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Använda förkortningar

A A  = ad acta
A:o = Anno (lat.) år

B = Borgare
B: = Balk
begr = begravd
bem:e = bemälte, nyss
omtalade
bem:t = bemält, nyss om-
talat/omtalad
blif:r = blifver, blir
Bm = borgmästare
bou = bouppteckning

Cap, Capit: = Capitel

d = död
d: = den
D, d., dr, d:r  = daler
db = dombok

etc = et cetera

for:e = förbemälde, tidigare
omnämnde
forblif:r  = förblifver

haf:r  = hafver
hörsamel: = hörsammelig

K.B. = Kiöbebalken

lb = libra (lat.) skålpund
L.S. = Locus Sigilli (lat.) =
plats för sigill
lofl: = loflig, laglig

mk = mark
mkr, mk:r = marker
Mons:(r)  =  monsieur (fr.)
m:p:, m.p. = manu propria
(lat.)  med egen hand
m:t  = mynt

Nembl: = Nembligen
N.N. = Nomen nescio (lat.)
”jag känner ej namnet”
Not:, Nota: = notarie
Not: P: = notarius publicus

pd = pund
pro A:o = för året

qm = kopparmynt (km)

Rd, Rdr, rd:r, Rix dr  =
riksdaler
Rm = rådman

s, sahl:, s:l, sl: = salig, dvs
avliden
skepp:r = skeppor
skålpd = skålpund
sl dr = slette daler
smt, sm:t = silvermynt
stadzskrif:r  = stadtz-
skrifuer
stÿf:r  = styver
sub. (lat.)  = under, samtidigt
med
sölf:r = sölfwer, silver

ß = skilling

T. B. = Tiuffbalken
tienstl: = tienstwillige
t:a = tunna
t:r = tunnor

welb:(de)  = welbetrodde
welb:e = welborne
well:t(d)  = wellactadt

åhrl:  = åhrlig

öf:rhöris  = öfwerhöris,
förhöras



Förord

Kungälvs rådhusrätts renoverade protokoll avseende åren 1666–1680 presenteras här i avskrift.
Efter Bohusläns införlivande med Sverige 1658 gällde att originaldomböckerna som fördes vid
underrätterna skulle kopieras, dvs renskrivas, och en gång per år insändas till Göta hovrätt. För
Kungälvs del insändes kopiorna till Göta Hovrätt i Jönköping med början år 1666.

Enligt det traktat som upprättades i samband med Roskildefreden 1658 skulle de erövrade
provinsernas invånare få behålla sina gamla lagar och sedvänjor, om dessa inte var i öppenbar
konflikt  med eller förnärmade svensk ”fundamentallag” (författning). Sålunda tillämpades under en
övergångstid dansk-norsk lag i Bohuslän. Denna tillämpning kan vi skönja i Kungälvs domböcker.

Den som ger sig i kast med att läsa handskrifter från 1600-talet upptäcker snart att det är ett
tidsödande arbete. Förutom det tyska alfabetet som användes, varierade stavningen och den
individuella handstilen högst avsevärt. Dessutom förekommer ofta textbortfall på grund av fukt-
eller förslitningsskador. Syftet med följande avskrift av Kungälvs domböcker är därför att öka
tillgängligheten för de stora grupper som sysslar med släkt- & personforskning samt lokalhistorik.

1667 års protokoll föreligger i två varianter, varav den ena är längre och utförligare än den
andra. I föreliggande arbete har den längre varianten blivit föremål för avskrift. Vidare har en viss
redigering av texten gjorts beträffande indelningen i stycken för att öka läsbarheten. I samma syfte
har markering med fetstil tillkommit för prokollens datumangivelse. Uppgifter inom parentes gäller
förtydliganden. I övrigt följer avskriften i stort det givna underlaget. Läsningen av protokollen har
skett via mikrofiche [GH, EVII BAA: Kungälv 1666–1700, D58762] utgivna av Svensk
arkivinformation /SVAR, Riksarkivet, Ramsele.

För borgmästare Hans Sticker, vars ämbetsperiod sträckte sig från 1658–1680, finns en
släkturedning på sidorna 131–134. Åren 1641–1658 var han i magistratens tjänst först 2 år som
kämnär och sedan 15 år som rådman. Hans sammanlagda tjänstgöringstid för Kungälvs stad var
sålunda hela 39 år, när han 1680 uppsade sitt borgmästareämbete på grund av ålder.

Tilläggas kan att undertecknad är en av Hans Stickers efterkommande. Via hans dotter
Christina Sticker, gift med borgmästare Claes Brun i Kungälv, är han min farmors morfars farfars
morfars farmors far.

Föreliggande avskriftsarbete har genomförts som ett ALU-projekt vid Medborgarskolan i Kungälv,
som har haft vänligheten att ställa en datorarbetsplats till förfogande.

Den som önskar ytterligare upplysningar eller vill göra förfrågningar beträffande protokollens
innehåll kan vända sig till nedanstående adress.

Kungälv i juni 1998

Lisbet Ahlzén-Grahn
Fil. kand

Adress: Fridhemsgatan 18 B, 442 33 Kungälv.
Tel: 0303 – 592 58



Anno 1666 den 17 Januarÿ holtis Rådstue udj Kongelff, tillstede war Borgemester Hans Sticker.
Tolle Pedersen, Hans Söfrenssen, Dauid Maull, Jon Nilsen, Johan Niebuhr Rådmend, och
Stadzskrifueren Anders Öwenssen.

Sammetid hafde Hans Erichsen som er forordnet at holde Jnspection och tilsiun efter Kongl: Maÿ:tz
Nådige Placatz om Brölup, klädedragt, Eder och Sabadtsbrot, ladet i Rette Citere Oluf Rotterÿ borger
och Jndwoner her i KongElff formedelst hand skall hafue budet formange giäster til det Bröllup
effter Jnlagde Register, som hand giorde till sin Broderdatter Jnger Jacobzdatter d: 9. Januarÿ
Nestforleden, tilmed hafuer hand Tracteret dennem langt lenger endsom Kongl: Maÿ:tz Nådige
Placat och förordninger tillader, huarpå hand en Retmettig dom war begierende.
Hertill at suare möte Oluf Rottrÿ och formente icke hafue budet imod Kongl: Maÿ:tz Placat, och icke
haft flere giäster en som hannem well kunde anstå. Men dersom giesterne hafue ofuersk(r)iddet
Kongl: Placat, formener hand intet at kune suare till eftersom hand wed betimelig tidh aftackede sine
giäster och sögte sin sengh.
Retten pröfuer skielligt, at eftersom Oluf Rottrÿ hafuer öfuerträdh Kongl: Maÿ:tz Nådige Placat,
först i det han hafuer budet fleere giäster endsom både den höÿerste och Nederste Grad tilsammen
Jnholler, och siden Tracteret dennem langt mere och lenger endsom forordningen tillader, at hand
derföre efter Kongl: Maÿ:tz Nådige Placatz – 7 Pun(c)t ehr tilkient at böde – 100 dr sölf:r Mÿnt til
wederböranderne Ut Supra.

Den 22 Januarÿ holtis en Allmene Rådstue udj Kongelff.
Sammetid bleff H:r GenerallTullforualterens Chrispinus Flÿgges tuende brefuer Daterat Stockholm
1665, Jnspectoren Sinkler tilskrefuen, Om Bachungz Peningarne, och om Tull och Accÿsen, udj
Borgemester och Rådz och Meniege Borgerskapet lest och forkÿnt.
Sammetid udskickade Borgemester och Rådh tuende Mend Nembl: Peder Flor och Jon Larssen med
en domb til Oluf Rottrÿ at forkÿnde Bröllupet angående, då hafuer hand suaret dennem at han will
Apellere till Neste lagtingh, och togh dommen från dennem, atter skickede Borgemester dennem
tuende gange til hannem att hemte dommen. Men kunde icke bekomme den, han wil beholde den till
han får udCopiet hannem.

Den 26 Januarÿ holtis Rådstue i Kongelff. War tilstede Borgemester och Rådh.
Jblant andet jnkom Oluff Rottrÿ och formedelst en deel sin forseelse, huilken udj Protoculet d: 21
Decembr 1665 folio 69 findis antechnet, hafuer formedelst sin wnderdanige afbede(l)sse, såuit
tilweÿebringet, at Hans Excell:ns H:r Richzrådet och Governeuren H:r Harrall Stake, nådeligen hafuer
behaget at wÿ slige förseelser icke wed retten skal udföries. Men efter adh Oluff Rottrÿ derfor
offentligh på Rådstuen udj Rettens påhör, hafuer giort afbedelsse slig forseelse dennegangh wille
efterlade, så er nu Oluff Rottrÿ herfor retten stående af oss ödmiukeligh begierendis det wÿ for
berörde hans fauter dennegangh will efterlade, hand belofuer och will derjmod medh al ödmiukhet
och plichtskÿldighet Rettens samptl: bessiddere æhre och tiäne, icke sielf, eller formedelst andre
heemelige offentlige fororssage dennem Nogen wanheeder eller förträdh. Såfremt at denne hans
efterlat, icke skall werre som en Nÿ sagh och w=afbedin jntill den Ordentligh wed retten udfört
blifuer.

Den 3 Februarÿ på allmene Rådstue i KongElff, blef Hans Excell:ns H:r Governeurens breff om
Skipzhielpen her af staden, lest och forkÿnt udj Borgemester och Rådz och Meniege borgerskapetz
påhör.

Den 20 Februarÿ holtis Rådstue udj KongElff, tillstede war Borgemester och Rådh.

Sammetidh for Retten inkom Jnspectoren öf:r lille tullen Johan Sinkler, och gaf tilkiendhe hurusom
handh hafuer at besuäre sigh öf:r Borgaren Oluff Rottrÿ, formedelst hand d: 21 Decembr
Nestforleden her for Retten ofuerfalt Visiteren Zandher Linde huilket handh dennegångh for
Cronones Erinder icke kan få udföre. Men wil lade det beroo till biligheden kan sig bequeme.

Sammetid kom for Retten Anders Helljesen af Giöteborgh, och hafde i Rette ladet Citere sin suåger



Suen Korp Borger och Jndwoner her i Kongelff, och Jndlagde sit skriftlig Jndlegh, huarudj hand
formenner sigh med sine Sösken dhe af Suen Korp w=ret (orätt) at wäre skiedt, och it suegfull
arfskifte at werre anstelt efter deris sahl: söster Kari Helljesdatter som war Suen Korpz hustru,
begierer fordj at for:e Korp nu på nÿ måtte anstelle it nÿt Richtigt Jnventarium och skiffte, och will
ogilla deris forlichningh som om samme skifte sluttet er.
Hertil at suare möte Suen Korp for Retten och formeente icke hafua dem for orettet i Nogen mådher
och Jnlagde en Skriftlig Skifte Contract och forlichningh om deris arflodh, Daterit KongElff d: 5
Januarj 1663, Dernest jnlagde hand welborne H:r Lagmandens Pomeringz Confirmation Dat:
KongElff d: 15 Junÿ l663 på samme forlichningh.
Retten finder skieligt at huis som till forn om denne sagh lagligen Cententierat er hafuer parterne å
båda sidor sig efter at rätta.

