

Vpsade Nilss Girmunsson sÿn rådmanna så wäll såm sÿn borgare 
Eedh, och begärte tienstligen, at han må fåå een A t tes t  för den tÿden 
han här i Staden warit hafuer huilchet honom låfuades att effter kom-
mas.

Tulneren Michell Anderson hafuer låtet C i te ra, Philip Bengdtson, 
att swara honom huadh dee hafua sÿn emillan, alt så felles Philip för 
swar lösa 3 / öre effter det 7 Cappl: i Rådst: balcken.

Tullneren Michel Andersson gaf till känna, det han hafuer Con f i s -
cera t  för Class Hendrichson 8 str fåår, enär han af reeste till Stock-
holm, altså fältes Class Hendrichson betaala till Tulneren half parten 
af godzset.

Kom för Rätten Nilss Andersson och aflade sÿn Borgare Eedh, och 
gick för honom i borgen, Michell Andersson, Simon Olofson, Nielss 
Madtzson: Hans Nilsson.

Anders Nilsons hustru feltes till 3 M.r för swarlösa och tredsho eff-
ter det 7 Cappl. i Rådst: bal: emot Madtz Madtzson.

Hans Murmestar Feltes för swarlösa emot Berendt Haneman till 3 / 
öre effter det 7. Cappl. i Rådstuffw balcken.

Anno  1671: den  9  oc tober  Höltes Rådstuffw medh Ge-
mene mahn, Nähr waro Borghmest:n w:tt Johan Andersson

Rådhmänn
  Bertill wulff:  Simon Olofson.
  Anders Classon.

Vprättades Bake Vgns läng(d)en öfuer heela Staden
Pålades och shreffz Boshaps längden öfuer heela Staden

4 SEPT. O. 9 OKT. 1671.
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Jn lefuererade Stadzshrifuaren, Stadzsens Reso lu t ioner  igen såm 
borto haar warit hooss Höghwälb:ne Hn Genera l  Gouwerneurn  Her-
man Flemingh i tree och half åhr.

Anno  1671: den  23  Oc tober  Höltes Rådst: medh Ge-
mene man, Närwaro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn
  Bertill wulff.  Anders Classon,
  Simon Olofson.

Blef pub l i cera t  Hans Högh Grefl: Exe l l:tz Peer Brahes recom-
menda t ion, angående, att hielpa een proFessor Mes ter  Axe l ius  
kempe ifrå åbo till brandstodh blef och upläsit Prostens i loÿo recom-
menda t ion  om samma brandstodh till. 2 Richz D.r af huar för samb-
lingh, Blef bewiliat af Rätten, at det shulle Co l l igeras  medh Pungen, 
dagen effter S. S imons  dagh huadh då icke gör fÿllest, shall tagas af 
kÿrckiones kÿsta, effter såm råden kann winnas till.

Blef pub l i cera t  Kongl: Admira l i t e t z  Co l l eg i  breef, angående 
den krigz hielpen såm Berendt haneman /: Stadzsens Vthshickade :/ 
hafuer Vthfäst i Helsinge forss i wårars. – 26 D:r Sölf:r m:t Huilchn be:te 
Summa d i to  på staden lades,

Anders Nilsons hustru är C i te ra t  af tulneren, och eÿ Compare -
ra t, Vthan gifwit spotzshordh. fälles hon för den shull i denne gången 
till 3 / öre effter det 7 Cappl i Rådst: bal:

Anno  1671: den  18  decemb:r Höltes Rådst: nährwaro, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådmänn
  Bertill wulf:  Berendt Haneman,
  Peer Hindrichson Jören Simonsson
  Michell Andersson, Class Hendrichson:

23 OKT. O. 18 DEC. 1671.
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Tulneren Michel Anderson, kärde till Anders Nilsons hustru, om 
Cronones Arres t  och henne stembt i 2 gångor, och eÿ swarat. Madtz 
Madtzson hafuer oh låtet henne stembna, och eÿ lÿdno hållit, fälles för 
den shull till 3 M. effter det 7 Cap. i R: b.

Kom för Rätten S:r Cr i s t i an  Giärdt ifrå åbo, och gaf till känna, att 
S:r Josep Pepingh är i åbo förbuden att handla medh kläde; begerer för 
den shull tienstligen, att borghmestare och Rådh wille honom Ads i s -
t e ra; och förbiuda låta; att han icke meer sälier effter denne dato, ehuru 
wäll han det all redan giort hafuer, emot borghmestars och rådz befal-
ningh och Vthshickade Peer Hindrichson, och Michell Anderson, der 
han då spåtsht hafuer swarat iagh shall sälia äntå, om det wore i denne 
stunden.

Pålades af Rätten, att Stadzshrifuaren, shall gåå till köpmannen 
Mons:r Josep Pepingh och än för biuda, att han sälier inthet kläde här i 
staden så lenge Mons:r Cr i s t i an  Giärt håller sÿn klädhbodh öpen, och 
widh Arres t. 40 M.r

Angaf Borgershapet, att een Räfuelsk köpman ligger i Kopparöö, half 
mÿl frå Staden, och sälier lÿn, lÿspundhtaals, Sleissingh och frÿss aln 
taal, såm finnes bewÿsligit i många bÿar. Reso lverades, att Tulner-
ren, Michell Andersson, Johan Haneman, Class Hendrichson, Madtz 
Simonsson reeser dÿt, och antager hans wahrur i Seques t re, till Rätt-
tens widare Vthslagh i saaken.

Anno  1671: den  22  decembe r  Höltes Ransakningh på 
Rådstuffwn, Nähr waro Borghmestaren wäll:tt Johan Anders-
son

Rådmän
  Bertill wulff:  Berendt Haneman,
  Michell Andersson:

Angaf Mons.r Cr i s t i an  Giärdt till känna Vthi rätten, det Mons:r Jo-
sep Pepingh hafuer förbrutit borghmestare och rådz för budh, att han 
shulle icke sälia kläde, eller Frÿss264, såm shedde först den 16 huius, 

22 DEC. 1671.
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sampt och zedermehra det för budet såm shedde den 18 d i to  af Råd-
stuffwn, Vthshickade Stadzshrifuaren, Och Borghmestaren sielf honom 
förbudit hafuer, när han hafr gååt heem af Rådstuffun, och emot sam-
ma för budh för såldt till een bonde i Kariss och Mögelbålsta bÿ Frÿss 
några alnar, till Öfuersten på Brötorp rött kläde – 8 al:r till een annor 
bonde i Karÿss tagit een bÿs(s)a i pant för frÿss. Swarar Pepingen, att 
han hafuer tagit peningar af bonden – 3 D.r på handen den 17 d i to  om 
Söndagen och nw den 21 om S. Thome dagen då frÿset lefuererat, Om 
öfuerstens kläde bekenner han sielf, att han. S. Thome dagen hafuer 
gifuit till Öfuerstens tienare klädet, Men inga Pening.r bekommit, Vthan 
shulle dem taga när han shule Reesa bort öfuerstens gårdh förbÿ, om 
han shule behaga klädet,

Ehuru dee Agerade  för wÿte Pepingen, Giärten tiil een shoostrÿkare 
säger iche achtandes honom, Vphofz till deres heem kombst, åbo.

Tillbödh Rätten att Pepingen shule gåå Eedh, att han inthet hafuer 
såldt kläde sedan förbudet war, det han icke wille, Vthan till ståår, såm 
be:t ähr.

Der före Ehrkenner Rätten honom. Josep Pepingh saakfällas till 40 
M. straff. för Zödwördningh och för förbudetz shull, och huadh om 
sielfua saaken angår, måge dee sigh sÿn emillan föreenas i åbo, så wäll 
såm om den andra A t tes tn, den 18 Hu ius  Vthgifwen bleff

ReGis te r.
Een A t tes t , Vthgifuen aff Hustru Anna Madtzdotter i frå Wichtis
 Sochn och Kökela bÿ: till hustru Brita Madtzdotter,
 hennes half sÿster. Om gammalt Arff. ............... Numera  – „  2
Om Stadzsens krigzhielp eller Cont r ibu t ion  på lagdt 
 i Landtdagen i Helssinge forss ..........................................  – „  3.
Een Doom angående emillan Tulneren och Jacob Larsson
 om een häst; huilchen bleff försåldh i Staden ...................  – „  4
L iqu ida t ion  emillan Tulneren Nielss Giermunsson, och
 fordom Inspec toren  wäll:tt Johann Vnger .....................  – „  6
Doom om Murmestaren Hans Michelsson och Sal:e Josep
 Hendrichsons Änckia, Anna Jonas dotter, om Lägers
 måhl .......................................................................Numera  – „ 10

REGISTER.
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Förlÿkningh emillan Tulneren S:r Michell andersson och 
 Johan Larsson sampt Carll Hendrichson, om förflugna
 ordh emot besökiaren. .......................................................  – „ 11
Nielss Girmunsson Vpsade sÿn Rådmanna Eedh ..................  – „ 12
Ransakningh emillan Mons:r Cr i s t i an  Giärdt och Monseur
 Josep Pepingh i åbo ............................................ Numera   14 & –  15.
Om Een Räfwelsk Köpmans Landz kööp i skären .................  – „ 15.

På Samptlige Rättens Vägna Vndershrifuer

Johan Andersson

     Bartell Wulff
 not.

Ekenäs Stadhz Doombook: För Anno 1672:
Hui lcken  i  a l l  såm s törs ta  T iens t  Vnderdon ighee t, t i l l  den  
Hög lå f l: Kong l: Hå f f rä t ten  i  Åbo, ö fuer  sändes, Ödmiuke l i -

ges t.265

Anno  1672: den  8  Januarÿ  Höltes Rådstuffw, i Nähr-
waro, Borghmestaren wäll:tt Johann Andersson.

Rådmänn.
  Bertill wulff:  Anders Clason.
  Simon Oloffson, Berendt Haneman,
  Michell andersson.

Företrädde för Rätten wällförståndigh Class Hendrichson, och kärde 
till wällärde Hr Mathiam Skolmestaren, det han shule nw i Julehälgen 
sagt till Class Hendrichson i sÿn egen stugu. 1: till een Swÿnhunder, 2. 
för wÿt hans hustru till een hoora, på det sättet, att den köpman såm 
hooss Class Hendrichson gäster, Gabriell be:dh ifrå åbo, shule komma 

8 JAN. 1672.
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dÿt för Clases hustru shull, och medh dee orden sagdt, den hooran 
förtienar sigh Peningar aff köpmann.

Vpsände H:r Madtz een Sup l i ca t ion  till rätten, der Vthj förmäler, 
att han inthet minness till det ringeste, huadh [Huadh] han sagdt ha-
fuer, och till det andra, håller han det för bara lapprÿ såm Class Hend-
richss.n fahr medh.

Vth sändes Stadztienaren medh Mes t:r Johan Målare, till Hr Madtz, 
att wille komma sielf till swarss, och afläggia Eedh, att han det icke 
mins eller sagt hafuer, det Class hindrichson och begiärte; effter såm 
ingen medh dem inne warit hafuer i Cammaren, när dette shedde;

H:r Madtz hafuer swarat här till, att han icke gåår up, 1: han håller 
icke köpmans ordh gill, effter dee hålla båda i hoopa. – 2: han will ha-
fua Prosten eller een af Consistorio här öfuer. – 3 Om han shule blifua 
dömdh här, så shule han Appe lera  till Consistorio. Och effter såm 
icke H.r Madtz sielf up kom, Vphofz denne saak till näste rådstugu.

Kärde Berendt haneman till Sal:e Class wäffuars änckia, om räst på 
een Tunna Salt. Nembl:n – 4:a D:r 24 / öre.

Class wäffuars Änckia swarar, hon haffuer bÿt sÿna barn ifrå sigh 
såm hafuer bordt betaala medh henne af oshiffto, huadh på hennes 3: ie 
deel anlangar, will hon nw strax betaala, alt så blef af rätten af sagdt, att 
bärendt söker dee twenne deelar sigh till betalningh såm fatas, af hen-
nes twenne barn, det han oh låfuade in för rätten.

Begiärte Sal:e Jören Släters Sonn, Jacob Jörenson een A t tes ta tum 
eller bördz breeff aff rätten, om sÿn bördh, Vpwäxst och förhållande här 
i Staden, dette blef honom låfuat och samtÿckt af rätten.

Anno  1672: den  10  Januarÿ  Höltes Rådstugu, i Nähr-
waro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn.
  Bertill wulff:  Anders Classon.
  Simon Oloffson.

10 JAN. 1672.
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Framhades Dne: Math iam att ståå till swarss, om dee shäldz ordh, 
såm han på Class hindrichson, och hans hustru öfuat hafuer, såm är 
p ro toco l l e ra t  om i förra Rådstugu.

Här till swarar H:r Math ias, och till biuder Eedh, att han aldrigh kan 
minnas, att han haffuer sagdt det, och tillbiuder sigh till förlÿkningh, 
Huar han shule i sÿn öhlss swagheet, och drÿckiomåhl något felat, be-
der han om tillgifft och förlåtelse i saaken. Och än uphöÿer twå finger, 
beder sigh så gudh till hielpa, att han icke något ordh minnes der af. 
Alt så blefuo dee för lÿkte, medh dee för ordh, Huar han shule medh 
såddana ordh, igen komma, eller af hans munn nonthen höras mehr, 
shall sama saak stå öpen. Och Class Hendrichson medh sÿn hustru, 
Kirstin Hendrichz dotter, sampt Köpman Gabriell Ehrkennes frÿ, och 
ärliga, för detta tillmäle, det och Hr Math ias  in för rätten bekenner 
och betÿgar, sigh inthet annat wetha medh them än äro och redelig-
heet, men huar någon effter denne dagen ÿrckiar här om, shall swara 
sielf, såm saaken sigh före gifuer.

Anno  1672: den  27  Januarÿ  Höltes Rådstuffw Nähr-
waro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn.
  Bertill wulff:  Michell andersson,
  Anders Clason,  Simon Olofson.

Kom för rätta Madtz Madtzson, och kärde till hustru Agneta Jonas 
dott:r det hon hafuer skäldt hans hustru Biata Hendrichsdotter för een 
hoora; här till swarar hustru Agnetas Jonas dotters Mann Anders Niels-
son tillägge hon min hustru medh witnen, så må hon plichta; swartes aff 
rätten, att Madtz Madtzsons hustru lätt förhöra 671: den 17 Junÿ, Nilss 
Girmunsons hustru, /: när hon shule frå staden afreesa :/ och Morthen 
olofsons hustru, begges bekendt medh till budna Eeder, huru den trä-
tan haar begÿntas. Madtz Madtzons hustru hafuer först begÿnt krakelet 
och shält åfuan be:te h:u Agneta Jonas dotter till een tiuff: då hon swarat, 
du är een hoora och hoor pack, till thess du migh bewÿser.

27 JAN. 1672.
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Afbadh Anders Nielson Rätten, sampt Målssäganden Madtz 
Madtzson och hans hustru Biata Hendrichzdotter, att dee kommo till 
förlÿkningh medh dee för ordh, huar hon hustru Agneta Jonasdotter 
shule medh såddan ordh igen komma, shulle sama saak ståå öpen, och 
Plichta effter lagh, och giorde här medh Madtz Madtzsons hustru, ärli-
gen och frÿ för dette taalet.