Borgaren Biören Andersen lod i dagh jndskrifua sigh for sin suermoders Anne Rotters gårdh at will
suare fore efter denne dagh.

Den 22 Martÿ holtis Rådstue, war tillstede Borgemester och Rådh.
Hans Söfrenssen Rådmand hafde i Rette ladet stefne borgeren Oluff Maler formedelst en kålsengh
hand hafuer solt til Peder Floor, som hand formener sigh werra Nermere til att kiöbe, eftersom den er
beliggende Nedenfor hans haue wed wandet eÿ heller er den wed retten louligen worden opböden.
Hertill suarede Oluf Maler at hand tillforn hafde budet Hans Söfrenssen den till kiöp. Men hand böd
forlidet for den. Mener fordj att sellge den til den som mest will gifue for hinde, blef af Retten
resolverit at den skulle besichtis.

Den 23 Martÿ på Rådhuset i Kongelf giordis Borgemester och Råd Richtig afrächningh med Oluf
Rotter, om huis bÿen och hand til denne dagh hafuer werit hin anden skÿldig efter lefuereret
Rächningh och Richtigh Liquidation war bÿen hannem – 14 Rix dr skÿldigh, for huilke hand strax
bekom det gamble Pesthuset i betalningh, saa hand och staden till denne dag hafuer hin anden intet
til att fordre.

Den 1 Maÿ Blef Hans Kongl: Maÿ:tz Nådige Placate om trenne almene Solenne böne och bededager
lest och forkynt udj Borgemester och Rådhz och meniege Borgerskapetz påhör.

Kirsti af Gullö hafde i Rette ladet stefne sin suoger Lars af tonge Borger och Jndwoner her i
KongElff anlangende 4 Rix dr hand er hinde skyldigh for en koo, huilken gield Laurs tilstod och
bleff af retten half månitzdagh forelagdh efter lagen at betale.

Den 17 Maÿ på Rådhuset i KongElff bleff af Borgemester och Rådh i Sogneprästens hederligh och
wellerde mandh H:r Peder Söfrenssen Neruerelse lefuereret till kierkewergeren Oluf Rotter, och
Hospitals forstanderen Peder Floor, Hans Erichssens bohafue och lösöre som bedrager efter
worderingh – 20 Rix dr, till kierken och de fattiges betalningh. Med befallningh at lade Nedrifue
gården, och husene, och jgien aff kierkens och hospitals medell lade opbÿgge.

Den 22 Maÿ holtis Rådstue, War tillstede Borgemester och Rådh.
Sammetidh Blef Borgerskabet tillsagt jnden 14 dager at betale deris stolesteder i Kierken, ligesom
deris egengieldh, ell(e)r lide Nam och worderingh af deris boo.

Jon Suendsen opböd en kaalseng til kiöpz beliggende wed Jens Holstis.

Den 18 Junÿ holtis Rådstue i Kongelff,  War tillstede Borgemester och Raadh.
Sammetid blev Jens Gullsmedh forordnit och tilsat at werre formÿnder ofuer Ragnile Andersdatters
arff, och formanit at Indfoordre Renten af hindis broder Suen Anderssen, som arlig er forfalden d: 13
Aprill. Hertill Jens suarede at Ragnille hafuer giffuet Suend Delation med Renten till Larsmeso om
årit.



Oluff Halfuerssen i Jngetorp fremuiste it Pantebref wdsted aff Jacob Halfmand på – 81 Rix dr Daterit
d: 30 Maÿ 1652, Hans boo och bohafue til wnderpant som blef lest och påskrefuit.

Jligamåde lod bem:t Oluff i Jngetorp lese Jens Pottmagers Obligation på hus och pladz
Daterit d: 18 Maÿ 1662.

Den 20 Junj paa en allmene Rådstue i KongElff Blef Hans Kongl: Maÿ:tz Nådige Placat Jempte
Hans Excell:ns herr Richzrådet och Governeurens breff om Måth Måhl och Wecht lest och forkÿnt,
udj Borgemester och Rådtz och Meniege Borgerskapetz påhör.

Den 28 Junj holtis Rådstue i Kongelff wdj H:r Borgemesters absentz, war tillstede Tolle Pederssen,
Hans Söfrenssen, Dauid Maull och Johan Niebuhr Rådmendh, och Anders Öwensen Stadtzskrifuer.

Sammetid hafde besögerne öfuer Tobackshandelen Nembl: Peder Jacobssen, Jon Ollssen, Lars
Gunarsson och Peder Andersson i Rette ladet Citere Else Hans Bÿls formedelst en liden Rull
Tobach wngefer på 2 skalpund, som de hafuer fundet udj hindis huus och nu her udj Retten
fremlagdhe, formenende at bem:t Else Bÿls efter Kongl: Placate bör plichta, huarpå de en Retmettig
dom war begierendhe.
Hertill att suare möte udj Rette Else Bils och sagde sig icke hafue toback at sellge. Mens hafde
denne Röll toback at bruge til sit arbeidsfolck om aftenen, och hindis Mand hafuer lof af
Inspectoren at hafue en Röll toback i sit huus for sin Egen Mund. Dagen der effter d: 29 Junj möte
Hans Bÿll self for retten och sagde at han kiöpte 2 pund toback der hand drog bort och sente hiem
till sin hustru at hun skulle hafue till sit arbeidzfolck om aftenen, och der de frågadhe huar hand
kiöpte samme toback hand sagde sig hafue kiöpt den i Marstrand af en tÿsk skiepare, med mere
beretning her om skeede.

Retten finder skielligt at Eftersom Hans Bÿll engang tilforn er felt i böder for Confisquerit
Toback, efter des domb af Dato d: 24 Augustÿ 1663, at hand derfore nu efter Kongl: Maÿ:tz Nådige
Placat skall böde – 16 dr sölf:r m:t.

Jligamåde hafde de i Rette Stefnit Anders Erichsen och beskÿlder hans hustru at hafue solt Toback
till Rÿttere med Mönstringen höltz, och de wore med udj hans huus och drock med samma Rÿter.
Anders Erichsen möte for Retten och sagde sig slet ingen toback hafue solt, och huis de kan beuise
at were solt for 1 ß toback i hans huus will hand lide derfor. Och Anders Erichsons hustru kom in
för rätten och beklagede sigh af for:e besögere stor ofueruald at were skedt, och fremwiste stoore
blåmerke både på arme och been, som de hafuer giort, så hun måtte löbe af sit huus for dennem frå
sine Nögle, hor en af dem löb efter hinde öfuer gaden ind utj hindis Nabos hus, och drog ud sit
suerd och sagde at skulle sticke det i hende huis hun icke strax gich hiem i sit hus igien, och blef
denne sagh opsat til laglig witneföris.

Nils Krudbrender war och i Rette Citerit formedelst hand skall hafue borget en soldat toback
på it suerdh, det Nils Nechtede icke hafue giort, er och denne sagh opsat til widnisbÿrdh föris
derom.

Den 7 Augustÿ holtis en Allmene Rådstue.

Blef Hans Kongl: Maÿ:tz Nådige Placat om bankon lest och forkÿnt, udj Borgemester och Rådh och
Meniege Borgerskapetz påhör.

Den 28 Augustÿ holtis Rådstue udj Kongelff, tilstede war Borgemester och Råd.

Jon Nilsen Rådmand her i Kongelff hafde i Rette ladet Stefne Engebret Erichsen anlangende – 15 rd
5½ mk for åthskillige waror hand skÿldig ehr, som udj lang tid haf:r henstandet, och begierer nu sin
betalningh uden lenger Delation.

Engebret Erichsen möte for Retten och tilstod samme gield, och forgaff at Peder Nillsen
bekom halfparten af samme godz med hannem, formener at hand derfore bör betale halfparten af
gielden med hannem.

Wederparten suaredhe at Engebret allene udtog godset och Caverede for Peder Nilson, och



Retten tilfinder Engebret Erichssen at betale inden halfmånitz dagh efter lagen eller lide Nam och
worderingh, och her söge sin Mandh.

Christopher Skuriant blef i dagh tilsat at werre formÿnder for Mali af Wigz ÿngste sön Lars
Erichsen, och der till att suare, eftersom handh hafuer annamet hans arflodh til sigh aff H:r
Borgemester Hans Sticker.

Den 9 Octobr: holtis en allmene Rådstue i Kongelff. Blef Hans Kongl: Maÿ:tz Nådige oss forunte
frihedzbreff på Se(g)lationen lest och forkÿnt, Daterat Stocholm d: 14 Julj 1671.

Sammtÿdh hafde Börge Anderssen af Olsrödh i Karebÿ sochn i Rette ladet Stefne Hendrich
Erichssen Rodemester, anlangende – 9 slette dr hand efter sin handskrifft, Dat: d: 7 Martÿ 1664,
huilken gield Hendrich tillstodh, och bleff af Retten tildömt jnden halfmanitzdagh efter lagen at
betale, eller lide Nam och worderingh af hans boo.

Simen Matson hafuer i dagh afbetalt Sahl Tor (.../...textförlust.../...) af Tollerödz hustru Elin hindis
arflodh efter deris skifte Contract Daterit d: 15 Sept 166 (.../...textförlust.../...).

Den 25 Octob: holtis Rådstue i Kongelff, tilstede war Borgemester och Rådh.

Sammetidh hafde Anne sahl: Hans Nilsens i Rette Stefnit sin Måugh Oluf Rasmussen anlangende –
7 Rx dr 12 ß kraf efter hindis Jnlagde Rächningh som hun hafuer forstrecht hannem till hans husis
opbÿggelse, så och kräfuer hannem betalningh for en kålsengh, som samme hus står på, huilken
strax bleff worderit för – 6 sl dr, såwelsom en kålsengh, Kiersti Tollis kräfuer hannem fore, som och
blef worderit for 6 dr.

Oluff Rasmussen tilstod denne gieldh, och bleff af Retten tillfunden, sin suermoder at betale,
och hun jmidlertid werre hans loft Rådigt som hun holder hus på till hun får sin betallningh.

Den 29 Octobr: holtis Rådstue i Kongelff, tilstede war Borgemester och Rådh.
Sammetid blef H:r Jnspectorens Hans Pedersens breff lest och forkÿnt for Borgerskapet, hor

udj hand Præsenterer dennem at tage af Cronotoback at forÿttra, och af Borgemester blef de
formanit at de skulle jnstelle dennem hos Jnspectoren och tage toback att forÿttre.

Peder Floer Hospitalsforstandere hafde i Rette ladet stefne Öwen Torssen, och Anders på gullö,
anlangende Nogen resterende Rente, blef de tilsagt om 14:ten dager at betale eller skall Capitalen
opsigis.

Jngemor Olsen hafde i Rette stefnit Berrent Hopp, anlangende 4 Rdr:s kraf, som hand haf:r pant fore,
med begiering hand sin Pant igien wille löse, eller den måtte worderis, blef altså tuende mend
wdskicket af Panten at wordere til bem:t 4 Rdr och det öfrige at lefuerere till Berrent Hopp igien.

Jblant andet blef Borgerskapet tilformanit aff Borgemester at de med förste will udlegge den
påbudne Sancte Mortens eller bÿskatt som höÿligen giöris fornöden till bÿens tarff och
fornödenhed, da wndskÿlte Oluff Rotter och Jens Holst dem at de icke kunde gifue så meget som de
erre Taxcerede forre, och sÿnnerlig Oluff Rotter, som opstod fraa sit sæde, och stampede paa
gulfuet for Retten och sagde at de wdtage Nogle som sidder skatt som jntet forstaar sigh derpaa,
och denne skatt er satt efter affecter.

Och der de af retten bleffue tilspurdhe, horfore de icke mötte på Rådhuset Når skatten skulle
settis eftersom de warre begge der till wdkaaret, de Nechtedhe icke werre tillsagde, daa fremkalledis
stadtztiener som betygadhe at hafue tuende dager forend skatten skulle settis tilsagt denem udj
deris huus.

Blef och Oluff Rotter tilspurt huemb hand meener der skule ansee Nogen affecter udj
skatsettningh, da suarede handh at Dauidh Maull er wollende: det hand er så högt satt i skatt, tj
hand skall hafue talet om hans agerjord på skatsettningen. Dauid Maull tilspurde hannem huem
såden w=(o)sanferdighet hafuer fört och talt om hannem, om Nogen af de på Taxceringen hafuer
sagt det, thj hand talede huerken om hans agerjorder eÿ heller om hans skatt, mindre tenchte på



Nogen affecter, då skickede Oluff Rotter sig meget w=finlig och slem ahn, medh mange gruelige
Eeder och suordomar, och Borgemester tiltalte hanem och sagde at dersom hand icke blifuer straffet
for andet, daa burde hand straffis for hans blodige Eedher, der med gich Oluff af Rådhuset. Strax
blef tuende Mendh til Oluff Rotter henskieket, som tilspurde hannem huem der hafuer sagt for
hanem at Dauid Maull talte om hans agerjorder Når skatten sattis, der til hand suarede dem, dersom
det war talt war det Jntet w=Erligt (oärligt) sagt.

Den 19 Novembr: holtis Rådstue i Kongelff. Tillstede war Borgemester och Rådh och Meniege
Borgerskapet.

Sammetid bleff Hans Kongl: Maÿ:tz wor allernådigste Konungh och Herris Nådige Placat läst
och forkÿnt om Kåper Plåter som huar her efter skall giella 1 dr sölf:r m:t eller 12 mk kopper.

Den 19 Decembr: holtis en allmene Rådstue, war Borgemester och Rådh med Meniege
Borgerskapet tilstädhe.

Sammetidh bleff Hans Kongl: Maÿ:tz wor allernådigste Konungh och Herris Nådige Placat
jempte Hans Excell:z H:r Richzrådet och Governeurens breff lest och forkÿnt, om en Sollenne
thauksigelse Bönne och bededagh, som skall holdis öfuer gandske Suerigis Rÿke och dess
wnderliggiandhe Provincier den 1 Januarÿ Nestkomende.

Kiersti Tollis hafde i Rette ladet stefne Oluff Rassmussen anlangende – 6 dr sölf:r m:t hand for en
kållsengh hende skÿldig ehr, huilken gieldh bem:t Ole tilstodh, och bleff forelagt at betale halfparten
till Kÿnelsmesse förstkomende, och halfparten till Nestkommende Paaske, eller och at lide Nam och
worderingh aff hans boo.

 . . . . . .



Anno 1667 den 10 Januarÿ holtis en allmene Rådstue udj KongElff. War Borgemester och Rådh
och Meniege Borgerskab tilstedhe.

Sammetidh bleff Hans Kongl: Maÿ:tz wor allernådigste Konungh och Herris Nådige Placater Jempte
hans Excell:ns H:r Richzrådet och Governeurens breffuer lest och forkÿnter
1/ Om de antiquiteters och gamble Monumenters Conservation
2/ Om Jnterressers stegrande
3/ It breff om Criminall och höghmåhle sakor som Passera kan
4/ Hans Excell:s och Governeurens breff om Vice fischalen Welb:de Eliæ Ählegren hans
ankomst hidt i lähnet.

Borgemester och Rådh i Kongelff Giör hermedh witterligt at åhr efter Gudz biurdh 1667 d: 10 Januarÿ
på almene Rådstue udj Kongelff, kom for oss Wågne Jenssen i grimås, Peder Rasmusen i Roningh
Näfnemend på Hÿsingh, sampt Oluff i Röningh, Brÿngell i Rösboo, Suend i Solbrecke och Torsten i
Hallerödh som på samptl: Röboernis weigne jnlagde deris skrifflige besuer ofuer de tou störste
klocker her wed KongElff kierke, som de jmod deris åhrlig kierketiende som bedrager paa – 18 Rix dr,
begierer frÿ till deris lÿg Når de bliffue Begraffne, ligesom deris formene hafft hafuer, och derjempte
belofuer dee at wille wære kierken och prästegarden behielpelig bade med arbeid och ellers i andre
måder, Naar de derom anmodis och tillsigis. Och for det andet besuer bem:e Röboer sig öfuer en
deell af Borgerskabet som om söndagerne jntrenger sig udj deris forordnede 12 stolestäder i kierken,
som er 6 Manfolkestoler och 6 quinfolke stoler. Naar Prädicken skier, saa de selff tÿtt och ofte må
staa wdenfore, huilke samme stoler da begierer baade af Mend och quinde wträngde at maa Niude
och beholde. Altså hafuer wÿ öfuer dise deris besuer med woris kiere siälesörger hederlig och
wellerde Mand Her Peder Söfrenssen såledis Resolveret, at Röboerne som deris årligh Rettighed hid
till Kongelff kierke gif:r at de efter denne dag jmod deris årlig kierke tiende, och kierkens och
Prästegårdens behielpningh som de skall wære plichtig, Når det kan behöfuis skall Niude de tou
störste klocker frÿ till deris lig Når de begraffuis. Och eftersom Peder Rasmussen i Röningh hafuer
gifuet – 8 dr sölf:r Mÿnt till kierken for den Stooel hand Står udj som er de 6:te stol frå kierkedören,
huarjmod wÿ sÿnis biligt werre at samme stooel derföre blifuer till Röningz gårdh her efter som
tilforn altid beliggende. Jligemåde holler wÿ billigt och rett at werre, at bem:t Röboer beholler deris
forordnede 12 Stooler wnder lofftet i kierken frÿ och wträngde aff Borgerskabet, saa at huem som i
deris stoler jnträder dennem til fortreng efter ad de erre aduarede skall böde till kierken for huergang
1 rix ort, huar efter de wederbörande hafuer sig att rette, dess till witterlighed hafuer wÿ dette med
woris Stadtz Secret, jempte stadtzskrifuarens wnderskrifft bekräfftat, Datum KongElff ut Supra.

Den 4 Februarÿ holtis Rådstue udj KongElff, War tillstede Borgemester och Rådh.

Sammetidh kom for Retten well:tt Johan Groll Borger och Jndwoner udj Christiani som hafde i rette
ladet Citere welb:de Jacob Halfmand Kongl: Maÿ:tz Tolder och Postmester her udj KongElff
anlangende it Paquet med Guld, wichtig 23 lodh med dess bifogade breff som en skipper wed Nafn
Christopher Jensen udj Skieens Posthus d: 3 Augus: 1658, skall hafue lefuereret udj Posten som
skulle till Kiöbenhaffn till bem:t Johan Groll, huilket hand beretter sig icke at wære tillhandekomit,
och udj Retten Jndlagde sit skriftl: Jndlegh lÿdende ord fraa ord som fölger.

Önskende wellwÿse Borgemester och Rådh alt gott af Gud, med timelig och Euig Welsignelse.

Efftersom mig underskrefne af Skieens Posthus d: 3 Aug: 1658 fraa en skipper wed Naufn
Christopher Jensen en Paquet med Gulld, wichtig 23 lodh med des hosfogede breff som skule til
Kiöbenhafn er tillsent, som mig eÿ er tillhande komit. Och Jacob Jensen Norske Postmester udj
Christiania beretter at hand mit breff med Guld udj som d: 3 Aug: 1658 war sent fraa Skieen kan
beuise med sin Postbook at hand det d: 7 Aug: nest effter wdj Kiöbenhafns Postsæk haffuer
Nedsent. Som ieg mig nu hafuer Erkÿndiget icke lenger med hid till Staden skall wære kommen, och
lige Jgien tilbage sent, horfore ieg nu tienstl: begierendis aff wellwÿse Borgemester och Rådh at
måtte faa Jacob Halfmans widneskab Edsuoren tagen, saawelsom hans Proff. som förde samme Post
Nordh jgien frå hannem, och Jacob Halfmandh sigh paa Effterfölgende Puncter nu for rätten
sanfärdeligh Erklere wille.
1/ Först om icke en Post er her till Eder Jacob Halffmand Postforualter udj Kongelff den 10 Aug:
ankommen som d: 7 Aug: A:o 1658 fraa Christiania Nest tillforn war afgangen.



2/ Huem der förde hannem Postwæsken till och huad hans Naufn er, och hor hand boer
3/ Om j Jacob Halfmand paa sammetÿdh icke haffde Nögelen till Postuäsken och om j icke
befant en Pose med Guldh udj samme wedske som skulle sönder paa ned ad Kiöbenhafn
4/ Om j Jacob Halffmandh icke lod den samme Postwedske gå tilbage igien Nor på ad
Christiania hor udj war igien inlagt samme pose Guldh, och de breffue som ifrå Christiania war
komen och det wbeskadiget och jntet udtaget i Nogen maader, Widere med de breff som Eder
wedkom
5/ Huem der förde Postwædskan frå hannem och huad hans Naufn ehr, och hor hand boer
6/ Och om Jacob Halffmand icke hafuer Emfanget Jacob Jensens Postemester udj Christiania
hans skrifuelse at hand samme Post hafde bekommet, hor udi hand formener j burde at stå Hans
Kongl: Maÿ:tt af danmk.(=Danmark) tilrette fordj i icke hafde ladet saunde Post gåen foort ned ad
Kiöbenhaffn.

Detta er ieg thienstl: begierendis at måtte worde Protoculerit med sampt Jacob Halfmandz suar på
huer Punct Befallendis wellwÿse Borgemester och Rådh i Gudz obacht. KongElff d: 4 febr: Anno
1667.

af deris Tienstl:
Johan Groll

Hertill at suare möte for Retten well:tt Jacob Halffmandh Kongl: Maÿ:tz Tolder och Postmester her
udj Kongelff, och for Retten först aflagde sin bogEedh, så hand jmod förberörde Punchter sin
sandhed skall bekiende och er hans suar som fölger.