Angaff Borgershapet, att många sitia här i Staden, och kröga medh 
bonde öhl, och borgarens öhl, blifuer ther i genom oförsåldt; Huarföre 
dömdes aff Rätten, att ingen för drÿstar sigh effter denne da to, att köpa 
något bondh öhl in till Salu widh sÿn 40 M:r till giörande.

Anno  1672  den  5  Februarÿ: Höltes Rådst: i Nährwaro, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådhmänn
  Anders Clason.  Bertill wulff:
  Simon Oloffson,

Angaff Borghmestaren i rätten, den Stembningh, såm haar komit frå 
Tenala, af lagläsaren daalmahn Vndershrif:n att Erich Jörenson, Nilss 
Madtzson, hindrich Erichson, shule reesa dÿt till tingz, att låta ransaka 
sigh om dee 3 st:r Nööt, såm dee i höstars hafua Confiscera t  för 
Arrenda toren  Skarpen i bierno, effter såm länsman Michel, hafuer 
dem det Vppenbarat.

Blef upfördt på Rådstuffun det lÿnet, såm Confiscerades  och togz 
ifrå Koparöö af Räfuelshe köpman, för det han sålde lÿn /: rätt odug-
ligt :/ om kringh shären och till Staden, samaledz Frÿss och slissingh 
alentals, Huilchet be:te lÿn 26 Ld 8 M.r blifuer i  Seques t re  till rätt-
tens Vthslagh: effter såm han shulle hafua det för brutit, emot Stadz-
sens wällfångne pr i v i l eg ie r, af H:s Kongl. Maÿ:ttz Höghlåfl: i åmin-
nelse, konungh Gus ta f f z  den andres och Stoores gifne Reso lu t ion  
till Staden Anno  1616 Andra Puncht. om Refuelshes Seg la t ion. 
Vthtrÿckeligen förmälandes.

Blef hans Kongl: Maÿ:ttz nådige p l aca t  Vpläsit för gemene Borger-
shapet, angående, att ingen Richz dal:r shall blifua upmÿntat eller up-

5 FEBR. 1672.
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smelt af någon gullsmedh. så och Kongl: Maÿ:tz nådige p l aca t  angå-
ende Järnwräkerÿet af da to  den 15 december. 1671.

Företrädde hustru Ingebor Madtzdotter ifrån baggbÿ och Poÿo 
Sochn, och angaf för rätten, huru såsåm hennes Smör 1 �

�
 L:d blef bort-

tagit på Johan Larsons shuta i förledne höstars aff tullbesökiaren; då 
stÿger Berendt haneman up och swarar henne, huru såsåm Morthen 
Olofson, kan henne bewÿsa, hurulunda hon hafuer giort landz kööp, 
medh booshap och smör, alt för den orsaken wahr det Vptagit, een koo 
är och bewÿst hon köfft hafuer af een bonde i bockboda, alt så blef 
denne saaken up häfuen ther till att hoppman C i te rer  bonden in till 
swars, om hon hafuer köfft henne eller icke.

Anno  1672: den  14  Februarÿ  höltes Rådstufw Nähr-
waro Hoppmannen wälbetrodde Hindrich Greelson, Borgh-
mestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn
  Peer Hindrichson, Anders Clason,
  Bertill wulff  Michel anderson,
  Simon olofson,  Class Hendrichson.

Kärde Berendt Haneman till Hans Michelson Murmestare om han 
hafuer betaalt dee 5 D:r såm Hindrich Erichson finne shule hafua af 
honom för den sölfsheden, såm Hindrich pantsatt hafuer, såm pro to -
co l l e ra t  är förgången åhr d: 29 Apr i l l i s.

Blef ransakat här om, Murmestaren Hans: bekenner att Hindrich 
finne och Berendt hafuer kommit till honom i kÿrckian, der han arbetat 
hafuer, och blifuit öfuereens om 5 D:r Och Hindrich hafuer låfuat shaffa 
sheden igen, Och effter såm Murmestaren hafuer gifuit Hindrich dee 
5 D:r och warit der om förlÿkte. alt så Ehrkenner rätten, att Hindrich 
finne shall shaffa samma skeedh igen innan 8 dagar, huadh om dee 10 
Mr anbelangar såm hindrich säger Josepz änckia honom dess för Vthan 
skÿlligh är, söke henne det bäst han gither, och icke Murmestaren.

Kom för Rätta Madtz finne och kärde till Kÿrckeheerden wäll[l]ärde 
Herr Hindrich om 3 T.r Spanmåhl, dem han hafuer Ass ignera t  till 
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Peer Hindrichson och Michel anderson, den tÿdh han Skolmestare war: 
1 T:a bekenner Peer Hindrichson bekommit der Vthi då warit shÿlligh 

��  T:a, :��  T:a haar Prästen förr warit shÿllig, 1 T:a Michell Andersons mo-
der, den 3:ie T:a bekenner Michell Anderson, att han icke kan minnas 
huem den fick, Vthan kÿrckeherrens drengh haar warit medh, alt så 
kan Aproberas  att kÿrcke herren haar den sielf behållit.

Altså Ehrkenner Rätten Kÿrckeheerden den tunnan betaala, såm 
hans egen drengh emot tagit hafuer, Jempte dee 3 halfspenn han hafuer 
Peer Hindrichson As ignera t, â 8 dal:r T:n och Peer Hindrichson shall 
tilläggia 2 D:r för een half spann, Men huadh den 3:ie tunnan Anbelangar, 
såm Mest:r Anders Pÿstålmakares Änckia haar fååt, bekenner hon in för 
rätten eÿ minnes rätt, om det icke är gifuit för hennes 3 Poÿkers shull, 
såm då haar gååt i Scho lan, eller om det shulle wara tagit till köpz weet 
hon sigh der före icke befrÿa. alt så på lägges och dömes henne hustru 
Karin Michells d:r betaala sama tunna tillbaka: effter såm hon icke kan 
emot säÿa henne emottagit haffwa, Men huadh In t resse t  anbelangar, 
Madtz finne prætenderar  oppå, blifuer ophäfuit, effter såm Spanmåh-
let är tagit till kööpz, och icke till lånss.

Anno  1672: den  17  Februarÿ  Höltes Rådst: Nähr waro 
Hoppman wälbetrodd, Hindrich Greelson, Borghmestaren 
w: tt Johan Andersson:

Rådhmänn
  Peer Hindrichson, Anders Clason.
  Bertill wulff:  Simon Olofson.

Kärde Manhafftigh Abraham Anderson Scherz i an t, till Nilss skred-
dares gesell Per Person, det han shule hafua slagit hans koo i hiel wedh 
Hindrich Michelsons Hööbååt widh stranden, beropar sigh på witne 
till Anders trägårdzmästar, såm det först haar Vthkommit. geselln Peer 
Person säger neÿ här emot, han säger att sombliga såm hafuer warit 
effter boshap i Präståkern, att koon hafuer sprungit sama tÿdh på präst-
laduwäggiarna, lÿka såm huffwwill, dee hafua ment att hon shule ha-
fua fååt sÿn dödh ther af, Men trägårdzmästaren inbillar sigh att han 
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lickwäll shule hafua slagit koon, effter såm han haar sedt honom der 
wedh hööbåten, och den koon såm medh andra koor der warit haf:r den 
affton, ehuru dee agerade moot huarannan, sade Per Person dw liuger 
på migh såm ingen ärlig kaar, der före saakfeltes be:te Peer Person för 
oquedens ordh till 6 M.r effter det 31 Cappl: i Råd: bal: Målsäganden: 
Konungenom och Stadenom, Och effter såm Peer Person medh tillbu-
den Eedh sigh befrÿar, att han aldrigh haar slagit koon, blef han frÿ 
Ehrkend för henne.

Fram hade Berendt Haneman, Hustru Jngebor ifrå Baggbÿ om 
landz köpet, besÿnnerligh om den koon hon hafuer hafft medh sigh till 
S tockho lm, af Påfual i bockboda. Nu bekenner Påfual att han hafuer 
sendt koon till Swen krook. Men nw bewÿses att hon hafuer icke budit 
koon åt honom, Vthan såldt henne medh sÿna 3 st:r till saman, och fååt 
några medh 60 D:r såm Johan larson, och Morthen olofson in för rätt-
ten witnar, Men Påfuel bekenner att han haar inthet fååt meer för koon 
än 11 D:r Morthen olofson bekenner in för rätten i Påfuelss åhöro, att 
han hafuer sagdt förr för honom, att han hafuer såldt henne koon för 
12 D:r Rätten tillbiuder Påfual Eedh, om han kan sigh befrÿa, henne 
sendt, och icke såldt, det han icke wille göra, Vthan samtÿcker henne 
wara såldt. Der före Ehrkenner Rätten, att hustru Jngebor betalar koon 
till Staden 12 D.r såm hon gifuit haar för koon, och shule der åfwanpå 
hafua för brutit 40 Mr effter det 23 Cappl: i köpmåla balcken, men för 
Hr Hoppmans böön och begeren, så och för hennes fatigh doom shull, 
för shones hon i denne gången smöret shall wärderas och i dess betal-
ningh tagas, och löse hon der medh sÿn pant igen.

Huadh om benichz bomsÿ anbelangar hon köfft hafuer till Sondhwÿk 
bonden, shule hon och hafua för brutet, efftergifues och i denne gången, 
Men huar hon een annor gångh igen kommer, shall hon plichta och 
mista det medh.

Morthen Olofson bekenner att åffta be:te Hustru Jngebor i baggbÿ 
hafuer sheldt honom till een tiuff, han shule hafua dolt hennes sÿsters 
Pening:r bort i  S tockho lm, såm hon shule heem sendt hafua. Tul-
nerens besökiare Göstaff bekenner, att den hustrun hafuer sagdt åt 
Morthen olofson, att han hafuer giort emot henne, såm en shälm, och 
een tiuff, förståendes om sÿstrons pening.r
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Morthen Olofson bekenner, att han icke waar meer skÿligh hennes 
sÿster än 5 D:r och till budit hennes man 1 Richzdal:r den han icke wille 
emot taga, alt så hafua dee 5 D.r blifuit obetalt till andra reesan, då han 
hennes sÿster såm swåger dem betalt haf.r

af lade Berendt Haneman, och Göstaf Madtzson sÿn Eedh å book: 
att hon åffta berö:de shäldz ordh fäldt hafuer, och än sielf på ståår, doch 
icke kan fullfölia, Alt så dömes hon hustru Jngebor Madtzdotter för 
oquedens ordh och effter 31 Capl: i Rådst: bal: till 12 M.r Målsäganden, 
konungen och Stadenom.

af lade Johan Frantzson sÿn borgare Eedh, och gick för honom i bor-
gen, Michel Anderson: Class Hendrichson: Peer Hindrichson.

Angaf Borgmestaren, att Philip Bengdtson är benådat i den Högh-
låfl: Kongl: Håfrätten medh fÿra dal.r S: M:t till dee fatiga här i Staden, 
för hans för seende af dömdt här i Staden, men icke till da to  än een 
half öre betalt, Han gör här in språk i, att han hafuer födt sÿn swärmoor 
såm eet almuns Joon war. Vp hofz till wÿdare.

Anno  1672  den  20  Mar tÿ  Höltes Rådst Nähr wahro, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson:

Rådmänn
  Bertill wulff:  Michell Anderson.
  Anders Clason:  Simon Olofson:

Hindrich Erichson Borgare här i Staden, beswärade sigh, det han 
såm sÿna Camrater blefuo dömdh af lagläsaren Daalman i Tenala Tingh, 
till stoora böter för Arrenda torens  Skarpens boshap, såm länsman 
dem om kungiort hafuer, och bidit effter komma för hans landz köp 
shull, och då dee strax Appe la t ion  till bödh och gaff, och Peningarna 
lefuererte för domen till wälb:ne Hr Assessoren, och icke domen heller 
bekommit, begärer Ads i s tens  af rätten, huar till Rätten swarar sigh 
eÿ kunnat göra, Vthan heem ställer gudh och Kongl: Håfrätten om nå-
digh Ads i s tens  och hielp i denn saaken.

Kom för Rätten Hindrich Michelson, och gaf till kiänna, huru ledes 
såm een hofslagare fullmahn bÿrgison hafuer för 14 dagar sedan stulit 
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hans sölf stop bort Vhr fenstret, och såldt till een tattare, och tagit der 
före en wepa för 4:a D:r 16 ör, k:r266 och 2 Capp:r Ehrter. Nu hafuer Hind-
rich Michelson fååt Sporlagh på sölf stopet af tattaren, der före han 
gifuit ått tattaren igen eet fåår såm haar lupit på höö, och 1 Spe tc ie  
Richz D.r förr än han fick sitt stop igen.

Här till swarar tiuffwen Fullmann, att han will innan 14 dagar betala 
och godt göra den shadann, Men Målsäganden oh rätten kan honom 
inthet betroo, effter han är Vagerande karl, Och ingen kenner honom.

Fram kom Mest:r Johan Målare och gaf till kiänna, att denne beshrif-
ne tÿfn hafuer warit i Ekeröö, i hoppmans gårdh, och stulit der en klädz-
iacka Vthan ärmar, såm hafuer hördt skrifuar Johan till, sampt 1 shiorta 
aff honom, den han säger Neÿ till, Men Jackan bekenner han tagit, och 
fodret bekenner han liggia i sitt Quarteer på stugu shullan, det Stadz-
tienaren war effter och fann, och befans såm han sade, af Jackan hafuer 
han låtet göra sigh bÿxor, dem lille Malin giort hafuer, ehuru wäll hon 
hafuer sagt neÿ åt Johan Målare och hans fölie, att hon hade icke af tÿfn 
något till göras, bÿxorna togz af tÿfn på rådstuffwn, dem medh fodret i 
quar stadh ligger.

effter såm tÿfn icke kunde betaala, eller fick Caut ion  för sigh, sat-
tes han i Stadzsens gömo till näste rådstuffw.

Johan Berendtson kärer på sÿn faders wägna till Hindrich skÿtz hust-
ru, een wäfuersha, det hon en gångh är af dömd att betaala 2 M.r grann 
trådh till hans faar Berendt Haneman, Nu haar hon tråden heem lefue-
rerat, grof Vnder och grann åfuan på twenne Nÿstan. effter såm hon är 
lagligen stämbdh och icke Comparera t, fälles hon hustru Elisabetha 
Bertillsdotter för swarlösa till 3 / öre effter det 7 Cappl: i Rådst: bal:

Anno  1672: den  23  Mar tÿ  Höltes Rådstuffw Närwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson:

Rådmänn.
  Anders Clason:  Michel anderson.
  Bertill wulff:  Simon olofson.

23 MARS 1672.
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Fram hades tÿfn Fullmann, och tillspordes honom, huar han hafuer 
låtet den shiortan såm hafuer warit medh Jackan, den han hafuer stulit 
i Ekeröö, än säger han neÿ emot shiortan, Men lille Malin hafuer giort 
bÿxxorna åt honom af jackan, men huadh öfuer haar blifuit haar hon be-
hållit. Tillspordes honom om han haar någon medel eller rådh såddant 
igen betaala såm han haar stulit, der till han säger alldeeles neÿ, Vthan 
geer sigh Vnder rätten.

Och effter såm Målssäganderna seer här på att han haar ingen 
meddel betala medh, eÿ heller will dee länger föda honom i fängzle. 
gifua dee sÿn rätt effter. Skulle då lickwäll Rätten wille låta honom effter 
lagh plichta effter det 3 Capp:l i tiufua bal: att han shule icke blifua 
onepst, Men här ingen såm såddant fullborda kan, alt så af wÿses han 
staden och heele grefueshapet, huar han effter denne dagen här finnes, 
eller någon honom hÿser, shall stånda tÿffua rätt, och han igen i Stadz-
sens gömo sätias, och sedan den höghlåfl: Kongl: håfrätten såddant till 
kiänna, för dette sedan Oundwÿkeligen straffuas.

Omtaltes om stora broon i Staden, på lades 1 godh stock på huar 
borgare, och 2 Enckior om een stock, och dette shall medh föret in 
köras och in huggas, huar icke dette sheer, shola dee böta 3 M:r såm 
icke effter kommer.

Anno  1672: den  1  Apr i l l i s  Höltes Rådstuffw nähr waro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådhmänn
  Anders Clason:  Michell Anderson.
  Bertill wulff  Simon olofss:n

Kom för Rätta S:r Gabriel Abrahamson ifrå Helsinge forss och kärde 
till Hattmakaren Hans Jönson här i Staden, det han shule hafua sheldt 
Hattmakaren frå Helsinge forss Daniel Meÿsnerss, för een bönhåss och 
shälm på loÿo kÿrckiebackan Vthi marcknan.

Här emot swarar Hans Jönson Hattmakare här i staden, till Meÿsners 
fullmechtigh Gabriel Abrahamson 1: han hafuer lagt sigh i förköp för 
honom, 2: håller han honom för een bönhåss, och föga bäter såm een 
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shälm, i det han haar inthet läre breeff, eller mester breef än bekommit, 
3 will han swara honom i  S tockho lm i Embete, effter såm han icke 
hafuer sheldt honom till een skälm på hans Person, Vthanför Embete 
såm för b:tt är

Här emot swarar Fulmechtigern, han will inthet wara belåten, medh 
det han föregifuer, sigh att draga till S tockho lm till Embete, Vthan 
han säter starck Caut ion  för sigh, Här emot säger Hanss Jönson wore 
bäst om wÿ kunne för lÿkas här om, iagh hafuer inthet i Ondh meningh 
sagt det, ehuru wäll det kunde i drÿckio något wara alt så beder iagh om 
för låtelse. Der medh blefuo dee förlÿkta in för rätten. effter såm hans 
Jönson badh sigh före, och adt han weet inthet medh honom Vthan alt 
ärligit och godt, Och aldrigh meer will der om ÿrckia eller taala, Vthan 
medh såddana för ordh, att sama saak ståår öpen.

Anno  1672: den  15  Apr i l l i s  Höltes Rådst: Nähr waro 
Hoppman wäll:tt och betrodd: Hindrich greelson Borghmesta-
ren wäll:t Johan Anderson

Rådmänn
  Anders Clason.  Bertill wulf:
  Simon olofson.

Vplästes Båtzmans Capteens, wäll:in Class Ankarfiels breeff om båtz-
mans Vth redningen, sampt oh om båtzmans lådian den Staden shule 
till 20 dal:r gifua.

Taltes om shårstenarna, att dee shule dem för färdiga, såm stackotta 
är, eller neder slååss alldeeles.

Eliest blef om talt om Carll Hendrichson, Angående kÿrckiones te-
gel, såm een långh tÿdh haar warit borto, Samaledz att wäl lärde Hr 
Math ias  för klarar sigh huar förra Prestegårdz fenster är, Poort, dörar 
och Hÿllor, och huadh han haar meer hooss sigh.

Angaf Borghmestaren om Tomptören, det han icke kan dem Vth be-
komma, effter hans Högh Grefl: Exe l l:tz Grefue Caro lus  Maur i t ius  
breeff, belåfuade Hoppman dem Exequera, när Borghmestaren der 
på fodrar.

15 APRIL 1672.
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är förlÿkt emillan Berendt Haneman och weffwershan, om dee 2 M: r 
garn, såm Berendt hafuer lenge effter stååt.

Fram kallades på Tullnerens Michell Andersons wägnar effter shrif-
ne karar, såm han hafuer brukat till besökiare på 670: och 671: wedh 
loÿo Marcknan. Nembl:n Johan Hanemahn, Efuert wÿkers, Madtz Si-
monson, Jacob Sigfridson, Haka shÿttens drengh, och Hans Michelson 
Murmestare, befrågades dem af Rätten, om tullneren dem till löhn nå-
got för deres omak gifuit hafuer, Huilchet dee stadfästa och bekenna 
Muntligh, såsåm och medh lagligh Eedh bekreffta wilia, att dee huar 
dera 6 M:r kopp: M: te bekommit hafua årligen, der Vppå Tullneren lag-
ligh A t tes t  begiärar, huilcken honom eÿ för wägras kann.

Anno  1672: den  8  Ju lÿ: Höltes Rådst: Nährwahro Borgh-
mestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn
  Anders Clason:  Michell Anderson,
  Bertill wulff:  Simon olofson,

pub l i cerades  H:s Kongl: Maÿ:tz p l aca t, sampt landzhöfdingens 
breef, Angående Herre dagen, såm shule ståå i S tockho lm den 18 
Agus t j.

På lades till herre dagz karen 80 dal:r K. M:t

Angaf Tulneren, dett Madtz Simonson finne, hafuer in fördt 1 T:a 
Miöl oansagdt tulln, der till Madtz Simonson Swarar iagh hade på wä-
gen den ifrå S tockho lm, iagh togh henne på min löön på shutan, så 
förmente iagh icke denn tulla.

Dömdes Tulnaren till halfua Miöl T:n eller 5 D:r kopp:r M:te

Feltes Nilss Madtzson stÿffuer till 3 M:r för tredsho, att han icke up 
kom och klareradh för Cont r ibu t ions  Vpbärande och han lickwäll till 
sagdh bleeff af Stadztienaren,

8 JULI 1672.
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Anno  1672: den  20  Ju lÿ: Höltes Rådst: i Nähr waro 
Borghmestaren w:tt Johan Anderson.

Rådmänn
  Anders Clason:  Simon Oloffson.
  Bertill wulff:

Kärde kÿrckegubbn Madtz till Johan Larson, om twenne str bock 
shinn, dem han hafuer sendt, medh hans shinn att beredas.

Johan Larson swarar, att det haar warit – 3. eet haar han bekommit, 
och 2 st:r them han kräfuer, ståår hooss sämsharn, för alla 3 ihopa haar 
Johan larson gifuit i Arbetzlöön. 1 L: Salt.

Blef af dömdt att när kÿrckgubbn gifuer till Johan Larsson 1 L Salt 
så shall Johan larson gifua honom 2 str beredda bockshinn igen.

Blef förlÿkt emillan Bertill wulff och Johan larson, om det sänge täcke 
garn, såm Johan larsons hustru emot tagit hafuer af Anders Erichzson 
Nÿter i Refuel, Nembl:n 12 Mr Tuätta garn, Johan larson låfuar in för 
Rätten, eet täcke såm wäger – 12 Mr, öfuer eller Vnder så shall een 
thera gifua till baka, allenast wichten är, och blifuer full – 12 M.r Och 
när Johan Larson det lefuererat hafuer, så shall han fåå half T:a Rågh 
ifrå Bertill wulff för Arbetzlöön, Och den andra Rågh half T:n haar han 
bekommit sielf ifrå Nÿther.

Anno  1672: d: 29  Ju lÿ: Höltes Rådst: i Nährwaro hopp-
man, wällbetrodd, Hindrich Greelson, Borghmest:n Johan An-
derson.

Rådmänn:
  Anders Clason,       Simon olofson,
  Berendt Haneman Vice,     Clas hendrihson
  Jören Simonson

Blef om talt om den res terande, så wäll såm Vp bärande Axÿsn  
såm här tilss i Staden fallen är, att borgmestaren gör Reckenshap för 
det han up burit hafuer, Om dee 100 D.r S: M:t betalt är såm Borghmes-
taren Vthlagt haar till Sal:e Johan Martenss, för Thor wösten. huar och 
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icke så shall det up fÿllas, är det öfuer burit, så shall Borghmestaren 
lefuerera till baka.

På lades Boshapzlängden för Anno  1672:
Giorde Frantz Willhamson sÿn borgere Eedh, och gick i borgen för 

honom, Hindrich Michelson och Jören simonsson.
bejakades af Rätten och medh Hans egen samptÿckio till rätten eff-

ter lagh stadfestat – 2 Richz D.r

Anno  1672: den  25  Novembe r: Höltes Råstufw nähr 
waro Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn
  Anders Clason:  Simon olofson:
  Class Hendrichson: Michel Andersson.

Glasmestars änckia hafuer låtet stämbna Johan Målar, och eÿ 
Compp:tt

Feltes för then shull för suar lösa och tredsho till 3 M: effter det 7 
Capp: i R: Bal:

Jacob Jörensson Släät samaledes för tredsho och suarlösa till 3 M.r 
effter det 7 Cap:l i Rådst: bal:

wällärde H:r Mathias emot Michel anderson till 3 M.r för tredsho 
och Citat: för sätningh effter det 7 Cappl: i Rådst bal:

Kärde Peer Hindrichson till Berendt Haneman, medh een ob l iga -
t i on  frå Stockholm på 10 D:r K. M:te 8 dalr will Berendt betaala, Men 
the 2 D.r öfriga will han inthet weta af, Vthan för wÿsar Peer hindrich-
son till Johan Sigfridson i  S tockho lm, dem der bekomma.

Anno  1672: den  14  decemb:r Höltes Rådstuffw närwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

  Michel Andersson Simon olofson:
  Class Hendrichson, Jören Simonsson,

25 NOV. O. 14 DEC. 1672.
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aflade Simon Madtzson, effter tullnerens begieran sÿn besökiare 
Eedh,

Företrädde Mons:r Chr i s t i an  giärdt ifrån åbo, och kärde till 
Mons:r Hans Bachster, det han shule hafua kläde, och annor waror, 
såm honom eÿ bör hafua, och sträfuar emot deres köphandelss Ord i -
nan tz ie, Hans Bachster, säger att såddant eÿ här förbudit Vthan i åbo, 
oh Andre Marcknadz Platzer, han förmenar sigh frÿt här i staden sälia.

Dett och Rätten Ehrkenner Mons:r Hans Bachster denne gången 
frÿ sälia, effter såm ingen Marcknan är, och eÿ är än till da to  såddant 
än för budit, och be:te Hans Bachster såddana warur måtte altidh hafua 
här till sÿna Cred i to rer.

Re  G is te r.

Förlÿkningh emillan Class Hendrichson, och Hr Mathias ............... N 2
Förlÿkningh emillan Madtz Madtzson, och hust:u Agneta
 Jonas d:r ......................................................................................... – 3
Om Räfuelsk köpmans lÿn såm ligger i Zeques t re  ........................ – 5
Doom emillan Kÿrckeherden, och Madtz finne, om
 3 T.r Spanmåhl ............................................................................... – 7
Doom emillan Nilss shreddars gesell, och Scherz i an ten
 Abram Andersson .......................................................................... – 8
Doom emillan Hustru Jngebor i baggbÿ och staden landz 
 kööp angående .............................................................................. – 9
Om Skarpens landzkööp, och lagläs: daalmans dömmande
 wederböranden beder om Ads i s tens  ...................................... – 11
Förlÿkningh emillan Hindrich Michelson och Fullman hofslagare – 13
Förlÿkningh emillan hattmakaren här i staden, och
 hattmakaren i Helsingefors ........................................................ – 14
Tull besökiarens A t tes t  .................................................................. – 15
Förlÿkningh emillan Bertill wulf och Johan larsson ....................... – 17

REGISTER.
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Actum Ekenes  v t  supra.

Denne Höghlåfl: Kongl: Håffrättens
    Ödmiuke och Vnder donige
     tienare.

   Johan Andersson

      Bartell Wulff
             Sÿnd

Ekenäs Stadz Doombook.
för Anno 1673.

Hui lcken  i  a l l  såm s törs ta  T iens t  Ödmiuk: Vnder  don ighee t, 
t i l l  den  Högh lå f l: Kong l ige  Hå f f rä t ten  i  Åbo  ö fuer  sändes, 

Ödmiuke l igen;267

Anno  1673: den  18  Januarÿ  Höltes Rådstuffw, Nähr 
waro Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådhmänn
  Anders Clason:  Michel Anderson,
  Jören Hendrichson, Simon Oloffson.
  Class Hendrichson,

Blef pub l i cera t, H:s Kongl: Maÿ:ttz nådige Reso lu t ion  ifrå Richz-
dagen hemptat war, igenom Stadzshrifuaren Bertill wulff.

Kärde Glasmestershan till Mes ter  Johan Målare, det hon hafuer 
sendt medh honom frå Räfwel – 24 al.n tuback, till sÿna barn i Ekenes, 
och det för farit, och barnen haar inthet fååt weta der af;

Effter såm målaren Mes ter  Johan war lagligen C i te ra t, och eÿ 
Comparera t. alt så felles han för swar lösa och olÿdno, till – 3 M:r 

18 JAN. 1673.
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effter det 7 Capl. i Rådstuffw balcken, Målsäganden, Konungenom, och 
Stadenom.

Anno  1673: den  17  Februarÿ, Holtes Rådstuffw Nähr-
waro, Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådmänn
  Anders Clason,  Simon Oloffson,
  Jören Simonson, Class Hendrichson.

Jnlade Vthj Rätten Fendrichen Hindrich blåfiell een obligattion, Be-
rendt Haneman angående, een post Peningar, då till sades Vthaf Rätten 
blåfiellen fåå Vthslagh i saaken, när han kommer till baka frå åbo, eff-
ter såm Berendt Hanemann är oPassligh och siuk, och kan nu i denne 
gången inthet swar så i hastigheet der på giöra;

Kärde Fendrichen blåfiellen till Michel Anderson, om det han ha-
fuer öfuer fallit honom i Berendtz stugu; huar före dee förlÿktes in före 
rätten, att Michel shall gifua honom i förlÿkningh ��  T:a Hafra, och eet 
såton Höö.

Anno  1673: den  19  Mar tÿ, Höltes Rådstuffw, i närwaro 
Hoppmann, wällbetrodd, Hendrich Greelson, Borghmestaren 
wäll:tt Johan Anderson.

Rådmänn.
  Bertill wulff:  Anders Clason,
  Jören Simonson.