1/ For det förste da tillstår och bekiender Jacob Halffmand at Posten kom till hannem den 10
Aug: 1658, som d: 7 Aug: Nesttillforn frå Christiania war afgangen
2/ Suarede hand, at Gutorm i Skiegztorp i Solberga sochn förde Posten till hannem
3/ Siger hand at hand hafde Nögelen till Postwädsken och åbnede den och befant en Pose der
udj liggende med Penger udj. Mens om det war Guld eller andre wed hand jntet
4/Suarede hand at Posten kom om Morgenen klocken 6, Och forholt hannem her till äfter och
foruentede om sonder Post skulle kome och möde den Norder Post her som seduanlig pleÿer werre,
då som hand wentet en stund – 2 ell:r 3 gich bem:t Jacob Halffmand till hans Excell:nz H:r Richzrådet
höghwelborne herre H:r Harrall Stake, Generall och Governeur öfuer Bahuus lehn, och spurde Hans
Excell:ns horledis hand medh den Norder Post skulle forholde, eftersom den sÿnder Post icke er
ankommen huilken hand siden Erfoor udj Halmstad bleff opbracht och forhindret, dertill hans
Excell:s hafuer suaret hannem at hand kand giöre aff Posten huad hand will, da siger Jacob at hand
skiekede samme Postwedske wbrjkad med samme Pose Penge och alle breffuer tilbage igien, som
hand her for Retten med tuende Postbönder betÿgede och want och jntet tog der aff uden alleinste
de breff:r som hid på orten war adresserede
5/Siger hand at Postbonden Anders Kiellsen i Wlffuejerdet i Ÿtrebÿs sochn förde samme
Postwedske frå hannem. Suarer Jacob Halffmand at Postmesteren Jacob Jensen i Christiania samme
åhr 1658 in Augustÿ skreff hannem it breff till at samme Post war hannem tilbage kommen, och
Prætenderer at Jacob Halfmand skall stå hans Kongl: Maÿ:tt til danmk. (=Danmark) tilsuars, for det
hand icke lod Posten gå fort nedh ad Kiöbenhaffn. Mens icke besuerede sig at Noget af Posten war
forkommit, huilket breff Jacob Halffmand beretter at hafue fremwist for hans Excell:s H:r Richzrådet
och Governeuren, som welborne H:r Öffuerste Suend Ranck da Commendant her på Bahuus udj
hans Excell:s Præsentz hafuer lest, och Hans Excell:s lofuede at Postmesteren Jacob Halffmand jntet
skall skade for det Posten bleff herfrå tilbage fört.

Dernest jnkalledis Jacob Halfmandz widne Nembl: Anders Kielsen i Wlffuejerdet, som först giorde
sin bogEed, och bekiende at hand samme åhr 1658 om Larsmesse tid war her hos Postmesteren
Jacob Halffmand, och skule tage den sÿnder Post, som skulle kome frå Kiöbenhafn och före Nord
på, och gich han her en heel dagh och wentede jntill afftenen, endogh kom den sÿnder Post jntet.
Då om aftenen lefuererede Postmesteren Jacob Halfmand hannem Postwedsken som sammedagh
war komen Nordfrå, den hand siger hand förde Nor till Anders Mickelsen i Jilletorp. Men huis der
war udj wiste hand jntet.

Anders i Jilletorp instillede sig och for Retten giorde sin bogEedh och bekiende at samme
NordPost in A:o 1658, om Larsmesse tidh kom herfrå Kongelff wed Anders Kiellsen till hannem, och
fördis Nord tilbage igien, och hand förde same Postwedske frå sig Noor till Reor i Sanbacke, etc:
KongElff ut Supra.



Den 21 Februarÿ holtis allmene Rådstue udj Kongelff.
Sammetidh bleff hans Kongl: Maÿ:tz wor allernådigste Konungh och Herris Nådige

Tullordningh lest och forkÿnt, jempte hans Excell:s H:r Richzrådet Generall och Governeurens breff,
wdj Borgemester och Rådz och Meniege Borgerskabetz pahör, med Magistratens formaningh en
huer sigh der efter hörsomelig Retta skulle, wed plicht tilgiörandhe.

Den 26 Februarÿ holtis Rådstue, war tilstede Borgemester och Rådh.
Sammetid hafde Borgemester Hans Sticker i Rette ladet Citere Elisabeth sahl: Fredrich

Christophersens for Nogen gield Nembl: 16 Rix dr 4 mk, Effter sahl: hindis Mandz handskrifft Daterit
Kongelff d: 4 Maÿ 1650, for 10 tr. hafre, som hand udaff sahl: Borgemester Anders Perssen i
Marstrand bekomit hafde.

Möte for Retten hustru Elisabeth sahl: Fredrich Christophersens, som bleff med Borgemester
Hans Sticker forEnit om 8 Rix dr strax at skulle betale, och de öffrige bleff hinde tilgifuet och efterlat.

Tolle Pedersen Rådhmand her i KongElff, foordrede hinde 8 Rix dr effter hans Rächningh, som
hustru Elisabeth bleff med hannem forEnit om de 4 rdr at skulle betale, och de öfrige 4 Rix dr bleff
hinde effterlat.

Hans Söffrenssen fordrer hustru Elisabeth 7 Rdr 3 mk efter hans Rächningh Daterit 1667. Herjmod
hun jntet hafde at sige, bleff derfore tilfunden at betale hanem efter lagen.

Anne sahl: Jon Jensis fordrede hustru Elisabeth – 9 rd 2 mk for adtskillige waror efter hindis
Rächningh.

Hustru Elisabeth suarede at hun icke kan betale it fad öll som i Rächningen er infört for 5 Rix
dr 3 mk, som hun wed sin Eed bekreftit at sahl: Jon Jensen hafde forährit hindis sahl: Mandh.

Blef altså tilfunden de 3 Rdr 5 mk at skulle betale.

Anders smed wed broen i Rommeland sochn foerdrer hustru Elisabeth – 9½ dr sölf:r m:t for giordt
arbeide.

Bleff hun med hannem forlicht at skall giffue hannem for denne hans kraff och arbete En
tönde korn, huarmed hand will werre benöÿet.

Suend Andersen fordrer hustru Elisabeth – 26 dr 8 ß gammell gieldh effter hans sahl: fader Anders
Suendsens book, som sahl: Borgemester Fredrich Christophersen skulle betale på Påffuel Daskis
weigner.

Herjmod fremuiste hustru Elisabeth en Quitans wnderskreffuen af sahl: Werner Jörgensen
fordom stadtzskrif:r Dat: d: 23 Junj 1645, lÿdande at sahl: Borgemester Fredrich Christophersen haf:r
betalt all Påffuell Daskis giell.

Och bleff hustru Elisabeth aff Retten frÿkient for denne kraff.

Den 1 Aprill  holtis Rådstue, War tilstede Borgemester och Rådh.
Sammetid bleff Borgemester och Rådh forEenit med Suend Anderssen at hand skall giffue 1

mk i skatt till staden for huer Månit hand boer på stadens marck.

Hans Simenssen Skredder borger och jndwoner her i Kongelff, haffde i Rette ladet Citere Jon
Suendssen anlangende 3 Rix dr som hand er skÿldig på hans söns lärre, effter deris forlichningh,
och begierer nu sin betalningh wden lenger Delation.

Jon Suendssen möte for Retten, och foregaff at hand war forEnit med Hans Simensen at
skulle giffue – 5 Rdr for hans söns lerre och hafuer de – 3 Rix dr betalt, och de resterende 2 Rix dr
skall hand bekomme Når drengen får udlert. Och formener Jon Suendsen at efftersom hand giffuer
Penge for drengens lære, och selff holder hannem kost och kläder, at Hans Simenssen icke bör lade
drengen gå udj sit gårdz arbeide, wden holde hannem till hantuerket.

Sententz: Retten holder skielligt at deris Contract bör wed macht at stande, och Jon Suendsen udj
sidste leråhret at betale den resterende Penge, och drengen icke at besueris medh formegit
gårdsarbeide, wden flittig wed hantwerkit holdis som forsuarligt werre kandh.



Den 3 Aprill  holtis Rådstue udj Kongelff. Tillstede war Borgemester och Rådh.
Sametÿd kom för Retten Jacob Halffmand Kongl: Maÿ:tz Tollder her i KongElff som tillige

med Meniege borgerskabet besuerede sig öffuer disse Närskreffne Cronans betiente som sither her
uthÿ staden och brukar bårgeligh Näringh, medh kiöpenskap, brögerÿ, brennerÿ, slachtning,
öltaperÿ, och andet mere och ingen Toll Acciss, Bagongspeninger, eller någen Borgeligh Tÿnge will
giöre Nembl: Jens Smed, Anders Bakare, Anders Pers: fÿrwerkaren, Nills j Rÿ, Anders Snicker,
Bengnt beskÿtter, Matÿs beskÿtter, Nills Krudbrender, Per Nillssen.

Dette Tollerens besuer, bleff hand heraff Retten henskicket för hans Excell:nz H:r RichzRådet
och Governeuren at föredrage och tillkiende giffe.

Anno 1667 d: 16 April  holtis Rådstue udj KongElff, tillstede war borgemester och Rådh.

Sametÿdh haffde Oluff Råtter borgare och jnwoner udj KongElff i Rette ladet Citere Effterskreffne
Taxcere borger Nembl: Didrich Krönigh, Anders Pedersson, Hans Simonssen, Christopfer Skuriant,
Suen Korp och Anders Erichsson, anlangande en Sant: Mortens skatt och en Nÿpåbuden skatt,
som ähr udÿ en tillsammen dragen till Stadens store tarff och förnödenhedh. Huarudÿ bem:te Oloff
Råtter ähr Taxerit på 8 Rdr, det Oluff formener hanem förhöÿt at werre på sat effter hans handel och
brugh, och tillsiger denem at hafue sat dhenne skat Effter Affecter medh mere w=Nöduendighedg
hand föredrager.

Her jmod suarede förskreffne Taxere borgere at de will försuare det de her udÿ denne skatt
haf:r giort, och siger at Oloff Rotter ähr intet förhöÿt satt i denne skatt. Tÿ hand hafuer handel och
Näringh medh de förnemste och bäste borgere her i staden.

Sentens: Rätten holder skieligt at Efftersom denne skatt ähr anwänt till stadzens seglation och
förfremmelse, och disse 6 Taxere borgere effter Recess: Pagina – 135 erre wdkånit och Oluff Rätter
lagligen effter hans handel och brugh ähr Taxcerit at hand der för bör udlägga det som hand ähr satt
och Taxeret före, eller lide Nam och worderingh aff hans boo effter lagen.

Den 29 Aprill  holtis almene Rådstue udj KongElff.
Sammetÿdh bleff hans Kongl: Maÿ:tt wår allernådigste Koning och Herres Twenne Nådigste

Placater udÿ Borgemester och Rådh sampt meniege borgerskapetz påhör, lest och förkynt, den Eene
om treÿ allmene solenne böne och bede dager som jnewarende aahr hollis skall, den andre om
Religioner.