Kom för Rätten een skräddare Bengdt Hendrichson, och kärde till 
Tulneren Michell Anderson, och till Hans broder Abraham Anderson, 
det dee shule honom illa trachterat och slagen Sanc te  Math ie  dagh, 
huar icke skreddars hustru shule hafua kommit emillan, hafua dee wilia 
såm drepit honom, Och i samma skreddares hustrus emillan gående, 
säger han hon shule der effter förgåtz barn, och beropar sigh på wit-

17 FEBR. O. 19 MARS 1673.
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nen, Frantz Wilhamson, Johan målare, Johan Simonson, Men effter såm 
Michel Anderson icke stemd war, eÿ heller alla Vitnen tillstädes, alt så 
Vphofz denne saken till näste rådstufu;

Kom een skreddare för Rätten Linnert Bengdtson be:d och kärde 
till Jören Simonson, det han shule hafua något arff och några Nööt att 
kräfuia på sÿn hustrus Vägna. Jören Simonson swarar, sigh aldrigh ha-
fua arf frå henne, han haar gifuit henne een Kalf, när hon honom tient 
hafuer af egen godh wilia, och satt till fodrans hooss Madtz Sifridson i 
finnbÿ, det och boon här och in för Rätten bekenner så sant wara, sedan 
hafuer be:te Jören Simonson fördt den Stutn till Stockholm, och hafft i 
shutan 1 ��  weka wendt effter henne men effter hon icke kom hafuer 
han låtet Stutn till sÿn swägersha för = 6 Dr. Och hans swägersha gifuit 
samma Pening.r till Linnertz hustru, såm Karin Madtzdotters shrifft Vth 
wÿsar, sampt gifuit 1 skrÿn för 4: dal:r Men huadh Arfuet anbelangar 
säger Jören sigh icke fååt frå wästanbÿn i Karis icke till een kalf eller 
mera på hennes wägna.

Alt så swarar Linnert, iagh shall full sökia bonden widh Landztinget; 
och Jören Simonson giordes frÿ för henne, och för be:te arff:

Kärde Nielss Hendrichson till Johan Haneman, det han shule haffua 
sheldt honom på Wilham Dawitzsons dotters begrafningh till een tiuff,

Johan Haneman swarar, att Madtz finne hafuer det sagdt för honom, 
Madtz finne swarar, att det haar warit för 3 åhr sedan, när hafuer Nils 
Hendrichson och Madtz finne slagitz, då shule Madtz hafua sheldt 
honom för een tÿff, att han haar tagit i Madtz finnes fråwaro och Vthur 
herr bÿggningen ��  tolfft såghbräder och giort Borghmestaren een 
kÿsta, Men doch i den Meningen hafuer Nilss tagit brädena, att införa 
på sÿn räkn(i)ng när hoppman shulle komma, det han och giort hafuer, 
Och hoppman det och sielf bekenner; begierte der om förlikningh att 
komma öfuer eens till Näste Rådstuffu;

Vpsade Tulneren desse effter skrifne panter tridie gången Madtz 
Simonson finnes 2 kiortlar 1 kassniacka, På grändh Nilses wägna och på 
tulln 3 dal:r Kop:r M:te

Thomas Anderson dömdes betala till Bertill wulff – 18/öre såm shu-
le rästa på herrdagzpeningarna, ehuru wäll thomas före bär sigh för 
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Arrendera t  dieken Pening.r i Pojo och will af Nabbn Bertill wulfz hem-
man hafua så mÿkit; Bertill wulff frÿgiordes för dieken peningarna.

Anno  1673: den  22  Mar tÿ  Höltes Rådstuffw i Nährwa-
ro Hopman, wälbetrodd Hendrich Greelson Borghmestaren 
wäll: t Johan Anderson.

Rådmänn.
  Bertill wulff.  Anders Clason,
  Simon Oloffson, Jören Simonson.

Kom för Rätten skreddaren Bengdt Hendrichson, och kärde igen till 
Michel Anderson, om den saaken såm förra Rådstuffw är p ro toco l l e -
ra t  om, för det slagz måål dem emillan warit hafuer, och befinnes några 
blånar och Håår dragh, såm Michel och hans broor på honom öfuat 
hafuer, och om det såm skreddaren före burit hafuer att hustrun shule 
hafua barn Misgååt, befinnes inthet i någon sanningh, alt så tillråddes 
dem till förlÿkningh att inthet annat shedt är än Pust och håår dragh, 
förlÿkte dee sigh in för Rätten, och att Michel skall gifua till skreddaren 
= 8 dal:r kop.r M:te och der medh deres trätor alla wara förlÿkte.

Angaf Madtz finne i Rätten, det Class Hendrichsons Hustru shule 
hafua sagdt, att Hopman och Borghmestaren shule falskeliga på fördt 
dem een koo i boshapzlängden, till spordes Matz finne, huilcken medh 
honom war der inne, säger han alena, Men effter inga fleera witnen 
war der till, och Class Hendrichson bedÿrar sigh medh sÿn hustru 
det aldrigh giort hafua, Vthan beder att såddant må eÿ Vptagas, alt så 
efft(e)r gaf Hopman och Borghmestaren denne saaken.

Emillan Casper Hendrichson, och Hendrich Nielson, och hans 
Sonn Nilss Hendrichson, blefuo förlÿkte om alla deres Räkningar in till 
da to.

Blef förlÿkt emillan Johan Haneman och Nielss Hendrichson, om dee 
shäldzordh, bräderna angående, såm förra Rådstufu är p ro toco l l e ra t  
om, Ehrkendes af rätten Nielss Hendrichson frÿ för den beskÿlningen, 
ehuru wäll Nielss Hendrichson hafuer tagit dee bräderna till sitt ar-
bete i Madtz finnes fråwaro, doch lickwäll i den meningen in föras i 
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Räkningen, såm Hoppman bekenner, så shedt wara, Alt så shall ingen 
effter denne da to  honom Nilss Hendrichson här om förwÿta. Vthan 
han shall såm såddant gör, effter lagh Plickta och sattes i wÿte emil-
lan Johan Haneman och honom 10 dal:r Sölf.r M:te der Johan igen mera 
igenkommer.

Blef af dömdt emillan Glassmestershan och Scherz i an ten  Abram 
Eklundh, om den Raskkiortelen, hon shule såldt hafua till honom om 
– 8 Dr, Huilcha hon till fÿllest hafuer tagit, Men Abraham hafuer tagit 
tillbaka öhl – 12 K.r. och Pening:r 16/öre, huilcka han låfuar medh det 
aldra första betala.

Sen tens  Kärde skreddaren Bengdt Hendrichson, till Jacob Ander-
son det han shule hafua speÿat och spottat hans hustru, medh desse 
smedelige ordh, att een Koo hafuer burit på herre gården, nu fåår wÿ 
full miölck, Tillspordes Jacob Anderson, om han kunde gåå Eedh der 
på, om han henne inthet mente, han säger neÿ här emot, Men Hans 
Snickar på herr gården witnar in för rätten, att han fullkommel-ligen 
henne nembdt hafuer, alt så felles Jacob anderson för oquens ordh till 
6 M.r Målsäganden Konungenom och Stadenom.

Angaff kÿrcke wärden i Rätten, det Johan Larsons hustru stembd 
war förgången Rådst: att swara för sÿn drengh Erich huar han icke till 
städes komme, för dett han spÿdde i kÿrckian, effter såm hustru Brÿta 
eÿ hade drengen medh sigh till swars, alt så felles hustru brÿta at be-
taala för drengens shull för swar lösan effter det 7 Cappl: i Rådst: bal: till 
– 3/öre Målssäganden konungen och Stadenom.

Anno  1673: den  30  Apr i l l i s  Höltes Rådstuffw, medh 
Gemene mann, Nährwaro Hoppman wälbetrodd och wäll:tt 
Hindrich Greelson, Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådmänn,
  Bertill wulff:  Anders Clason,
  Michell Anderson, Jören Simonson,

Pålades Boshapz peningar öfuer Heela Staden;
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Vpsade Tulneren desse effter shrifne panter, Glasmestars sölf 
skeedh: 2 gången.

Johan Larsons knappar 3:ie gången, gifues nw de la t ion  i 14 dagars 
tÿd,

Hoppman Vpläste wälborne herr Landz Höfdingens breef i frå Hel-
singeforss, angående, att Borgershapet här i staden shule till sigh inn 
lösa i frå Helsingeforss en nÿ Mååltunna, och half T:a ��  T:a och derföre 
shule dee gifua – 10 dal:r Sölf:r Mÿnte.

Huar till Borgershapet swarar, att dee fåår inthet till köp 1 Ta sädh i 
Staden, eÿ heller haar rådh dem in lösa, Vthan beder Hoppman att dee 
måtte fåå af Hoppman, af samma mååt, Vr H: N:s grefuens bodh.

Blef afdömdt att Mes t:r Johan Målare, shall gifua till kÿrckeherden 
H:r Hindrich = 8 D:r 24/öre. medh det aldra snaraste, för det klädet han 
för såldt hafuer till kÿrckeherden, och tagit betalningh 8 D:r före, och 
sedan behölt klädet.

blef förlÿkt emillan Glasmestershan, och Mes:tr Johan Målare, om 
dett tubacket dee twista om, alenast Johan Målare gifuer än henne – 2 
D.r 8/öre, för Vthan dee 10 Mr han till förrenne miöl och brödh [han] 
henne gifuit haffuer.

Vpsade Mes ter  Johan Målare, Berendt hanemans gårdh förste 
gången, på wälbördigh Johan Gööses wägna på Prestekulla, såm går-
den i pant hafuer.

Angaf i Rätten Hindrich Rafwals Hustru Margita Clasdotter det 
hon hafuer för sträckt sÿn half sÿster, Biata Michelsdotter Sal:e Peer 
Snickars hustru = 21 dal:r och – 1 T:a Salt, och för säkrat henne sÿn 
gårdh här i Staden effter hennes dödh, det och Prästn såm henne Sal: e 
hustru Biata medh Herrans Höghwärdiga nattwardh besökt hafuer 
A t tes te ra t. Men gården kann nw inthet wara – 15 dal:r wärd. Alt så 
dömes henne gården till, och låta bebÿggia der på; Nu begerer hon att 
een borgare Madtz Nilson wille taga samma tompt bebÿggia oppå, och 
behålla till egen doom, allenast att Madtz Nielson henne medh sigh 
inne hafuer in till döö dagar, det Madtz Nielson samtÿckte att wilia göra 
och för säkrade in före rätten henne ärligen inhÿsa medh sigh in till 
döö dagar.
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Bleff Skåldöö Simon tillagdt Sal: Michel Murmestars gårdh att 
bebÿggia, effter han det af Rätten begiärar alenast han gifuer – 22 dal:r 
för husen till Nielss Andersons hustru, för hennes Vthlagde Penningar 
för husen, såm gården köfft hafuer af Sal:e Michel Murmestar.

Vpsade Hindrich Michelson sitt kÿrckewärde Embete, och i stället 
igen sattes Nielss skreddare.

Sattes till Gästgifuare Class Hendrichson.
Bertill wulff haffuer låtet C i te ra  Erich Eshillson lille och icke Com -

parera t, felles för den shull i swarlösa effter det 7 Cap:l i Rådstufw bal: 
till 3/öre.

Anno  1673: den  16  Junÿ  Höltes Rådstuffw i Närwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådmänn
  Bertill wulff,  Mickel Anderson,
  Anders Clason:  Simon Olofss:

Tulneren Vpbödh 3:ie gången Erich glasmestars sölfskeedh gafz de -
l a t ion  i 14 dagars tÿdh den at in lösa,

Ro terades  Erich Båtzmans Roota, sampt Jacob Båtzmans Roota 
till fÿllest.

Vpsade Johan Målare Berendtz gårdh andra gången, Borghmesta-
ren slåår Jäff här i på Fendrichens blååfielss Wägna, effter såm berendt 
honom inthet än förnögdt hafuer,

Bleff förlÿkt emillan Mes t:r Johan Målare och Abraham Anderson 
om eet paar Pÿstolar, När Mester Johan Målare lefuerer 5 D.r 5 ��  öre 
till Abraham, så shall han lefu(e)rera Pÿstolerna och hÿlstren till baka 
han hafft haffuer i pant af honom.

Johan Frantzson hafuer låtet C i te ra  Morthen Hendrichson och 
icke Comparera t, felles för den shull för swarlösa till – 3/öre effter 
det 7 Cappl i Rådstu balcken.

Accorderades  medh Simon Stadztienare, att han up wachtar 
Stadztienare tiensten i till kommande wåår, så shall han hafua för sitt 
omak – 10 dal:r

16 JUNI 1673.
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Anno  1673: den  21  Ju lÿ: Höltes Rådstuffu i Nährwaro 
Hoppman wälbetrodde Hendrich Greelson, Borghmestaren 
wäll:tt Johan Anderson.

Rådmänn,
  Bertill wulff:  Jören Simonson,
  Simon Oloffson,

Vplÿste Hoppman een klädzkiortel andra gången, huilchen hörer 
Hindrich Erichson till, såm hafuer honom pantsatt till Jonas Bo thv id i  
för 31 D.r och Hopman honom der i frå igen löst.

Angaf Carll Hendrichson i Rätten, det Frantz Wilhamsons moder, 
hafuer i storm och hordt obilligt wäder giort Vp Eeldh i hans kammar 
på hans gårdh dee aff honom hÿrt hafuer, och der medh Vp bränt går-
den,

der till Frantz Wilhamson swarar, när min faar och broor kommer 
till sammans, welle wÿ swara till edart tilltalan, alt så Vphofz denne saa-
ken till wÿdare då shall det lagligen Vthföras,

Anno  1673  den  23  Agus t j  Höltes Rådstuffw i Nähr 
waro Hopman, wällbetrodd Hendrich Greelson. Borghmesta-
ren wälltt Johan Anderson

Rådmänn
  Anders Clason  Bertill wulff,
  Simon oloffson:  Jören Simonson.

Kom före Rätten Madtz finnes Pÿga, Karin Erichz dott:r och kärde 
till Anders Bengdtsons Änckia, Hustru Karin Michelss dotter, det hon 
hafuer bidit henne shära een öfuer deel åt sigh, såm hon shule gifua 
hennes Dotter, Hustru Lÿsbetha Anders dotter till att sömas och tagit 
fram 8 al:n lerfft, och der af hafuer Anders Bengdtsons änckia shurit 
öfuer deelen, Nu såm Öfuer deelen heem kommer säger Pÿgan att 4 
al.n war af – 8 bort shurit till öfuer deelen, och Saknar så �

�
 al:n och 

der af hafuer Anders Bengdtsons Änckia för ifrat sigh att Pÿgan shulle 
beshÿlla henne för denn ��  al.n lerfft, och lÿka såm till een tiuff, gåår så 
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dÿt på herregården i köökkammaren der Pÿgan war, slåår henne 2 öhr 
fÿlar, och een slängh af een aln på armen

Madtz finne gifuer till kiänna att Anders Bengdtsons Änckia268, ha-
fuer wÿst honom och Vthur herre gården, och beropar till witnen Ha-
kon Monson, war eÿ till städes witna,

Till det andra bekenner Madtz finne, att hon haffuer kommit i herr 
gårdz kammaren, och slagit hans Pÿga 2 öhr fÿlar, och huden full medh 
alnen,

Der till swarar Änckian Pÿgan shule hafua sagt att iagh hafuer tagit 
af lerfftet, såm hon hafuer låtet till göras till öfuer deel ��  al:n och will 
giöra migh till en tÿff, der medh gick iagh dÿt i kammaren och slogh 
henne – 2 öhr fÿlar, och een slängh af alnen, effter såm Pÿgan shule 
hafft alnen i honden, såm hon berättar när hon in kommit hafuer i kam-
maren.

Jören Simonson, Rådman berättar, att hafua sedt een Stoor blåna på 
armen på Pÿgan,

Bödz dem till för lÿkningh, Men Anders Bengdtsons Änckia wille 
inthet, Vthan beder Pÿgan shule plichta att hoon henne till een tÿff 
meent hafuer för Lerfftz half alnen, alt så företogz saaken till een weder 
börligh Sen tens  och doom.

Sentens.

Effter såm Madtz finnes Pÿga, Karin Erichz dotter, hafuer beskÿllat, 
Sal:e Anders Bengdtsons änckia Hustru Karin Michelss dotter, det hon 
shule hafua tagit ��  aln lerfft af hennes Öfuer deels lerfft, sedan hon det 
skurit ifrå Pÿgan till öfuer deel, effter noga ransakan befinnes Hustru 
Karin Michelss dotter frÿ för denne beskÿlningen, det och Rätten hen-
ne frÿ före Ehrkenner, och Pÿgan Karin Erichzdotter för sitt för seende 
och beshÿlningh ware saakfelt till 12 Mr effter det 20 Cappl i tiufua 
balcken Målsäganden, Konungenom och Stadenom.

Men för det såm Hustru Karin Michelsdotter gick i herr gården, in i 
Madtz finnes kammar, medh ifrigtmodh, Och rättade sielf pÿgan medh 
sÿn egen handh, för det hon hafuer beshÿllat henne; Och eÿ lagligen 

23 AUG. 1673.
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henne sökte, och der inne slagit henne een blånat öfuer armen, det Jö-
ren Simonsson bekenner sedt, och 2 öhr fÿlar, det hon sielf in för Rätten 
bekendt haffwa giort; Felles för den shull till 40 Mr för heem gångh, eff-
ter det 4:e Cappl i Rådst: balck:, och för blånat effter det 9 Cappl: i Såra 
måla balcken medh wilia till – 12 M, och för twenne Puster, 6 M huar 
deera, effter det – 12 Capittel i samma balck medh wilia.

Anno  1673: den  10  decembe r: Höltes Rådst: Nähr waro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson,

Rådmänn
  Bertill wulff,  Anders Clason,
  Jören Simonson: Simon Oloffson,

Angaf Carl Hendrichson Rätten till kiänna det han hafuer för 
Arrendera t  sÿne twenne giärdor här i staden till Hindrich Erichson, 
borgare, Och kan icke fåå Arrende  af honom för den mindre giärdan, 
såm näst gården lågh, och af Elden blef för brändh, när gården af brann 
för Wi lham dav i t zson, men effter såm den saaken är än osliten och 
oafdömd om gårdzsens brandh, alt så up häfues denne saaken om 
giärdan, till thess entzshap blifuer om gården, och doom blifuer der på 
gifuen.

Vpbiuder Carll Hendrich Nilss Andersons gårdh förste gången den 
han köfft hafuer den 26  oc tobe r  673, effter köpbrefz lÿdelse,

Kärde Madtz finne till Göstaf Hattmakars Hustru, det hon shule ha-
fua een Pÿga, såm är förrÿmdh ifrå Fendrichen wälb: Axel Pÿl, der till 
Hattmakars Hustru Swarar, iagh hafuer inthet legt henne; Ehrkenner 
Rätten Pÿgan Märta Madtzdotter, att gåå dÿt till Fendrichen till tienst 
igen, att Vthhålla allringast till Sanc te  Michae l i.

Angaf Borghmestaren, det Class Hendrichson, för ordnades i för-
gången Somars till gästgifuare, och eÿ effterkommit någon tingh, mÿkit 
mindre nw medh Hästar för fremmande i beredshap hafuer, alt så af 
sattes han, och på lades, af rätten, och medh borgershapetz samtÿckio, 
sattes till gästgifuare igen Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson, effter 
såm dee fremmande mästa deels först honom ansöker och tillÿter. Här 
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till Borghmestaren, samtÿcker, att wela dedt göra; att han shall wäll 
wara frÿ för alt effter taal, af högre såm lägre, såm honom anlÿter.

Re  G is te r.

Förlÿkningh emillan Tulneren Michel Anderson, och
 een skreddare Bengdt Hendrichson ................. Numera   – 4.
Förlÿkningh emillan Nilss Hendrichson och Johan
 Haneman .......................................................................... N  – 5.
Doom emillan Bengdt Hendrichson och Jacob An-
 derson  ................................................................................  – 6.
Doom emillan Anders Bengdtsons Änckia Hustru
 Karin Michelss dotter, och Madtz finnes Pÿga
 Karin Erichz dotter ............................................................  – 13.

Vppå Rättens Vägna Vndershrifuer;
 Johan Andersson
 Bartell Wulff

REGISTER.
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Ekenäs Stadz Doombook.
För

Anno 1674.
Hwi lcken  i  a l l  såm s törs ta  D iwpes ta  Vnderdon ighee t, Ö f fuer  
sändes  t i l l  den  Högh lå f l ige, Konungz l ige  Hå f f rä t ten  i  Åbo. 
Ödmiuke l iges t.

Ekenäs Stadz Doombook:
För Anno 1674:

Hwilcken i all såm största diwpesta Vnderdonigh-heet, öfuer sän-
des till den Höghlåfl: Konungzlige Håffrätten i åbo; Ödmiukeligest.

Anno  1674: den  24  Januarÿ  Höltes Rådstuffw Nähr-
waro Borghmestaren, wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn.
  Bertill wulff:  Jören Simonson.
  Simon Olofson.

Vplästes Hans Kongzlige Maÿ:ttz wår aller nådigeste Konungz och 
Herres, Spec ia l  för ordningh, angående nÿa bärgzbrukz på finnande, 
och huadh mehra i Bookstaffuen i p l aca te t  Vthwÿsar och finnes.

Tulneren wäll:tt Michel Andersson Vpbiuder Kÿrcke Heerdens 
Pantter, 2 st:n sölfsheedar, förste gången, såm ståår i pant för tull-
pening: na

24 JAN. 1674.
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Sigfridh Olofsons  – 1 Sölfsheed, och 2 sölfringar, först:e gång:n

Hans Staffanson  – 2 Sölfringar. och – 1 bÿssa; –
Erich Glasmestar – 2 Teenfaat..……– 1 mortell.  först:e

Nielss Madtzson.  – 1 Teenfaat… – 1 Pystållååss  gången:
Johan Frantzson.  – 1 Järngrÿta. ……         –

Erich Båtzman Vp biuder Hans wulffz fenster andra gången,
Blef bewiliat, att dee nÿ kombna borgare shall hielpa till Hindrich 

Michelsons Roota, och Simon Båtzman, såm der till legder är;
afflade Erich Michelsson sÿn Borgare Eedh och gick för honom i 

borgen, Borghmestaren och Thomas Andersson.

Anno  1674: den  11  Februarÿ  Höltes Rådst: Nährwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn.
  Bertill wulff:  Jören Simonsson,
  Simon Oloffson.

Kärde Jören Erichson i wästerbÿ, till Mes ter  Johan Målar, det han 
haffuer tagit för eet åhr sedan 1 Ta öhl af honom, för – 7 dal:r ��  Ld fläsk 
för – 2 D:r – 1 fambn wädh – 1 Dr – 3 lass wädh â – 8/öre lasset belöper 
i alles – 10 D.r 24/öre

Begiärte M:r Johan Målare de la t ion  på – 14 dagars tÿdh, låfuandes 
taga een Zedel af Befhalningzman Borghmann, eller af Befalningzman 
Jsach peersson, på be.te peningar af kortas i hans räst. Huar och icke 
han shaffar honom zedelen innan be:te t e rmin, så för ob l igerar  han 
sigh medh rede Contan t  Pening:r betaala dee – 10 D: 24/öre.

Vpsade Tulneren dee Panter, såm förra rådstuffw är p ro toco l l e ra t  
om.

Vplÿste Carll Hendrichson sÿn köpegårdh andra gången, såm han 
aff Nielss Andersson köfft haffuer.

Vpbiuder Hans Michelsson Murmestare, sÿn gårdh, den han aff 
Jnspec toren  S:r Johan Vnger köfft haffuer.

Vplÿste Erich Båtzman Hans wulffz fenster, tridie gången för sÿne 
root peningar Tuenne te rminer.

}
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Angaff Bertill wulff: det han haar låtet för een tÿdh sedan Arres tera 
hooss Hendrich Erichson – 10 dal:r på Corpora lens  i Aaljokes wägna 
i Bierno. der till Hindrich swarar, att wilia i Andra wekun draga dÿt 
till honom och klärera, och låfuar betaala Bertill wulff dee – 10 Dr om 
dee – 8 såm Bertill wulff äntå res te rar, låfuar Hindrich Erichson göra 
Corpora len  een på minnelse, och wist besked hempta der om.

Roterades  Båtzmans längden, och Vp sattes dee borgare såm 
ännw inthet i Båtzmans längden warit haffuer.

såm är Johan Wilhamson, Arfuedh Michelson, Nielss Hanson Nielss 
Snickar, Simon Andersson, Hans Thomason.

På lägges 3 dal:r K: M:t på be:te Personer huar dera till legningz 
peningar till Simon båtzman, dee andra i be:te Roota warit haffuer, shall 
gifua Vth dee rästterande Peningar till Cap teen. för det båtzman borto 
Varit hafuer,

Anno  1674: den  25  Februarÿ  Höltes Rådst: Närwaro 
Hoppman, wälbetrodd Hindrich Greelson, Borghmestaren 
wäll:tt Johan Andersson.

Rådmänn.
  Bertill wulff:  Jören Simonson.
  Simon Olofson;

Vplÿste Carll Hendrichzon sÿn gårdh tridie gången, såm han af 
Nielss anderson köfft hafuer, såm köpe brefuet förmäler, slutit dem 
emillan den 26 Oc tober  673.

Vplÿste Mes ter  Johan Målare Berendt Hanemans gårdh tridie 
gången

Tulneren Vplÿste tridie gången desse effter shrifne panter Hans 
Staffansons, Erich Glasmestars. Kÿrckeheerdens.

Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson kärde till Nielss Madtzson, 
det han haffuer hÿrt honom i höstars på sÿn shwta till Båtzman, och 
Låfuat honom – 11 dal:r i hÿro, och för det han shule pompa wr shutan, 
och lasta in medh, det bekenner Nilss Madtzson giort, Men twå dagar 
till förrenne förr än shutan shule bort reesa, hafuer han fördt dee – 3 

25 FEBR. 1674.



446

dal:r han hafuer tagit på honden, och shildt sigh alldeeles frå henne, 
Och Borghmestaren måste taga sÿn egen drengh och sätia på shutan i 
hans ställe, begiärandes här å een doom att Nielss Madtzson till ställer 
honom shade ståndet, för drengens shull, såm han måste taga frå sitt 
arbete,

Nilss Madtzson Swarar, det han haar till att fodra af borghmestars 
mågh, Johan Haneman för den reesan han för – 2 åhr sedan om hös-
ten shule till S tockho lm, och giordt återwänningh i Jungfru sundh, 
begiärandes sÿn fulla Hÿro – 9 D:r 24/öre. Johan Haneman säger, att 
Nilss Madtss:n hafuer der emot hooss sigh Cont r ibu t ions  Pening: r 
några dal:r der till Nilss intÿgar dem wara af räknat, för timbringh på 
borghmestars natt stugu, Men effter såm denne saaken sÿnes gåå till 
l i qu ida t ion  och räkningh för någon doom, alt så på leggies aff rätten 
att bägge parterne, att dee medh det snaraste och wedh förste legenhet 
gör een Räkningh sÿn emillan, och den i rätten opwÿser, då shall een 
slwt der Vthj, och doom af sagdh blifua.

Bertill wulf gaf till kiänna det båssa Karin hafuer satt een sölf skeedh 
i pant hooss Stadztienaren, den Bertill wulff shulle haffua mist i Sÿn 
Sal: e faders sÿsters begrafningh, och när hon haar fååt förnimma att 
Bertill wulff haar fååt kundshap om sheden, haar hon sagdt, adt det war 
borghmestars sheedh; och till det andra, att een båtzman haar gifuit 
henne den sheden till gåfuor; nw haar åfuanbe:te Karin upburit sÿn kior-
tell i pant till Stadztienaren, och tagit sheden igen, och shulle hedas ha-
fua gifuit Båtzman igen. Alt så på lägges aff rätten, att Stadztienaren in-
thet Vthlåter kiortelen, förr änn Båtzman, Jempte medh henne Vpwÿser 
sheden, huem henne till kommer, Borghmestaren eller Bertill wulff:

Anno  1674: den  16  Mar tÿ: Höltes Rådstuffw Nährwaro, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmänn,
  Bertill wulff.  Jören Simonsson,
  Simon Oloffson,

16 MARS 1674.
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Jnlade Mes ter  Johan Målare i Rätten, wälb:dig Johan Göösses, Räk-
ningh, medh Berendt Hanemans Ob l iga t ion, angående – 137 dal:r K: 
M:t och bekenner sigh haffua Vpbudit gården i trenne gångor såm i 
pant ståår af Berendt haneman, och till wälb:dig Göösen, der före be-
giärar nw shötningh på gården, effter såm Berendt Haneman will denn 
inthet igen lösa:

Här emot Ex iperar  Berendtz Sonn Johan och före gifuer att må-
laren, hafuer mästa deels för farit gården i wanröcht, och för kommit 
bort några sågbräder, och spiltorna alla Vhr stallet, och huadh mehra, 
all orenligheet i bagar stugun haar warit och brukas genom fenstret 
Vth kastat:

Ehuru dee Agerade, fram stegh wälb:ig Hindrich blååfiell, och gaf i 
rätten een Berendt Hanemans ob l iga t ion, Angående honom shÿlligh 
– 290 dal:r K: M:t den gäldz fordran haf:r blåå fielln låtet om pro toco l -
l e ra, förr än Målaren nånten till gården kommit hafuer, eller upbudit, 
begiärandes tienst:n att rätten wille honom behielpa till sÿn rätt och adt 
han kunde och någorlunda fåå sÿn betalningh, alt så pålades aff rätten, 
att gården shall wärderas; och Mållaren först gården igen reparera, 
briste sedan för giäldnerenar, för den såm mera hafuer såm mindre, 
effter quotan, såm finnes richtigt medh goda shääl fordrar, att bewÿsa.

Begiärte Blååfieln, att han måtte fåå sätia een Fullmechtigh för sigh; 
och Vthnemde Madtz finne, effter han sielf war så långhwäga;

Borghmestaren bekenner haffua giort Jäff: effter blååfiels begiäran, 
när gården är andra gången uplÿst. 673: den 16 Junÿ.

Vp bödh Madtz finne, på S.r Johan Thorwöstens wägnar eet sölf stop 
om 9 lod, såm hörer Berendt Haneman till.

Vp sade Morthen Hendrichson sÿn Borgare rätt.