Sametÿdh haffde Anders Erichsens hustru Karÿ Sueningsdatter i Rette ladet Citere Maren Tormo
Clasens udÿ hindis mans fråwaarelse, anlangande en haffue som Karis fader Suening Amundsen
hafuer solt till sal: Jon Dreÿer, och förmener sigh Närmeste samme haffue fråå saligh Jon Dreÿers
arwinger at må igenlöse.

 - - - - - Her jmodh at suare fremstodh Maren Tormo Clasens fulmechtig well:tt Cornelius
Christensen och fremwÿste sal: Suening Amunsens skiödebreff gieffuet till sal: Jon Dreÿer på
samme hafue well forseglet och wnderskreffuet Daterit den 28 Aprill 1653, och der udhÿ bekiender
sigh at hafue bekommet för samme haffue Nödachtig betalning j alle måder, dernest fremwÿste bem:t
Cornelius Christensen sal: Jon Dräÿers skiöde breff gieffuet den sal: Mandz Arffuingers förmÿndare
Well:tt Dawidh Maull, Daterat 2 Maÿ 1656 och der udj skiöder för nemde haffue medh huus och
gårdh till well:tt Tormo Clasen och hans arffuinger, till Euinnerligh Eÿendom.

Sentens: Altså holder Rätten skieligt, at Effter som sal: Suening Amunsen haffuer Godewilligen sålt
skiöt och affhendet sin haffue fraa sig och sine arffuinger till sal: Jon Dräÿer och hans arffuinger,
och derföre bekommet fuller ud och betallningh effter hans wdgiffna skiödebreff, och sasom Tormo
Clasen haffuer sigh samme haffue, medh huus och gårdh aff salig Jon Dreÿers arffuinger
tillförhandlet, Tillfinde wÿ Tormo Clasen den at bör Niude och beholdhe, och Karÿ Sueningzdåtter
jngen Rätt eller Richtigheet at haffue till bem:t haffue effter denne dagh. Actum ut Supra.

Den 21 Maÿ holtis allmene Rådstue udj KongElff.

Sammetÿdh bleff meniege borgerskab aff Rätten alwarligen tillförmanit at de hörsammelig Retten
dem Effter hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konningh och Herris tollordningh och huar och en



som Enten få her ifrån, eller ankommer till staden med bader eller elliest att de angifuer dennem på
Tullkammeren och med deris baader wed höÿa broen anlender med de angiefuer dennem på Tull
Kammeren, för mod de legger Nogen anderstadz till, under straff tillgiörande, och huar och En
Richtigh angiffuer huis den hanterer medh Bröggerÿ, brennerÿ och andet mera och för skade tage
sigh ware.

Den 30 Maÿ holtis Rådstue udj Kongelff, tillstede war Borgemester och Rådh.

Sametÿdh effter H.r Befaldningzmanden offuer Hÿsingh wel:dt Rasmus Jonssons Begieringh war
Marit Jens Pottemagers her för Retten kaldet oss till formanit sin sanhed at bekiende om det lertöÿ
pout hindis datter Anne Jensdatter misste aff båden udj förleden höst wed Surtte lanne stadh paa
wägen till Giötteborgh.

Då bekiende for:e Marit sålledis at hindis datter Anne och Hans Pedersen udj förleden
aahr – 1666, Något för Martÿ tÿdh Rode till Giötteburgh medh en båd full aff lertöÿ at wille försällie.
Då bleff wärit denem för hant, så de lagde till landet wed Surtte, och bleff der om Natten och der war
Olle i quilleheedh, och Anders i Aasebÿ före dem med en bååd Meller och om Mårgenen der Hans
Pedersen och pigen kom Neder till Elffuen, war der en dell af lertöÿt borte, och Megit war
sönderslaget, och det öffrige som helt war förde de Till Giötteborgh och solte. Noget Effter ad de
wore hemkombne, kom der budh fråå Erich i Aabÿ och Lars i quilehen, at bem:te Marit Jens
Pottemagers wille kome der ud till dem, då skulle hun faa kunskaben hendis lertöÿ som för hende er
bortstollit, daa Naar hindis datter Anne och Hans Persson der wdkom, finge de strax kundskab, saa
Olle i qiulehn och Anders i Aasebÿ haffde tagit det. Och de gaff hende 6 Rd:r för det lertöÿ som de
haffde tagit, och de loffuede hende någet mer till, som hun siger intet haffue bekommet, huilket alt
hund wed bogEdh will Bekreffte om behoff giöris. Actum KongElff ut Supra.

Sametÿdh effter H:r Befallningzmanden offuer Hÿsingh, well:t Rasmus Jensen begierningh war
Kÿrstÿ Suend Bÿls, boende her i KongElff hid for Retten kaldet, och bleff tillförmanit sin sandhed at
bekiende om den sech moll som A:o 1665 aff Anders Börsens Brouff bleff borte for hinde, då mötte
for:e Kiersti her för Retten och sagde at A:o 1665 in Dessemb: Månit, war hun landh Surtte och
Moll en tönde Rough för Erich Rasmusen nu boende i Westgötlandh (?), daa hun hiem kom lagde
hun seken ÿ(der)ste på Anders Biörsens broe, och löb hem effter en mand som skulle hielpe henne
seken op, och der de nedkom war seken affbåren, daa Bleff hun war(se) en bådh som Rode öffuer
Elffuen, hen till Prästehafuen på Hisingh, och lagde till land wed Estrj Joen Mållars, och de Rode
strax öffuer till samme baad, men förnam der ingen sech, Rode saa tillbagge, och sögte effter secken
och fant den driffuande i Elffuen wedh skipzholmen, och om Morgonen dereffter Rode förnembde
Kirstÿ öffuer Elffuen till Estrÿ Jon Mallars, och spurde hwadför folch det war som Rode öffuer
elffuen i afftis medh hindis båd, hun suarit, det war Börge j gunesbÿ och hans hustru, och sametÿdh
sadh bem:de Börgis dreng derinde, och sagde at hand söger effter it par hansker som hans fader
forlorit i afftis, då sagde hun till samme drengh, bed din fader kome her ind och suare migh till den
miolsech som hand i afftis kaste i Elffuen för migh.
Sammedagh kom Börgis hustru ind, och Kirsti spurde hinde huorföre de iche lod ligga hindis
Miölsech på brouen, om de wille stålliet hanem huorföre de kasta hanem i Elffuen, dåå förbanede
hun sigh höÿgligen at de icke tengte at wille stiälle hanem, men sagde at hindis mand giech i land
wed brouen och tro på seeken, der falt den i Elffuen, då bleff de så förfärdet och Rode strax öffuer
Elffuen, och efftersom den fallt w=förwarandis i kan dit wed det han troo på seken gaff de hinde – 9
mk:r sölf:r m:t till opretningh for kommen skade, och mere fiech hun intet aff dem, och will hun dette
forsteuffne wed sin edh bekreffte, om behoff giöris. Datum KongElff ut Supra.

Jblant andet som förehaffdis, haffde Olle Jensen i Rette ladet Citere Else Hans Bÿlls, anlangende, at
hun i fredagz Nest förleden skall haffue Bröggit, och inte på tullen angiffuet, förmener derföre att
halfparten aff kanne brög effter tullordningen bör were förbrut, och war hun på domb begierende.

Her jmod att suare mötte hindis fulmechtigh Hans Erichsen, och sagde at hun bröggede
någet till sinne sneker och arbeitsfolch, mens intet till salo, huilket hun för Tulderen haffuer
angiffuet.

Her till suarede Toldaren Jacob Halffmand at Else Hans Bÿls Pige kom Pinstafften effter ad
besögeren haffde giort Beslagh derpå och angaff halffanden tönde Mallt till husbehoff.

Sentens: Retten holder skeligt at Efftersom Else Hans Bÿls haffuer brögit, och Besögeren laglig
giort beslå der paa förend hund angaff det för tollderen att halffparten derförre efter Acciss



Den 20 Junÿ holtis Rådstue udj KongElff, tillstede war Borgemester och Rådh.

Sametÿdh haffde Marit Pottemagers i Rätte ladet Citere Anne Bagars anlangende Nogle kläder
bem:te Marit haffuer i Pant sat för bröd och andre warer paa – 5 Rd 1 mk 5 ß huilke pant effter
Maretis jnlefuerede förslagh, skulle were god paa – 11 Rd:r 5 mk:r Naar hun satte den hos Anne,
mens hund befindis at Anne bagars haffuer ladet Bruge Panten så den ähr ganske wdslett och
förderffuit. Begierer derföre Marit opretningh för hindis kleder, och godz som Anne Bagars haffuer
opsledit och förderffuit.

Her till at suare mötte Anders bagare, och förmente at Maretÿs kleder och Pant icke kunde
werre så gott som hun förer Giefuer, mens doch bödh han hinde it gammelt suart Raskis skiört till
oprettning för huis hendis pant, kunde were bedre end gielden, huarmed Marit icke will lade sigh
Nöye, mens begierer – 5 Rd:r till oprettningh, Och war hun herpaa en Rettmetigh domb begierende
med widere beretningh her om skieede.

Sentens: Retten pröffuer Beligt, at Efftersom Anne bagars haffuer försleditt och förderffuet Panten,
och icke ladet det wordere effter lagen, och erbiuder doch at will Gieffue Marit it skiört till
oprettningh, som hun icke will nöÿs medh huarföre Retten afsiger och dömmer her udj at Anne
bagars skall Gieffue Marit Pottemager – 2 Rd till oprettning för huis panten kunde werre mer wertt
End Gielden war, och Marit inte widare siden haffue at söge om samme pant, dermedh Parterne och
ware Benöÿet.

Herremand Hendrichsen lad i dagh lese en handskrifft som hans moder hafuer gieffuet till hanem
paa – 37 Rd:r hand på sin arff hos hende haffuer till gode, huilken handskrifft bleff påskreffuen.

Jblant andet her förehafdis, kom Viciteren Olle Jensen och haffde i Rette ladet Citere Hans Suensen,
Hans Bills och Biörn Andersen, anlangende treÿ seker humble som de skall haffue hid till staden
fört, huar aff Hans Simensen hos bem:de besöger en sech på 9 lislb. for dem alle treÿ haf:r angiffuet,
förmener hand derföre at de – 2 seker homble som iche ähr angieffuet, böra wara förbrut och
Conficerat.

Her jmod suarede Hans Simmensen och Biören Anderson udj Hans Bÿlls Absens, at da fins
treÿ små seker humble hine huar dem en, som Hans Simmensen för besögaren angaff för 9 lispund
tillsammin huardem 3 lÿspundh, som de erbiuder at wille giffue toll före, huarmed besögeren iche
will lade sigh werre benöyet mens herpå war domb begierende.

Sentänsia: Retten holder skielligt at efftersom de tou seker homble icke lagligen er ansagde paa
toullhuset eller för besögeren som hand betÿgger, och derföre effter Kongl: Maÿ:tz Tollordningh
halffparten der aff skall ware Conficerit och forbrut.