Anno  1674: den  1  Apr i l l i s, Höltes Rådstuffw Nährwaro, 
Borghmestaren, wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn
  Bertill wulff:  Jören Simonson,
  Simon Oloffson,

1 APRIL 1674.
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Företrädde för Rätten, wällärde H:r Math ias, och gaf till kiänna, det 
Madtz Simonson Borgare här i Staden, haffuer blifuit fullmechtigh aff 
sÿn sÿster, Karin Simonsdotter; warandes i Stockholm, anlangande det 
lägers måål, såm Hindrich Hindrichson i frå Tallnääs och Karÿs loijo 
Sochn, hafuer aflat barn medh henne, och henne icke ächtat, Begierer 
för den shull att be:te broder, Matz wille begiära aff honom Hindrich 
Hindrichson något för hennes sweda och omak, der oppå hennes bref 
och fullmacht förmäler, Vppå dette ärende och Fullmacht hafuer åffta 
be:t Hindrich Hindrichson bidit wällärde H:r Madtz Accordera  der om 
på hans wägna, och blifuit eens om – 18 dal:r K. M.t det Madtz Simonson 
bekienner sigh emot tagit haffua, och will swara henne, sampt medh H: r 
Madtz för alt effter taal.

Rätten på lade H:r Madtz, på Hindrichz wägna till dee – 18 dal.r gifua 
till dee fatiga – 1: Richz dal:er eller thess wärde i Spanmåhl, och ��  Richz 
dal:r till Stadzshrifuaren för hennes bördzbref hon tagit hafuer för een 
godh tÿdh sedan, när hon dragit hafuer till Stockholm.

Vplÿstes andra gången, Berendt Hanemans sölf stop – om 9 lod såm 
ståår i pant hooss H.r Johan Thorwöste.

Vplÿste Casper  Hendrichson förste gången, Glasmestershans pan-
ter, såm hooss honom är i pant, några Mr blÿ och 1 förkläde,

Kärde Hans Staffanson till Jacob Båtzman, det han hafuer tagit hans 
handhquarn till lånss, och slagit andra stenen sönder, och den andre för 
derfuat, swarar Båtzmans hustru, att Erich Michelsons hustru hafuer 
slept några grÿser i bastugun, och slagit quarnen sönder, blef af dömdt 
att båtzman betaaler quarnen, så godh han henne togh, Och söckie den 
igen såm quarnen haar låtet slåå sönder.

Anno  1674. den  9  Maÿ: Höltes Rådstuffw, Nährwaro, 
Borghmestaren, wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn.
  Bertill wulff,  Jören Simonson,
  Simon olofson.

9 MAJ 1674.



449

Kom för Rätten Hendrich Erichson finne, een hustrus fullmechtigh 
i frå bierno, och Hemen kÿla krogh, gifuandes till kiänna, att een Båtz-
man Erich Bÿrhalss, hafuer der warit och stulit af henne, några härfuor 
lÿn garn, Hattar, Öfuer deelar, och det för såldt i Ekenes /:, hooss een 
båtzman Erich be:dh :/ och till några lösa Personer.

Blef af dömdt, att samma tÿffgodz shall igen tagas, der det hittas, 
och dee såm såddant köfft hafuer, söke sÿna igen, Der dee bäst githa.

Vp bödz Berendt Hanemans sölf stop tridie gången, såm ståår i pant 
hooss H.r Johan Thorwöste.

Vplÿste Casper  Hendrichson, Glasmestershans panter – 2:a 
gången,

Class Hendrichson kärde till Carll Hendrichson, om een lÿten Kåål-
landz täppo, såm han haar hafft Vnder Nilss andersons gårdh, den tÿdh 
han gården i hender hade; Och effter såm Carll Hendrichson, haffuer 
köfft gården, will han lösa Täppan igen Vnder gården, effter såm hon 
af gammalt hafuer legat och lÿdt Vnder gården. bleff af dömdt att Carll 
shall gifua till Class Hendrichson 4:a Dr K: M:t och gärsle igen och till 
honom res t i tuera, eller så mÿkit han derpå kostat haffuer.

Dee nÿa Borgare såm blef på lagdt 3 D.r huar deera i Båtzmans 
Munstringen, till Hindrich Michelsons roota, shall nw i desse dagar 
Vthtagas, om dee icke godh willigen dem i frå sigh lefuererer.

Anno  1674: den  8  Ju lÿ  Höltes Rådhstuffw, närwaro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson:

Rådhmänn,
  Bertill wulff:  Jören Simonson.
  Simon Olofson,

På lades Boshapz269 Peningar öfuer heela Staden.
Pub l i cerades  Hans wulffz Fullmacht i rätten, om Tubachz besö-

kiande. och gaf till kiänna det Johan Simmonson haar såldt tuback, emot 

269  Ändrat från Bospapz.
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K. M:t ordningh och Stadga270; och angaf några shäldzordh, dem Johan 
Simonson på honom shule öfuat hafua. Vp hofz till näste rådstuffw.

Anno  1674: den  11  Ju lÿ, Höltes Rådstuffw, Nährwaro, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson,

Rådhmänn,
  Bertill wulff:  Jören Simonson,
  Simon Oloffson, Michell Anderss:n

  Hindrich Michellsson, vice,

Tubachz besökiaren Hans wulff kärer igen till Johan Simonson det 
han hafuer såldt olofligt tubach, och wÿsar proff der aff i Rätten, swarar 
Johan Simonson att han hafuer köfft aff Borghmestaren i wårars een 
Rulla Compagn i  tubach och det shule wara af samma slagh, Der till 
Borghmestaren swarar ej kan kännas wedh om det är utaf hans tubah 
eller icke, alt så pålades af rätten, att Johan Simonson purgerar  sigh 
medh Eedh att dette är Vthaf rätt Compagn ie  tubach och icke af olof-
ligt, det han och giorde, alt så befrÿades han i denne gången för den 
beshÿlningen.

Men huadh anbelangande om dee shälzordh, som är Tiuff och Fåår 
tiuff: will han inthet ståå för denne rätten, effter såm hans fader är råd-
man, och Bertill wulff: besökiars broor, alt så Jäfuade han dem af rätt-
ten, och för ob l igerade  han sigh shaffa ander rätt, denne saaken dem 
emillan åth shÿlia, medh det aller snaraste; Och Hans wulff shall wara 
frÿ för allom oförtaldt och hädt, för denne beshÿlning:n in till thess det 
lagligen åt shildt blifuer, huem det gör, shall plichta effter lagh.

Kärde Anders Nielson till Tulneren Michel Andersson, det Hans, 
Tulnerens Hustru shule hafua slagit hans Hustru, eet blodh såår i huffu-
det, medh een bondhhaka, i Sal:e Sandh madtzses Änckias stuffw.

Här till swarar Tulneren Michell Anderson, det är sandt att min 
hustru haffuer slagit henne, är Orsaaken, det Anders Nilsons hustru 
hafuer warit hooss Erich Larsons, och sagdt att min hustru shall göra 

11 JULI 1674.
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frå sigh Paddor, såm hennes fader Berendt Haneman hafuer giort frå 
sigh ormar, Och strax der effter hafua dee kommit till Samann hooss 
Sandh Madtzses, der min hustru hafuer för wÿt henne såddana skamb-
lige ordh, der då Anders Nilsons hustru swarat, det shall ingen ärligh 
menishia migh bewÿsa, och der Vthaf hafuer dette bloodh såår kommit, 
för bägges desse försmedelser shull, såm inthet i sanningh må befin-
nas.

Fram hade Tulneren Erich Larssons stiuff dotter, Biata Michells dot-
ter, och Margita Simonssdotter, först afläggia sÿn Eedh, på dee ordh, 
såm Anders Nilsons hustru Agneta Jonas d:r sagdt hafuer emot Tul-
nerens hustru, så är dette såm effterfölier. Nw berättar Biata Michelss-
dotter medh sÿn lÿfligh Eedh å book, att det haar shedt Tÿsdagz otto 
dagar sedan, såm war den 30 Junÿ kom hustru Agneta in till migh rän-
nandes om mårgon, och begÿnte bruka munn på Margita Simons dott: r 
huilchen lågh i sängh medh migh, och sade, att hon hafuer sagdt för 
Tulnars hustru, att Agneta hafuer hafft sädh medh sigh heem frå Poÿo. 
och icke an sagdt Tulln, Ther till hon nekade, då hafuer hust:u Agneta 
sagdt, Tulnars hustrus faar haar shitit Ormar, men så sant gudz ordh 
äro sanna, så shall hon shÿta Pafzor.

Margita Simons dotter bekenner medh sÿn lÿflig Eedh, att hon hust-
ru Agneta, äfuen be:te ordh sagdt hafuer.

Nw före bäär Tulneren att dette haar shedt, när hon hafuer slagit 
henne hooss Sandh Madtzses, såm hafuer warit den 5 Julÿ, för det hon 
hafuer sagt, det shall een Hoora och Tÿff migh bewÿsa, och till det 
andra, om Saltet, såm Tulneren haar mist Vr sÿn siööbodh, och säger, 
att han så wäll såm hon äro berÿchtat till tiwfuar, allt så haar dee miss-
tanckar till dem, men icke skäldt.

Framhades Sandmatzses Änckia Hustru Brÿta Peersdotter, bekende 
hon eÿ annat hördt, medh sÿn liflig Eedh betÿgar, att när tulners hustru 
hafuer kommit inn, hafuer hon sagdt till Anders Nilsons hustru, dw 
Pafzmoor, då hafuer Anders Nilsons hustru tagit öhl stopet såm hon ha-
fuer hafft litet öhl wthi, och welat slåå tulnerens hustro, då hafuer hon 
lupit Vth, och ropa sÿn mågh inn, och i medler tÿdh hafua dee slagitz, 
annat weet hon inthet berätta.
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Sentens.

Effter såm det är nw i Rätten granneligen Ransakat, såm i Anders 
Nilsons inlago är in fördt, att tulners hustru hafuer sheldt hans hustru 
Agneta Jonas dotter till een tiufkona; hafuer Sandh Madtzses änckia 
af lagdt sÿn Eedh eÿ det hördt hafua, Vthan kallat henne Pafzmoor, 
af orsaak, att hon tÿsdagen till förrenne hooss Erich Larson dee Or-
den sagdt hafuer, såm witnen å book bekendt hafua, och Ac terna  
Vthwÿsa, medh dee ordh, så sandt gudz ordh äro sann, så shall hon 
shÿta Pafzor, såm hennes fader haar shitit ormar; Alt så är noch sampt 
witerligit, att han Berendt haneman det aldrigh giort hafuer, ehuru wäll 
han på Tw åhrs tÿdh på sängh legat hafuer. Ehrkennes för den shull 
hustru Agneta Jonas dotter felles för sÿn osanningh, såm för oquädens 
ordh effter det 31 Cap. i Råst: bal: till – 12 M.r målsäganden, konungen, 
och Stadenom,

Men det Tulners Hustru hafuer kallat henne Pafzmoor, för orsaa-
kes sigh hon hafua giort, af det hust:u Agneta såddant shambligit taal, 
hafuer kommit i rÿchte. der före Tulnerens hustru frÿ före Ehrkennes, 
Men för det hon hafuer slagit Hustru Agneta Jonas d.r blodh såår, och 
kenne tekn af bloden der till finnes, dömes Tulnerens hustru, Karin 
Berendtzdotter för den shull till 12 Mr effter det 9 Cap.l i Såramålabalk: 
medh wilia,

Säÿarställaren Larss Madtzson, beswärade sigh, om sÿn löön såm 
honom tillsagdt är till förrenne – 12/öre på mann, afdömdes honom, så 
wäll af de nÿa borgaren såm till kombne äro, såm dee gambla, effter nÿ 
giorda längd.

Sal:e Sigfrid Olofsons änckia fodrar – 15 dal:r K. M:t för 1 koo af 
Morthen olofson, och är eÿ mechtigh nw peningarna att bekomma, alt 
så dömes, att Morthen Olofson dee samma Peningar nw d i to  henne 
betaalar.

Anno  1674: den  10  Agus t i  Höltes Rådstuffw, i Gemene 
mans närwaro;

10 AUG. 1674.
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Bleff pub l i cera t  H:s Nådes: Wälb:ne H.r Landzhöfdingens breeff 
da tera t  den 6 Agus t j, och hÿt ankommit, den 9 Hu ius, Angående, 
det Ekenes Stadh är på slagit – 12 �

�
 dal:r Sölfr M:t i huar måna, för ståen-

des i 3 mån-naders tÿdh, såm i bookstaffen mera finnes wara be:tt

Effter såm Borghmestaren, några mästa deels af staden är förresta 
till Stockholm. alt så kan det icke på läggias, förr än Borghmestaren 
heemkommer Jempte och dee andra.

Anno  1674: den  14  Sep temb:r Höltes Rådstuffw, medh 
Gemene man, När waro Borghmesttaren wäll:tt Johan Anders-
son.

Rådhmänn,
  Bertill wulff:  Simon Oloffson,
  Anders Clason.

Pålades åfuan shrifne 3 måna Pening:r öfuer Staden, såm af H:s 
Kongl: Maÿ:tt bewiliat är, Här i Staden Vth göra.

Vth gafz af Rådstuffw kammaren, det lÿn såm togz i frå kopparöö af 
Räfuelsh köpman Nembln

=  8 L, desse effter shrifne hafua det emot taget 
att bota Rådstuffw taket, alla dee dropar såm der på kan finnas, och Pa-
nela söder wäggen, och öster wäggen medh sÿna egna bräder och spÿk, 
och äro desse såm det full göra shall. Nilss Madtzson, Madtz Nielson, 
Simon Anderson, Erich Eshillson lille.

af lade Simon Anderson sÿn Borgare Eedh och gick för honom i 
borgen, Nilss Madtzson, och Erich Eshillson, lille,

Anno  1674: den  31  Oc t: Höltes Rådstuffw i Närwaro 
Borghmestaren w:tt Johan Andersson,

Rådmän,
  Bertill wulff:  Jören Simonson:
  Simon Olofson:

14 SEPT. O. 31 OKT. 1674.
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Angaf Borghmestaren, det han haar låtet Stembna Simon Anderson, 
för det hans hustru haar burit wedh af hans wäda raad wedh ladugården, 
och hans drengiar henne funnit medh bördan. Effter såm Simon Ander-
son stembd är och eÿ Comparera t, felles för den shull för tredsho och 
swarlösa till – 3 M.r effter det 7 Capl. i Rådst: balcken.

Tulneren Michell Anderson gaf till kiänna, det han hafr Ar res terat 
hooss Hindrich olofson 6 ��  D.r Anders Nilson angående, på tulln, och 
icke sagdt tulneren till när han drogh bort i frå Staden, alt så låfuade 
Hindrich olofson in för rätten att shaffa Anders Nilson Tulnaren till hån-
da, det och Tulnaren war belåten medh.

Anno  1674: den  2  December, Höltes Rådstuffw, Nähr-
waro, wälbetrodde Hoppman Hindrich Greelson, Borghmes-
taren wäll:tt Johan Andersson,

Rådmänn,
  Bertill wulff:      Jören Simonson,
  Peer hindrichson V ice      Hans Borghman:
  Michell Anderson,     Madtz finne;

Kärde Borghmestaren till Simon Andersons hustru, det hon haar 
tagit wedh af hans wäda raadh wedh ladugården, och hans drengiar 
funnit på henne medh bördan, der till hon eÿ neka kunde in före rätten. 
Borghmesttaren bekenner warit 3 fambn raadh, och säger sigh eÿ nå-
gon annan weta der tagit Vthan henne, effter såm hon gör sigh shÿlligh 
in för rätten der något af tagit, doch icke alt, alt så på läggies henne aff 
rätten att bidia Borghmestaren om för låtelse och för lÿkningh, det hon 
och medh böön fallande af badh, och låfuade att hennes man hugger 3 
fambn wedh igen, af hans shogh, och honom på behagligit ställe, det då 
Borghmestaren war belåten medh.

Angaff Carll Hindrichson een Sup l i ca t ion  i rätten emot Frantz 
Wilhamson, om sÿn gårdz brandh, – 9 Punchter Angående, och stodh 
hårdt på att han måtte fåå een slwt i saaken, huar till Frantz Wilhamson 
swarade, eÿ wille weta honom något der före, effter såm han föregifuer, 
det shule haffwa shedt i wåda,
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Rätten bödh dem till förlÿkningh, men Frantz Wilhamson wille inga 
lunda wetha honom till det ringeste för gårdh eller dess innan döme 
såm i gården war, när det brann, Vthan begiärte een doom i saaken, 
alt så ransakades här om, och blef honom på lagdt af rätten, och det 
han sielf till stodh, begiärte, till första Rådstuffw, shaffa och fÿlla wåda 
Eedh, sigh först i Edenom och – 12 boo faste männ wedh honom, effter 
det 35 Cappl: i bÿgninga balcken i Landzlagen.

För bödh Hoppman, att ingen shall hugga någon wädh af Boda, eller 
Skreddarböls shoghen, wedh straff till giörande, samaledes näst liggian-
de bÿar, såm icke sÿn bördz rätt hafuer.

Vp bödh Befhalningzman wälbetrodde Hans Borghmann Hans Mur-
mestars gårdh förste gången,

Ac tum Ekenes  v t  Supra.

På Rättens Vägna Vnderskrifuer;

Johan Andersson

      Bartell Wulff
 sÿnd

2 DEC. 1674.
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271  Tillagt med annan stil: Jnlefrerad uthj den Kongl. Rätt d: 5. Febr. 1676.

Ekenäs Stadz Doombook.
aff Anno 1675:
Åhrs protocoll;

Huilcken i all såm största Tienst Vnderdonigheet Till den 
Höghlåfli[i]ge, Konungzlighe Håffrätten i åbo öfuer sendes,

Ödmiukeligest.271

Ekenäs Stadz Doombook.
För Anno. 1675.

Huilcken i all såm största Tienst Vnder Donigheet, Till 
den höghlåflige Konungzlige Håffrätten i Åbo öfuer sendes.

Ödmiukeligen.

Anno  1675. den  8  Februarÿ. Höltes Rådstuffw i Nähr-
waro Hans Högh Grefl: Nådes, Hauptman, wälbetrodde Hind-
rich Greelson, Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmän.
  Bartell wulff:  Michel And(e)rson
  Peer Hindrichson, Jören Simonsson.
  Simon Oloffson.

8 FEBR. 1675.
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Tulneren Michell Andersson gifuer till kiänna i rätten, att han ha-
fuer låtet Arres tera  hooss Hindrich Krögar 6 dal:r K: M:te såm skule 
höra Johan Frantzson till, Och före bär att Johan Frantzson dem bort 
tagit hafuer emot Arres tn, och inthet betalt Tulneren det han honom 
shÿllig hafuer warit.

Effter såm Johan Frantzson Stembdh war, och eÿ Comparera t, fel-
les för den shull, för tredsho och swar lösa till 3 M.r effter det 7 Capl. i 
Rådstuffw balcken.

Kärde Hindrich Olofson till Philip Bengdtson, det han shule hafua 
låtet eet skrÿn till at beslåås, för låset gifuit 6 marcker och för beslaget 
7 Mr, Och sedan haar Philip satt skrinet bort till klockaren för – 24/öre: 
Nu befans att skrinet war betalt af Hindrich Olofson. Alt så dömdes att 
Philip shaffar skrinet nu strax igen aff klockaren, och gifuer till Hind-
rich Oloffson.

Anno  1675: den  13  Februarÿ  Höltes Rådhstuffu, Nähr-
waro, Hans Högh Grefl: Nådes Hauptman, wälbetrodde Hind-
rich Greelson, Befalningzman, wälbetrodde Hans Bårghman, 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådhmän.
  Bertill wulff:  Michel Anderson,
  Peer Hindrichson, Simon Oloffson.
  Madtz finne.

Carll Hendrichson Angaf i Rätten, om det gårdz brandh, såm Frantz 
willamsons moder, hafuer förr kommit hans gårdh här i Ekenäs. Blef 
till spordt Frantz willamson, Om han hafuer skaffat sigh Edzmän, effter 
förra åhrs p ro toco l l, den 2  december  Annotera t, effter rättens 
påläggiande, Och sÿn egen samtÿckio, effter såm han haar altidh före 
burit såddant skedt i wåda; der emot in(lade) Frantz willamson dewitz 
skrifftligh inläggiande, att Nilss Madtzson, och Arfuedh Michelson 
hafuer sedt Elden komma lööss Vth emillan taaket Vthur skårstenen, 
Carll Hendrichson swarar, att Larss Madtzson hafuer honom murat Vp 
i frå spiellet, såm han hafuer allredan ingifuit i Rätten, och är p ro toco l -
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lera t, meer än aln åfuan på taaket. Beropar än på Carll Hendrichson, 
det han hafuer till förrene önskat Elden öfuer gården, och säger Class 
Hendrichson hafuer hördt det, Class swarar, att han hafuer warit öfuer 
drucken, och sagdt i Sådan meningh, bäter gårdh och Stadh wore brunn-
nen, Men Carll nekar der till, afwÿstes bägge Parterna, att af wänta 
Vthslag och Sen tens.

Sen tens.

Effter såm Frantz willamson dewitz, hafuer twenne gångor skrifft-
ligh såm Muntligh sigh förklarat emot Carll Hendrichson, och haar eÿ 
annat före bära än om skårstenen, såm icke haar warit heel färdigh 
på kamaren, Till det andra att det skule hafua skedt i wåda, Men eÿ 
förr nembdt, att nu be:te Nilss Madtzson och Arfuedh Michelson att 
witna i saaken, huilcka sigh Vndan draga, eÿ d i to  till ståår. 1: Befinnes 
att Frantz kan icke någon wåda Eedh komma till wäga, eller up fÿlla, 
Ehuru wäll han will wäria sÿn moder der i från, såm Eld-den up giorde 
i sådan gräseligh storm, Och Prästen för mant bägge Helge dagar i 
kÿrckian å Cantzelen, att ingen skule Eeldh up giöra, för den hefftige 
Stormmen skule återwända, der Frantzses moor haar i Owetenheet i 
sådan Storm Vpgiordt Eldh i kammaren, det hon icke shule hafua giort 
i sådant omäteligit wäder, såm huarman weet här berätta 2: Ehuru wäl 
såm Frantz före bär att Carll hafuer låfuat låta laga shårstenarna, så 
bewÿses in Ac t i s  att stugu skårsteen hafuer warit heelferdigh, och ka-
mar skårsteen nÿ upmurat i frå spiellet, bäter än en aln långh på taket, 
något för den tÿden dee haar kommit i gården. 3: Haar dee dragit Vr 
gården när Carll Hendrichson haar frantz till sagdt, när dee så långh 
tÿdh öfuer Terminen  Vth om låf in sitit :/ bort dragit :/ så haar ingen 
warit såm Eldh haar handterat i husen, då gården warit Vthan skada. 4. 
Haar och en gångh till förrene genom Oachtsamheet slept Elden lööss, 
– såm in Ac t i s  finnes, i förra Åhrs  pro toco l l, doch medh lÿcka Vth 
slecht. Huar före kan rätten Frantz willamson dewitz icke befrÿa frå 
den skadan, Vthan blifuer dömdh gården betala effter det 36 Capitel i 
Bÿggninga balcken i Landzlagen, effter mätesmanna ordom till – 200 
dal.r koper Mÿnte.

13 FEBR. 1675.



459

Angaf Tulneren Michel Anderson, det han hafuer låtet Arres tera  för 
Johan Frantzson på hans öhl hooss Hindrich Krögar, 6 dal. r angående, 
4 L:d Saltströmingh såm Johan Frantzson shule wara skÿlligh, till 
Kÿrckstadz Morthen i Loÿo, och Berendt Haneman Tulnerens swärfader 
warit godh före. Nu befans att Johan Frantzson hafuer tagit peningarna 
af Krögaren emot Arres t - t en. Till gafz Arres tns  förbrÿtande denne 
gången., effter såm han haffuer bidit Rätten, och målsäganden tienst-
ligast der om. Och blef Johan Frantzson dömd att betala dee 4: L:d Salt 
fisk till Kÿrckstadz Morthens Fullmechtige Michell Anderson, det han 
och sielf här in för Rätten låfuade strax göra i mårgon dagen, Vthan 
någon gÿn sagu eller för sumelse.

Vplÿste Befalningzman wäll:tt Hans Borghman, Hans murmestars 
gårdh Andra gången.

Vplÿste Göstaff Hattmakar, Morthen Hindrichsons gårdh andra 
gången, den han af honom köfft hafuer.

Anno  1675: den  22  Februarÿ: Höltes Rådh stugu, 
Nährwaro Borghmestaren, wäll:tt Johan Anderson.

Rådhmän
  Bertill wulff:  Jören Simonson,
  Simon Olofson,

Kärde Carll Hendrichson till Frantz willamson och till hans gäster 
Lorentz Tÿrison och een Compagn ie  Båtzman warit, Jacob Feif be-
nemdh, huilcha alla tree haar gååt Grasa t im den 19 Februarÿ  Om 
natten, sedan hans Höghwÿrd ighee t  Biskoppen bort reste, Och i 
sama Grasa t im gångh, lÿfft Carls, sampt Jacob släters Portar neder, 
och burit dem en långh wägh Vppåt gatan alt in till trägårdz balcken, 
och lagdt dem mitt öfuer all manna wägen, Samaledz Simon Andersons 
port Neder lÿfft, blifuit på snön liggiande, den dee för dess Swårheet 
shull eÿ orckat bort bära: Vthur Erich Eshilson lilles gårdh tagit eet 
reep nÿ slagit, såm i bundet haar stååt, och fördt Vthom gården, Och 
bundit een ända i bem:te Erichz Port, och ander ändan burit snedt öfuer 
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gatan, och bundit denn up i Borghmestarens bodh bördh åås, huar eff-
ter Borghmestaren will fräga, och på ståår eÿ sådant shÿmt will lÿda.

Här till Frantz swarar, och sitt medh fölie, att dee haar gååt Grasa -
t im, men icke till står sådant giort, Vtan säger in för rätten, och Jäfuade 
Borghmestaren Vpp, att han der om talar, säÿandes, att ingen ärligh 
kaar shall det dem bewÿsa, alt så stegh Borghmestaren up, och Vphof 
denne saaken till Hoppmans Ankombst, wÿdare här om ransaka och 
döma.

Ehuru Frantz och Carll Agerade, sade Frantz till honom, du shule 
taga digh een trumba, och sätia wedh sidan, och slå Vppå, så kunde det 
bäter höras, såm du säger,

Båtzman Jacob Feif, sade till Carll, du måste rada tigh een Pungh 
såm du shall låta Peningar Vthÿ, Men han måste wara stoor, förtÿ det 
är Kopp: Peningar såm du skall fåå; Men endoch iagh skall draga till 
S tockho lm, och låta mÿnta dem först, alt så medh hädande, och på 
gålfuet oliudande, blef dete medh det öfrige Vphäfuit till wÿdare ran 
sakningh.

Anno  1675: den  6  Mar tÿ, Holtes Rådh stugu, Nähr-
waro, Hauptmannen wälbetrodde Hindrich Greelson, Borgh-
mestaren wällahtat Johan Anderson.

Rådhmänn.
  Bertill wulff:  Michel Anderson,
  Peer hindrichson, Jören Simonson.
  Simon Oloffson.

Kom för Rätten Carll Hendrichson och gaf till känna det seneste 
Rådstuffw, Frantz willam son haar tagit hans inlaga, och låfuat swara 
honom skriffteligh, sampt och till Portarnas neder lÿfftningh och bort 
bärningh, Men frantz af reest till den högh låflige konungzl:e Rätten, 
Swarar Borghmestaren, när Frantz hafuer af reest, Haar Borghmesta-
ren sagdt till honom, att han shule sigh frå den saaken klarera, förr än 
han shule afreesa, hafuer Frantz swarat, det såm mina Camrater an-
gåår, så öfuer gåår migh, der medh haar han bortreest.
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/2. Kärer Carll, Jacob släter, sampt Simon Anderson, till Frantzes gäs-
ter Lorentz Tÿrison, och Jacob Feif ben:dh huilcha haar gååt Grasa -
t im  sama natt det shedde, såm Portarna blefuo nederlÿffte, och bort 
burna; Huar till dee tuenne Personer säger sigh hafua wäl gååt Gra -
sa t im  medh Frantz w i l l amson, Men icke Portarna neder tagit, beder 
att Carll, så wäll såm dee andre wille läggia dem till, att dee det shule 
haffua giort, huar till Carll, så wäll såm dee andre swarar, att dee måtte 
sigh der ifrån purgera, effter såm ingen fremmande, eller någon an-
nan gick Grasa t im än dee såm bemelte äro; Carll Hendrichson beken-
ner att dee haar /: doch medh stoor Reveren tz  och höfligit seÿande 
:/ giort sÿn Otucht på Porten, huar till Gewaldiern bekenner hafua sedt 
att det shule hafua warit på Porten, och af fallit när dee hafua rÿt porten 
up af allmanna wägen, effter såm både Carlls, och Jacob släters port war 
emot huar andra burna i frå gårdarna, eet långdt stÿcke, och lagde öfuer 
wägen, som åffta bemelt är: Carll gifuer före att Frantz shule hafua låtet 
blifua hans Port orördh, effter såm han köffte sigh een Nÿ gårdh igen, 
och frå den gården bort buren Porten, Och till det andra, war i lagligh 
prosses  medh Frantz om den gambla gården såm för brunnit hafuer.

Rådman Simon Olofson bekenner, att 8 dagar för den tÿden, hafua 
dee komit midnatz tÿdh, och begiärt hans Son till speela för sigh, och 
inthet haar fååt, alt så haar dee lÿfft hans Port neder af Hakarna, när dee 
haffua gååt bort, och lagdt på gården på snöö drifuan;

När han hafuer taalt dem till, hafuer Frantzses broor Johan willam-
son lagit, och gifuit honom något tubach, der medh haar han inthet 
mera taalt der om.