Besögeren Olle Jensen haffde i Rette ladet Citere Oluff Rotter sampt tuende baadekarlar, Anders på
Rööd, och Anders Larsen anlangende treÿ tönder malt som de wed Oluff Rotters siöboo w=den
angifuende, om Nattetÿdh haf:r opbracht, och bem:t besöger på sammestundh kom öffuer den men
som de det aff båden wdtogh, förmener hand derför at samme malt och bååd bör wara förbrut, effter
som de ähre Rode forornade toullplass förbÿ.

Her till att suare mötte Oluff Rottres sön Anders Olesen Rott, jempte med båådekarane, och
sagde at de iche wÿste at de burde Roo till Höÿebrouen och angiffue denem, och om Natten der
Maltit war optagit och laa på broen, och besögeren Nedkom sagde Anders Roett till hannem, her
seer i at her legger treÿ Töner malt, det förste ieg opkomer, skall iegh det angieffe hoss tolleren.

Tolleren well:t Jacob Halffmand suarede her till och sagde, at en stund effter det besögeren
haffde warit hoss hanem och sag at hand haffde giort Beslagh på de treÿ tunder malt för Olle Rotter,
daa kom Olis pige och angaff samme Malt för tolleren.

Anders Rott angaff, at Peder Snicker och hans hustru gich i land från dem wed Johan
Niebuhrs bro och lidet förend dee kom till bron, sagde Anders paa Rödh till dennem, nu will wÿ Roo
udh och tage Olle Rotter j land, siden will wÿ Roo op till bergit der kand j lada Eders pige möde os
och tage Eders i land, och förmente Anders Rott at baadekarerne böra stå för skadan Effter som de
wÿste bädre om tollordningen end som handh.

Her till Peder Sniker saa well som bådekarene suarde at de war slet ingen ord Nembdh, om
Någet godz, och skulle tagis i land sållenge de warhose och jnte siger Per at hand tenchte derpå
Måns gich och lagde sigh i sin sengh, herrpå besögeren war domb begierende.



Sentens: Daa efftersom de imod Kongl: M:tz Nådigst tollordningz – 20 puncht haffuer Rott tolleren
förbÿ, och opbragdt treÿ tunner malt för Oluff Rotter, håller Rätten biligt at baaden saawell som de
treÿ tönder malt halfpart skall ware Conficerat och förbrut, och all den stund Baadekarane her för
Retten wieder at Peder Sniker iche begierde at wille optage någit aff sit godz som han hafde i samme
bådh förEnd det Bleff ansagt och förtullt, tillfinde wÿ derföre Peder Sniker sit gods frÿ at måå
beholda, och sin toll der aff Betale.

Jacob Halffmand haffde i Rette ladet stefnit Anne Christen Kockis, anlangende En tönde mallt, som
hans drengh hafuer öffuer kommit, den bondens drengh wille fare öffuer fountin förbÿ tollarens hus
der med, och samme bonde drengh wndskiÿlte sigh för tollerens dreng, at hand skulle till Jens Smed
med Maltit, förmener at samme malt er förbrut.

Her till Anne Christen Kockis suarede at hun haffde lefuerit samme dreng penge och war udÿ
på landet och kiöpte hinde Maltÿdh, mens han var jntit befallit at fare förbÿ tolhuset der med, och
Tolleren Jacob Halfmand Begierede domb her påå.

Sentens: Efftersom Bondens drengh haffuer imod Kongl: Maÿ:tz tollordningz – 20 Puncht villat farit
förbÿ Tollerens huus, och Rette landewägen, holder Rätten skielligt at halfparten och samme mallt
skall wara Conficerat och förbrut.

Sametÿdh haffde H:r Borgemester Hans Sticker för Retten ladet jnfodre Mestermanden her i lenit
Peder Nillsen med det Quinfolck Nille Seÿersdatter hand haffuer besoffuet ligewell hand haffuer sin
Echte hustru, och bleff de förholdet Enten at skaffa böder för derÿs leÿermåll eller och at straffnis på
kroppen effter Kongl: Maÿ:tz nådigste straffordning.

Her till suarede Mästermanden at hand will heller miste sin hals, end at hand skall Rise det
quinfolch, som han haffuer besöffuet, mens erbiuder sig aff ÿderste förmoffue, at will böde både för
sigh och horan, wdaff sin tillstående löhn på landet, som om Larsmesse förfalden er.

Sent.: Altså Emedan Mestermanden haffuer Besmitt sin Echte sengh, och jnbacht sigh med dette
löse Quinfolch, och åffuelit barn medh hinde, som derföre deta Effter Kiÿrke Ordinatzin till haffuer
ståndit skrifft före, och nu beloffuer för sigh och quinfolket, och wille böde för denne deris
förseelse, huarföre Retten tillfinder hanem effter straffordningen för sin Egen person at skall böda
80 d. s:mt och för quinfolket at böda 40 d. s:mt och quinfolket strax lenit förwisis.

Den 22 Junÿ holtis Rådstue udj Kongelff, tillstedes war Borgemestere och Rådh.

Sametÿdh haffde wel:t Jens Holst i Rette staffnit hustru Anne sal: Joen Jonsens Effterleffuerska
anlangende – 30 tönder mallt, som hun haffuer anammit på hans skude, begierer Enten sitt mallt jgen
eller betallningh derföre, af hinde såsom aff anden goott folch, thj maltit staar hand Enne förre, och
kommer Jochim Wesper intet wedh, och will han med sin Eed bekreffte at Malltit er hans och hand
haffuer betallt det, och huis Mallt som wdlefuerit er, det er leffuerrit med Jensis Befallningh, och
förmener hand at hustru Anne giör hannem stor w=ret i det hun förholder hans penge. Begierer
derföre en Endeligh domb derpå.

Her jmod at suare mötte welerde Jens Jenss: med hans moders skrifftligh inlegh huor udj hun
föregifuer at hun udj H:r Jochim Wespers Naufn aff hans tienere Nills haf:r bekommit malltit och
begierer at man hinde her udj någon Delation will förunde, till en Richtigh Rächningh jmellen hinde
och Jochum Wesper skee kunde.

Jochum Wespers tienere wel:t Nills Persson mötte her för Retten och sagde at huis mallt som
hand haf:r wdlefuerit, det haffuer hand lefuerit paa sin Patrons wigner, Mens hafuer bekommit
Penge för huis hand haffde udj skuden aff Jens Holst, och Begierer at hustru Anne måtte betalle
Jens Holst Malltit igen, huis Rächningh hun haffuer med hans pattron will han på tÿsdag
förstkommende med hinde Richtigen klarere med widere och widloffteligere beretning herom skede.

Sentens: Daa effter tilltalle och giensuar och denne sagz leiligheed, och effter som wel:t Jens Holst
will med sin Edh Ehnhålld at malltit er hans och hand haf:r Betallt det, finder Retten billigt at hustru
Anne sal: Joen Jensis strax bör betalle hannem maltit, ligesom anden goott folch som hafuer
bekommit mallt aff hannem och leffueren hannem det tillbagge igen, huis Rächningh hun haf:r med
Jochim Wesper haffuer hun hannem wed hans befell at söge och då med hin anden deris Rächningh
at Liquidere. Datum KongElff ut Supra.



Den 25 Junÿ lod Joen Nillsen Rådmand läse Hans Spillmandz Pantebreff hannem giffuen paa 26 Rd
aff Hans Hansens penge, hans gues och gård som hand iboer, med Rörendis och w=rorendisdis till
wnderPant udj her Borgemester och Rådz Närwarelse och påhör. Dateret d: 12 Julj 1667.

Anno 1667 d: 9 Julÿ holtis Rastue udj KongElff, Tillstede war borgemester och Rådh.

Sammetÿdh hafde Anders Andersson i Surtte i Rätte ladet Citere Giertrudh sal: Tolle Pedersens
effterlefuerske anlangande – 20 Rd som han udj rede penig: till sal: Tolle Pedersen lant och
försträcht haf:r för huilke – 20 Rd:r at hun udj tuende mens Närwarelse, Nembl: Hans Erichsen och
Suend Korpp haffuer oprättat en handskrifft, som hune med hindis sal: Mandz signet haf:r försiglet,
Jempte för:de tuende mens wnderskrifft, till widnesbörd haffuer bekrefftet, udj sin menig lÿdende, at
hun för sigh och sinna arffuinger för obligerer sigh at giffue för:e Anders Andersen åhrligh Rente
aff förstrex:ne – 20 Rd och till för sächringh sätte hanem En Engh för samme Penge Hallsuell (nu:
Hellfjäll?) beneffndh udj Surtte belligiende till wnderpant, som hand och hans arffuinger skulle
werre skadeslös holden, huillket Hans Erichsen och Suend Korpp wedh deris Edh will Bekreffte om
Behoff giöres, och bem:te hustru Giertru förhollder same handskrifft, och hand denn iche nu
bekomme kand, begier derföre Enten sinne Penge jgen eller och sin pant och maa beholde effter
deris  förlichningh.

Her jmod at suare mötte Hans Tollesen för Retten och jnlagde sin Moders skriffteligh suar
lÿende at Anders Anderson i Surtte, udj fiere åhrs tÿdh haffuer hafft tuende Enge i it brugeligt Pant
för – 44 Rd:r effter des pantebrefz lÿdellse, som hand inlöst hafuer, och förmener at Anders
Andersen haf:r opbarit för höÿ Rente, som hun mener effter aahrs gröde skall kunde bedrage wed 40
d. slette, udj den 4 åhr för samme Penge, och Begierer at huis gröden kandh stige höÿre med des
tillbörligh Rente, för de 44 Rd det nu måtte affkortas i dise –  20 Rd hun skiÿldigh er, och det öffrige
Erbiuder hun at betalla så till hannem som till andre Creditorer, som på förordnade tÿdh udj hindis
boor lader sigh finde, med widere beretningh her om skiede, och war herpå Parterne domb
begierende.

Sentens: Efftersom En förlichningh och handskrifft jmellen Giertrud sal: Tolle Persens och Anders
Andersen i Surtte i gode mens Neruerelse oprettat ähr, som hun med hindis sal: mandz signet
förseglat haf:r och forskrewnet mendh samme handskrifft til widnesbÿrdh, haffuer wnderskreffuet,
och gielden i sigh findes Richtigh, altså holder Retten skieligt effter lagen TFB 8 Capitel at samme
handskrifft bör wed macht at stande, och till Anders Andersen leffueris, och Anders samme Engh
Nembl: Hellsuel till wnderpant at beholde Jntill hand sine Penge med des Rente Richtigh bekommer,
doch hustru Giertrudh sielff Engen at höste, så lenge hun sin Rente betaller. Actum ut Supra.

Anders Andersen i Surtte lodh her för Retten lesa Hans Tollesens handskrifft på – 20 Rd Daterit
Kongelff d: 5 Julÿ 1667 udj Hans Tollesens påhör.

Sametÿdh kom för Retten Olle Halfuersen i Jngetorp, Halwår Simensen och Lars i Knefuerstadh, och
hade i Rette ladit Citerit hustru Giertru sal: Tolle Pedersens Effterleffuerske, anlagande tuende
handskriffter sal: Tolle Persen till dennem och deris medarffinger effter sal: Anne Simmensdatter i
Jngetorph skÿldigh ehr, denn En lÿdende paa 100 Rd:r, Daterat KongElff d; 31 Januarÿ 1632, den
anden handskrifft lÿder paa 164 d:r s:m:t Dat: d: 28 Martÿ 1643 som för Retten bleff lest och
paaskreffen, och begierede nu paa deris Egen så wellsom paa samptlige medarffuingernis wigne
deris betalning med des effterstående Rente.

Her till att suare mötte Hans Tollesen på sin moders wigner, och sagde at naar skifftet ähr
först holdet effter hans sal: moder Anne Simensdatter, så Enhuar wed huad dem tillkommer effter
hinde daa will hand siden suare denem och aff boedh förnöÿ dennem saa wellsom och anden
Creditorer, bleff denne sach opsat Jntill skiffte blif:r holdet Effter denn sal: hustru.

Olle Halfuarsen i Jngetorph lod lese saligh Tolle Pedersens handskrifft på 100 dr sölf: mÿnt, Daterat
d: 14 Maÿ 1649.

Sametÿdh haffde Mester Johan Lÿder Regimentz fel(t)sker i Rätte ladet Citere hustru Ribor sal: H:r
Anders Hansens fordomb hoffpredikant her paa Bahuus, hans Effterleffuerske, anlangande – 42
Rd:r hun paa en Contract hannem skÿldigh ehr, som för Retten blef lest och paaskriffuen, och
begierede sin betallningh Effter samme Contract wden lenger Delation.



Her till at suare fremskiekede hustru Ribur sit skriffteligh suar, som och bleff lest och påskreffuet,
huer hun udj Erbiuder sigh med förste legenhedh at betalle och förnöÿe hannem huor då mester
Johan Lÿder gaff hinde 14:ten dagirs Respit.

Iblant  andet  förehaffdis,  haffde  Olle  Halfuersen  i  Jngetorp  i  Rätte  ladit  Citere  Marit  Jensis (.../
...textförlust.../...) anlangande 70 D. s:mt hun effter des Contract hannem skiÿldigh paa de huus som
hun sidder udj, och tillspurde hinde hor snart och tillhuad wÿss tidh hun will betalle hannem, daa
för obligerede Marit Jens Pottemagers sigh till Michaelj förstkomande at will afflegge och Betalle
hannem de halffue Penge, och den anden Rest till Jull Nestkomende uden någon Delation at betalle
hannem, och huis hand icke till bem:te tÿder bekommer sin betallningh, daa will hun werre förplichtit
uden någen Jmodsigellse effter deris Contractis lÿdelse at wige wdaff husenne och giöre dennem
strax Rådige, och de lefuerede Penge at were förbrut, och hun eller hindis arffuinger aldrigh mere at
spörge Effter dennem.

Den 6 Augustÿ holtis allmene Rådstue udj KongElff, tillstäde war Borgemester och Rådh.
Sametÿdh bleff Hans Kong: Maÿ:tz wår allernådigste Konungh och Herris Nådigste Mesiue

om den Nÿförornade lastadh platz Nor i lähnit wed Strömen lÿdeligen oplest och forkÿnt för Menige
almuen och jndewonere.

Den 4 October paa Rådhuset her i KongElff wdj Borgemester och Rådz Näruarelse fremkom Anders
Bagare Jnwånner her sammestedh, och jnlagde en handskrifft, giffuen aff Regementz skriffueren
wel:t Oluff Bonge på 8:te Rix d:r som sal: Johan Bagere hannem udj Rede penge lant och försträcht
haf:r Daterit d: 19 Februarÿ 1661 och derjempte fremlagde Nogen pant som bemelte
Regimentzskrifuer haf:r satt för samme skull, som hand begierer at måtte worderis till hans
betallningh som bedrager till sammen Capitall och Rente Penge – 10½ Rd:r.

1 Sobels lue worderit för 6 Rd:r - -
1 dreÿels duch - - 5 mk
2 ditto à 4 mk:r 1 Rd:r 2 mk
1 ditto för - - 3 mk
1 huitsöms handkläde 1 Rd:r - -
1 sulkesÿtt handkläde - - 4 mk
________________________________________________

Summa: 10 Rd:r 2 mk

Den 22 October holtis Rådstue wdj Kongelff, tillstäde war Borgemäster och Rådh.

Sameÿdh giorde effterskreffne Borgere deris Borgere Edh:
Nembl: Peder Rasmusen Flor, Hans Bÿll, Jöde Böker, Anders Erichsen, Lasse Andersen,

Hendrich Erichsen, Jörgen Andersen, Erich Larsen, Christoper Skuriant, Anders Ollsen, Anders
Hansen, Nills Krudbrender, Jacob Skomager, Nills Ollsen, Peder Hoffmandh, Olle Andersen, Lars
Andersen, Anders Larsen.

Den 21 December holtis Allmene Rådstue udj KongElff, thillstäde war Borgemester och Rådh.

Sametÿdh bleff påliust Jullefred, medh förmaningh at enhuer Endrechteligh udj Gudeligh Deuotion
och beredningh flitteligh söger Kierkien med fasten och ädruskab.
Item, fliteligh tager wara på jld och Lÿse j deris hus.



Anno 1668 den 23 Januarÿ holtis allmene Rådstue udj Kongelff, tillstäde war borgemester och
Rådh.

Sametÿd bleff Hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konungh och Herris Nådigste Placater läst och
förkÿnt wdj her Borgemester och Rådz och Meniege borgerskapz påhör, den förste angående
skadelig bökers jnförande, den anden om alle Privilegiers jnlefuering.

Item om Richzdagen som förordnit ähr d: 1 Julÿ 1668 Nestkommande, att holdis skall i
Stochholm, Jempte Bleff och Hans Excell:nz H:r Richsrådetz högwelborne herre H:r Harall Stakis
General och Governeurens bifogade Messiuer om same Placater ahnrörede, lest och förkÿnt.

Sametÿdh lodh Olle Jensen måller opbÿde 1 kaalseng till kiöpz förstegångh belegende Neden för
Hans Söffrens: haffue.

Den 28 Januarÿ holtis Rastue udj KongElff, tillstäde war Borgemester och Rådh.

Sametÿdh bleff wed Hans Erichsen Mårtten Matisens gård opböden till kiöpz förstegångh effter
Mårtens Begieringh.

Olle Maalers kaalsengh bleff i dagh till kiöpz anden gången opböden beligende Neden före
Hans Söffrensens haffue.

Den 17 Februarÿ holtis Rådstue udj KongElff, tillstädis war Borgemester och Rådh.

Sametÿdh bleff hans Excell:nz H:r Governeurens breff lest och forkÿnt, anlangande
lagmandzskieppen som her aff staden skall wdgiffuis udj menige Borgerskapetz pahör.

Dernest fremstilde sigh Skipper Rasmus Ollsen med Nogle aff sit skiöfolk och bekom En
Atest så lÿdende:
Borgemester och Råd udj KongElff Giör hermed witterliget, at effter som begieris Atest aff samptl:
skiepzfolch på en skuta Fortuna hurulunda med 20 t:r gement frans(k) salt, som förmedelst samme
skutans wnfangen skade i KongElff jis nu Nÿligen tillgånget ahr, daa ähr för Räten tillstädis kommen
skipparen Rasmus Ollsen med tuende sinne bådtzmend och bekräffter, at der denn kome ifråndh
Hållandh och till Kallsundhz öÿer in Novemb: nest förleden, ähre de da förmedelst Coutrarÿ windh
uthÿ 3 wekor der belegne bleffe, och huru well de till Marstrand med skutan gaa skulle kunne för
winterens oförmodade hastige på kommande intet didkomme lightwäll sig framsläpade till KongElff
huru (.../...textförlust.../...) sin ladningh medh sallt uthlastade, och den (.../...textförlust.../...) Cronan
utj licent kune tillkomma, bleff der utj 20 t:r salt till Tullnerens well:t Erich Bergz fullmechtigh Nämbl:
Johan Dalakar lefuerat, som udj skuttan bleff beliegende, och wed lage till falle skulle widare j
Cronans förwar affhemptes, huilket och så dagligen af skipzfolket tillsedt och skiödet ähr, som best
någensinn skee kunne, intill förleden söndagznatt, d: 2 hujus da ofter storm skuttan lösginge och
jisen alldreffuet aff wate gången uddrag, så watnet oaffuentandes inkom och bem:te – 20 t:r sallt
uthi, er stor host af watnens ofuerflödigsheet bortsmeltet bleff, huar till jngen meniskio orsak war,
wthen aff Gudz wnder lett den skaden hänt och skeedt ähr, som utaff sielfue farekostens Erladne
skade sandfärdeligen betÿ(g)as kand, at sålunda tillgånget och bewitnet ähr, atesteras medh stadtz
sigell af KongElff.

Den 7 Mar(t)ÿ holtis Rådstue udj KongElff, till städe war Borgemester och Rådh.

Sametÿdh blef Hans Excell:nz H:r Governeurens Breff aff Dato d: 23 Februarÿ nestförleden lest och
förkÿnt, anlangande det Bådtzmenderen her aff staden skall findis i beredskap jmod welb:e H:r
amiralens ankomst.

Item jnställte sig tollneren wel:t Måns Börgesen öfuer porte tullen, och lad opläsa sin
fullmacht. Bleff och same gång anuist och oplest skiepz skrifuarens Börge Monsens Breff Dat:
Skipzgarden aff Giötteborg d: 5 Martj nestförleden, dess inehold at stadzmenderne strax skulle
förfoge sig dit neder, och fara åth Stockholm med skiepett det Suenska Leÿonet.

Bleff och i dag Olle Mållers kållsengh tredie gång tillkiöpz opbuden, Och Mårten Matisens gård
andre gången till kiöpz buden.



Den 11 Marti holtis Rådstuga udj KongElff, war tillstäde Borgemester och Rådh.
Sammetÿdh Giorde Jon Jonson aff Nolö sin borgare Edh indför denne sittande Rätt.

Den 17 Marti holtis Rådstue udi KongElff, tillstäde war Borgemester och Rådh.
Sametÿdh udj Tollerens Måns Börgesens nawärelse bleff Borgerskabet tillsagdt at de

jnställen dennem på Accÿss Cammaren, Huar tolleren skall findis tillstäde från Klokan 12 till Klokan
1 och der Richtigh at angiffua, huis de kan hafua hanterd, Såframpt dee för Confiscation will ware
befriade.

Borgemester Hans Sticker lodh opläsa it skiödebreff på en åger, som hand aff Berrint Hopp
sigh tillförhandlet haf:r.

Cort Andersen lodh opbiuda en åker till kiöpz (.../...textförlust.../...)
Mårten Matisens gård blef i dag 3 gång (.../...textförlust.../...) opbuden.