Borghmestaren gifuer och tillkänna, att sama Natt såm Grasa t im 
af dem gickz, är eet reep Vthtagitt Vthur Erich lilles gårdh, nÿ slagna 
noot tälnar, Och bundit i een ända i hans port, Och andre ändan snedt 
öfuer gatan i Borghmestars bodh bördhåås, och beropar på witne till 
Erich Rwt, såm hafuer det sedt wara der fast bundit; huar till Erich Rwt 
swarar, adt Erich Lille hafuer kommit in till honom om mårgon, och 
bidit honom koma Vth, och see huru dee haar handterat hans Reep 
Vr gården, Och i Borghmestars bodh bördhåås Vp bundit, bekenner 
så sant wara såm be:t är; Alt så Ransakades här om, och stältes till een 
wederbörligh doom och Sen tens.
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Sentens.

Effter såm ingen haar warit, såm haar gååt Grasa t im den Natten, 
eÿ heller någon fremmandh i Staden war, Och dee till ståår hafua gååt 
Grasa t im, Men icke beståår wärket medh neder lÿfftningen på Por-
tarna, eller bort burit dem, Vthan beder att dem måste först till läg-
gias medh shääl och witnen; Men effter såm det haar warit mitt i nat-
ten, och i sådan Vrwäder, kunde ingen wara, eller hafua tenckt sigh 
gåå Vth, Och sådant haar aldrigh förr här skedt i denne ringa Staden, 
Annat såm Rådman Simon Oloffson bekenner, såm in Ac t i s  finnes, 
8: dagar till förenne hooss honom skedt. Alt så påleggies dem af rätt-
ten, att dee befrÿa sigh medh Eedh der i från, effter såm åffta bem:tt är 
ingen annan warit såm Grasa t im haar gååt; der till dee swarar, Jnga 
lunda wille göra Vthan nekade: Alt så dömes Lorentz Tÿrison sampt 
Jacob feif till 40 M:r huar deera, för huar port, effter det 13 Capitel 
i Edzöre balcken, effter såm dee kan sigh inthet befrÿa. Men huadh 
Frantz willamson wedhkommer, såm i fölie medh haar warit, stånde till 
hans heemkombst i frå åbo; Huadh Anbelangande, att dee haar giort 
Borghmestaren en shÿmt eller last, Och bundit repet up i hans hwss, 
och snedt öfuer gatan, Felles dee och till – 20 Mr effter det 12 Cappl: i 
Konunga balcken; När domen up lästes swarade dee först, att dee be-
ståår inthet domen eller achtar honom. 2: säger Hauptman, J shall full 
lära achta domen, Jagh torr sätia eder i  Ar res t, för sådana ordh, och 
för Saakörena, Swarte Jacob feiff, Jagh haar full sedt een sådan Kaxxe 
förr såm Hauptman 3: Swarade Hauptman spotzskar sachta karar; Jagh 
skall skrifua Kongl: Håffrätten till, om sådan Zödwÿrdningh, Swarade 
dee, fast i skrifuer Konungen till och. 4: logo och spatzerade ända och 
twär öfuer gålfuet. 5. Jacob Feif hölte sigh så gestalt att han stodh medh 
een hondh i sÿdan, alt så lenge saaken blef Agera t, och när dee woro 
af wiste satte han Mÿssan på sigh, mitt på Rådstugu gålfuet, Om een 
sådan Sÿdwördningh, Kunom wÿ inthet i denne ringa ätten, sielfue af 
ringa förståndh af döma; Remi terer  för den shull, dette medh det 
öfrige, medh all såm största tienst Vnderdonigheet, till den Höghlåflige 
Kongzlige Håffrätten Här om nådigest Reso lvera.
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Borghmestaren Angifuer, hafua stembdt Erich Eshillson lille, att 
swara, och bekenna om repet, Vr hans gårdh togz, Och effter han eÿ 
Comparera t, Felles han för den shull till – 3 Mr för tredsho och swar-
lösa, effter det 7 Cappl. i R. B.

Anno  1675. Den  8  Mar tÿ  Höltes Rådstuffw, Nähr waro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Andersson.

Rådmän.
  Bertill wulff:  Michel anderson.
  Peer Hindrichson, Jören Simonson,

Ro terades, Båtzmans Längden öfuer heela Staden.
Kärde Oloff Peerson till Carll Hendrichson, medh een ob l iga t ion, 

af hans Sal:e fader Vthgifuen, på – 1 L:d Humbla, och der på finnes wara 
betalt af Carll – 1 fenster för – 1 D:r 16/ör och 6 Mr Humbla.

Effter såm Carll Hendrichson war shriftligh C i te ra t , och eÿ Com -
parera t, felles för den shull för tredsho och swar lösa till 3 Mr effter 
det 7 Capitel i Rådst: bal:

Anno  1675: Den  10  Mar tÿ  Höltes Råd stuffw, När waro 
Borghmestaren wäll:tt Johan Anderson.

Rådmänn.
  Bertill wulff:  Michel anderson,
  Peer hindrichson, Simon Olofson,

Kom för Rätta Olof Peerson, och kärde till Carll hendrichsson: medh 
hans Sal:e faders Ob l iga t ion, om eet L:d häkla lÿn, och – 1 L:d humbla, 
såm förra rådstuffw är p ro toco l l e ra t  om.

Effter såm Carll Hendrichson hafuer betalt på sama ob l iga t ion, – 1 
fänster om 1 Dr 16/öre och 6 Mr humbla, alt så dömes nw Carll fÿllest 
göra Humble pundet medh 14 marcker, och fenstret af räknas på lÿn 
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pundet, det öfrige på lÿnet, såm dee åsember föreenas, det Carll in för 
Rätten låfuade fÿllest göra, och olof Person det och samtÿckte.

Kärde Johan Larson till wällärde H:r Math iam, om 1: T:a Rågh, den 
han honom länt hafuer, swarar Hr Math iam medh Räkningh huadh 
han af honom igen bekomit hafuer, blef så H:r Math iam öfuer all Räk-
ningh shÿlligh till Johan larson – 2 D.r 16/öre K. M:t och – 1 säck igen 
shaffa, såm han och länt hafuer.

Anno  1675: Den  27  Mar tÿ, Höltes Rådstuffw, Nähr-
waro, Hauptmannen, wälbetrodd, Hendrich Greelson, Borgh-
mestaren wäll:tt Johan Andersson

Rådmän.
  Bertill wulff:  Michel Andersson,
  Jören Simonsson, Simon Oloffsson:
  Class Hendrichsson.

Effter den Höghlåfl: Konungzlige Håffrättz breeff, Hanss Högh Gref-
lige Nåde tillshrifuit, da te ra t  den 17 – Hu ius. Företogz den saaken, 
Angående den Excess, Otillbörlige ordh, såm Jacob Feif, feldt om 
Kongl: Maÿ:tt och den Höghlåflige Konungzlige Håffrätt, Såsom och 
den merckelige Sÿdwördningh, såm han Rådstuffw rätten till fogat: 
Och blef Jacob fram kallat, och till spordes honom »Huÿ han sådana 
ordh feldt hafuer, Huar till han swarade, att om Hans Kongl: Maÿ:tt och 
den Höghlåflige Konungzlige Håffrätt inthet ondt ment hafuer, Vthan 
när honom af rätten blef sagdt, att Rätten wille shrifua den Höghlåfl: 
Konungzlige Håffrätten till om hans spotzsheet, gaf han det till gÿn 
swar, shrifuer och Konungen till, och säger sigh icke minnas huru han 
swarade, Och det han då kunde suara, och medh Otillbörlige åthhäfuor 
sigh för rätten an stält och förhållit hafuer, säger han wara af hans Vng-
dooms oförståndh shedt, Emedan han aldrigh till förrene warit för nå-
gon rätt, Såddant Tÿchte honom nw illa wara, Och sigh såddant sitt 
oförståndh ångrar, och beder om nådh, lickwäll den Höghlåfl: Konungz-
lige Håffrättz nådige befalningh, till Vnder donigt fölie, shrider rätten 
till denne;
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Sentens.

Ehuru wäll Jacob Feif, för menar sigh af oförståndh Och i hastig-
heet till eet geenswar feldt sådane ordh, säger sigh icke ment, det hans 
Kongl: Maÿ:tt och den Höghlåfl: Konungzlige Håffrätt shule wara för 
när, lickwäll i Anseende, att han sama ordh feldt hafuer, kan rätten 
honom icke befrÿa, Vthan feltes effter det 9 Capitel i Konunga balcken 
i Landzlagen till – 40 M:r

Huadh Anbelangar den Sÿdwördningh, såm Jacob Feif rätten till-
fogat hafuer, medh handen i sÿdan, såm eliest, såm af den förra Ransak-
ningen är at see, feltes för den shul effter det 12 Capitel i Konunga 
balcken till 40 marcker.

Samaledes och Lorentz Tÿrison, för det han Jempte Jacob Feif 
qualde domen, medh desse ordh, icke wilia Vnder gåå domen, Feltes 
för den shull effter det – 10 Capitel i Konunga balcken till – 40 M:r 
Huilchet alt den Höghlåflige Konungzlige Håfrättz widare om döme i 
Vnderdonigheet Heem ställes.

Till spordes Frantz willamson, om han war medh i fölie, när denne 
Excessn  medh Portarnas nedh lÿfftande och bort bärande, medh an-
nat mera shedde, der till han strax swarade Ja, och icke det ring-geste 
der till neka kunde, alt så Feltes han, Frantz willamson till 40 Mr effter 
det 13 Cappl: i Edz öre balcken. Dette således wara ransakat och af 
dömdt, Ver i f i ceres  medh Stadzsens wanliga S igg i l l  här Vnder.

675 in Maÿo affsomnade Sal:e Borghmestaren wäll:tt Johan Ander-
son, alt så befinnes inga domar mehra såm af dömde äro i frå den tÿden. 
Vthan dee såm af dömde och passerade  äro, öfuer sendes nw i all såm 
största Tienst Vnderdonigheet till den Höghlåfl: Konglige Håfrätten i 
åbo, på det

Ödmiuk Vnderdonigeste.
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Re  G is te r.

Doom emillan Frantz willamson defwitz, och
 Carll Hendrichson, om gårdzbrandh ....................... Num:  – 3.
Hans Murmestars och Morthen hindrichsons
 gårdars Vplÿsningh .................................................. N.  – 5.
Doom Angående, 3. Portars Nederlÿfftning och 
 bort bärande, af Frantz willamsons gäster,
 Lorentz Tÿrison, och Jacob Feif be:dh ...................... N:  – 10.
Doom angående Frantz willamson, och hans be:te 
 gäster, Frantz, om Portarnas nederlÿfftande, 
 och gästerna för Doom Qual och Sÿdwördningh .... N:  – 14 & 15

På Rättens Vägna Vnder shrifuer

 Bartell Wulff
       Sÿnd

REGISTER.



467

Litteratur

Bergman, Carl (1760/1972), Historisk och oeconomisk Beskrifning Öfwer 
Sjö-Staden Ekenæs. 3:e faksimiluppl. Ekenäs.

Cederlöf, Johannes (1946), ”Riktlinjer ur Ekenäs stads ekonomiska 
historia.” I: Ur Ekenäs hävder. Ekenäs: Ekenäs tryckeri aktiebolags 
förlag. S. 7–155.

Hultman, Emmy (utg.) (1913), Ekenäs stads dombok 1623–1660. (Eke-
näs-samfundets skrifter I:1.) Helsingfors.

– (utg.) (1924), Ekenäs stads dombok 1661–1675. (Ekenäs-samfundets 
skrifter I:2.) Helsingfors.

Hultman, Oskar & Häyrén, Ernst & Hultman, Emmy (1929), I det gamla 
Ekenäs. Studier och anteckningar. Helsingfors: Söderström & C:o 
Förlag.

Lönnroth, Harry (2002), ”Ekenäs rådstugurätts domböcker ur ett histo-
risk-pragmatiskt perspektiv.” I: Nordiska Språk 2002. (20.10.2004.) 
http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/info/presentation.php3 

– (2003a), ”Ekenäs stads dombok 1678–1695 i vetenskaplig utgåva.” I: 
Västra Nyland 26.3.2003.

– (2003b), ”Filologinen editio kielihistorian ja historian palveluksessa. 
Esimerkkinä Tammisaaren kaupungin tuomiokirja 1678–1695.” I: 
Arkistoviesti 2/2003. S. 37–39.

– (2003c), ”Domboksutgivningen i Finland. En kritisk översikt.” I: Ar-
kiv för nordisk filologi 118. S. 179–196.

Takolander, Alfons (1930), Ekenäs stads historia I. Ekenäs.



468

Bihang.

Två rådstuvurättsprotokoll från 1563 och 1565.

Then  20  Mar tÿ  Anno  D  6: 3: Hu l t th  Jagh  Olu f f  
J acobssonn  Råds tu f fw  dagh  medh  Bårgarenn  
ÿ  Ekenäs  vdh i  madz: Schräddares  Bårgmes tare  
ther  sames täd i s  närwaru  ock  så the  thenne  e f f -

the r ne ÿ  Nempndenn

  Swidie staffann272 Erick eesth
  Oluff ionssonn273 Oluff Christerssonn
  Grop, mogens  Erick iopssonn274

 Dömdes Erick eest saack till 6 marcher för ith blodwÿte
hann slogh oluff schräddare  ϑ ..............................................3 marcher
D oluff skredder sc till 6275 Mr för 1 blott han slogh henrick
dantzsar  ϑ ...............................................................................2 marcher
D henrick dantzsar sc till 6 Mr för ith kiötsår hann slogh
en Landzknecth   ϑ .................................................................3 marcher
D Erick Clockare saach till 40 marcher för thet hann 
skeltte henrick tÿsk till en tiuff ock kunde intet276 bewÿse, 
ock thesse ÿ nempnden friiadhe forne henrick för samw 
tiuffnadt  ϑ .............................................................................12 marcher
  Summa
                                   . . . .  20 marcher orttuger

272  Rättat från staffannn.
273  Rättat från ionssonnn.
274  Rättat från iopssonnn.
275  I originalet ändrat från 3.
276  Efterföljes i originalet av ett överstruket bestå.
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Then  16  Februarÿ  S todh  Rådzs tu f fw  dagh  medh  
Bårgaren  ÿ  Ekennes  ock  thesse  e f f therschre f fne  

så thå  ÿ  Nempndenn277

  Mads skredder bårgmester Lille henrick
  Lille Oluff   Staffann ionssån
  helssinge Erick   Erick Eesth

 Feltis henrick Snickare saach till 3 M för 1 blott hann
slogh Oluff Nilissånn    ϑ ....................................................... 3 Mr

 Feltis Oluff Nilissån sc till 3 M för 1 blot hann slogh
[hann slogh] henrick Snickare  ϑ ..........................................3 M
2° Feltis  Oluff nilissån sc till 3 M för 1 blott hann slogh
ffromm Skinnere  ϑ .................................................................3 M
 Feltis långe pouell sc till 24 M för 4 skenår han slogh
Swidie Staffann  ϑ .................................................................24 Mr

 Feltis Swidie Staffann saach till 18 M fför 3 skenor hann
slogh långe pouell  ϑ ............................................................18 M
  Summa
                                       . . . .  51 Marcher

277  Rättat från Nempndennn.

16 FEBR. 1565.
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