Den 20 Martÿ holtis almene Rådstue udj KongElff.
Sametÿd udj Borgemester och Rådz och menige Borgerskapetz neruerelse bleff en Copia den

höglofl: Kongl: Giötta hoffrättz breff, hans Excell:s Governeuren tillskreffuen Jempte hans Excell:sis
breff läst och förkÿnt, anlangande at Richtigh Widimerat Copier aff woris stadzPrivileger, till den
höglofl: Kongl: Rätt i giönnkiöpingh skall lefueras.

Sametÿdh bleff skiötollarens wel:t Erich Hatuns fullmacht och beställningzbreff opläst.

Cort Andersen lodh andre gången opbiude En åger till kiöpz.

Bleff och i dagh Rådmanden well:t Dauid Maull aff samptlige Jnwonner, kåret och welt till herredagz
mand her aff staden, till same hans Reises fortsetande erbödh huar och En sig, huar effter
förmogenheet at wille udlegga.

Den 4 Aprillis holtis Rådstue udj KongElff, tillstäde war Borgemester och Rådh.
Sametÿdh hafde H:r Didrich Ståhls fulmechtigh H:r Lorens godz aff Hamburgh i Rätte ladet

Citere Didrich Krönig, Borgare och Inwoner her udÿ KongElff, anlangende 194 mk lubsk som hand
Pro Anno 1661 d: 14 Julÿ för ådtskillige warer skÿldigh ähr, och begierede nu sin betallningh uden
någon opholdh.

Didrich Krönich mötte för Retten och tillstodh samme gield och bleff strax med bem:t Lorens
goos förEnit om – 130 mk Lubsk strax med warer, för öffuenskreffne Summa at skulle betalle, och der
medh ganske frÿ och kraffuislös at skall wara för denne gielld efter denne dagh.

Den 7 Aprill Blev her pa KongElff Rådhuus end satt up pa Governeurens höghwelborne H:r Per
Sparres  wägnar wed wel:t Erich Grönling tolffhundrade Richzdaller försiglat udj 4 påser på tuenne
skreffuet Nomero 400 och de andre tuenne 200 som hustru Lisabet sl: Fredrich Christophersens
förordnade ähro.

D: 10 Aprillis  Efter H:r Didrich Stålls fulmechtiger wel:t Lorens goos hans Begieringh holtis Extra
ordinari Rådstue udj KongElff, war da öf:rwerendis udj herr Borgemesterens absentia, Hans
Söfrensen, Dauid Maull och Jon Nilssen Rådmend sampt Cort Andersen och Jon Suendsen borgere
och bisiddare.

Sametÿdh udj En dell Rådmens och stadtzskriffuerens Näruare, Till huilken Rådstue H:r
Didrich Stålls fullmechtige haffde udj Rette ladet Citere Thrine sal: Christian Timis anlangande – 44
Rd 4 mk som Trin(e) Resterar Didrich Ståll, som dess accort sal: Christian hafde mit H:r Didrich Stålls
förige tienare Conrat Stufenbergh oprättet wduiser förmedelst hans förmand sal: (.../...testförlust.../
...) H:r Didrich Stall skiÿldigh war, samme (.../...textförlust.../...) langsomlige Effterfodret och Jntet
bekom (.../...textförlust.../...).

Her imod mötte Trin(e) sal: Christians udj Rette och sig wnskÿldet alldrig at haffue sent samme godz
som hinde fordris och hindis sal: mand bleff borte med samme godz, så hun fich alldrigh mötte deraff
doch erböd sigh efftersom hindis mand sal: Christian hafde oprettet samme Contract och derpå en
dell betallt, och huis hand will giffue Delation willde hun i lengden det betalla som Resterer.



Der till suarade Lårens och förmente Efftersom handz principall haffde hinde Effterladet de to parter
aff samme Gieldh, willde hand nu Endelig hafue det som Resterer Neml: 44 Rd 4 mk med meget
Parterne jmillen war i same sack och her på war en Endelig domb begierende.

Da Effter denne sagis beskaffuenheed och for:e Lårens fremuÿste En skrifftelig acord, Daterat
KongElff 1635 d: 27 Augusti som wduisar at sal: Christian Tim haf:r obligerat sigh samme tredie part
at betalle, huilket iche ähr effterkommit, så Pröffuer Retten skieligt at Trine sal: Christian Thims
fulbÿrder samme acord jnden Nestkommende 18 weckors dag effter Norgis laugh T: F: 8 Capitell.

Item haffde och förskrefne Lårens godz, paa sin Principall H:r Didrich Stoll aff Hamburgz
weigner i Rätte citerat Rådmanden H:r Hans Söffrensen, anlangande 29 Rd 2 mk för wnhfagne waror
hand skÿldigh ähr, huilken Gieldh Hans Söffrensen tillstodh, och bad hanem betienkia denne store
handel hand udj lang tjdh med hans Principall hafft haf:r och der jempte sin Erladne skade och
erbiöd sigh jgienem en wrelig Acord at wille betale, altså bleff de förenit at Hans Söffrensen skulle
giffue hannem – 18 Rd för bem:te derpå tagis i hand.

Den 14 Aprillis holtis almene Rådstue udj KongElff.
Sametÿdh udj Borgemester och Rådz närwarelse, blef Hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste

Konungh och Herres Nådigste Placat jempte Hans Excell:ns H:r Governeurens Breff om trende
allmenne Solenne bönne och bededager, för meniege borgerskabet lÿdelig lest och förkÿnt.

Cort Andersen lod i dag tredie gångh opbÿde en åker till kiöpz, belegende wed Suend Andersens.
Erich Rasmusen lod opbÿde sin gård till kiöpz förste gång.
Olle j Jngetorp lod opbiÿda sin gård till kiöpz som Jens Pottemagers hustru bor udj

förstegång.
Peder Wef:r* opböd sin gårdh till kiöpz förstegång.

Den 21 April holtis Rådstue udj KongElff, tillstäde war borgemester och Rådh.
Sametÿdh blev Peder Hofmand forordnat till Rodemester her udj KongElff. Item bliffuer

Hendrich Erichsen förordnat och satt till stadtzmåller.

Anders Börgesen lodh i dag opliuse tuende agre som han aff Börta sal: Peder Gulbrans haf:r i pant,
om någon finder sigh nermare till at kiöpe dem, end som hand, de och nu wille tillsiga.

Olle i Jngetorph opböd sin gård, sampt Erich Rasmusen sin gård j dag anden gång till kiöpz.

Den 1 Maÿ holtis Råstue udj KongElff, war tillstäde Borgemestare och Rådh.
 . . . . . . Sametÿdh för oss och  (.../...textförlust.../...)  Rätt jnställte sig Erligh och wel:de (.../

...textförlust.../...) och Jens Holst, Borgere och jnuanare her i KongElff, föregaff huru såsom de A:o
1658 wed  skiepparen  (.../...textförlust.../...)  lefuerade  udj   Stralsund på  en  farkost  som gick  (.../
...textförlust.../...) Stockholm efter  S: Ernest Kåhluagz ordre, som den fremwÿste Richtig Regenskabz
böger wed Dato 1658 d: 26 Maÿ wduiser Nembl: Oluff Råtter 19 wårder** bergetör torsk och Jens
Holst 24 wårder Dito, huer warde her udj deris jnkiöb Pa 7 mk 12 ß jntet på Tuislandis der jo i
Stockholm haf:r steget udj höÿre pris, och efftersom skipparen Suen Andersen iche nu ähr tillstäde,
skall hand wed förste hemkomst för Retten blifue öfuerhördt hordan same godz war och daa widere
Testifiseras om behoff giöres.

Den 7 Maÿ holtis Rådstue udj KongElff udj Borgemester och Rådz neruerelse.

Sametÿdh lod Rådmanden Dauid Maull opläse it skiödebreff som war slutet jmellen Peder Flor, och
Johane sal: Lars Pedersens på tuende ågre, Dat: d: 15 Aprill 1658, huilke tuende ågre för:e Peder Flor
jmod Nöÿachtigh betallningh her för Retten oplod till Dauid Maull och hans arfinger, Såsom Peder
Flors opskrifft på breffuit widere wduiser.

Anders Börgesen opböd tuende ågre andre gangen som hand aff Börta Peder Gulbrans i Pant haf:r.
________________________________________
*) Förk. för Weffuer, lågtysk form av Weber, dvs Vävare.
**) Vålor? [ En vål = en knippa om 10 torkade fiskar.]



Den 22 Maÿ holtis Rådstue udj KongElff, tillstäde war Borgemester och Rådh.

Sammetÿ bekom Olluff Råtter En attest, så lÿdende.
Borgemester och Rådh i KongElff, Giör hermed witterligt at åhr effter Gudz bÿrd 1668 d: 22 Maÿ för
oss och wor sidene Rätt jnlagdis Erligh och well:t mand Oluff Rotter Borgere och jnuaner her udj
KongElff hans skriffuelse dat: Helsinghör d: 15 Maÿ Nestförleden, huar nu hand sigh besuärer, huru
såsom de pa Kongl: Maÿ:z tull Cammer udj Hellsingörr iche skall haffue hans pach för fulle willat
optaget, huar öf:r wÿ oss storligen förundrer, Emeden skipparen woris medborgere Suend Jacobsen
Korp med sitt siöfolk ähr suenskt såsom och skuttan och jnnehaffuende waror suenske, H:r
Commedanten udj Marstrand Edle och welborne Johan Rosenberg och for:e Oluff Ratter tillhörige
och bör i Øresund och Belt för all Tull, och moleste Effter Rätt och Rigenis att skaadfri ware.

Begierens fördj tienstl: at för:e skippar på denne hans Rese fri och obihindrit Passera måtte
det afttienar wÿ gierne i alle möÿelige måter, till wise haffuer wÿ deta med stadzens Jnsigell jempte
stadzskriffuarens wnderskrifft bekräfftat, Datum KongElff ut Supra.

Den 1 Junÿ holtis Rådstue udj KongElff utj Erborne och wellförståndigh H:r Nils Tommesen
närwarelse. War tillstäde borgemester och Rådh.

Sametÿdh Jnställte sigh för Retten wel:t Johan Lÿder Giästgifuare uthÿ Wÿken, och föregaff huru
Anders Olsen Wågehals och Nills mölnare för någen tidh ongefär en Månad seden om Natten kom
öf:r till wjken med en karl utj båtten (.../...textförlust.../...) kom och bolta på dören, och bad loka op
(.../...textförlust.../...) dreng till dören och frågade huem deta war (.../...textförlust.../...) de ährer hema j
KongElff, da gich hand in (.../...textförlust.../...) at hand inte tör loka op det slanmen jnnlankar det ähr
wist tiufuar då komer anden dreng ud och frågade huem det ähr, då suarade Nills mölnare /: Kall
kand du iche loka op /: drengen sagde Nills ähr det j, hand sagde ja, at hand haf:r en tÿsk med sigh,
som will hafua hest, drengen suarade wÿ haf:r ingen hest, gån op till Wiken der får i hest, och
drengen kom ind och sagde /: far wet i huem det ähr :/ det er Nills mölnare, da stodh Lÿder op och
lade sin bössa, och befrochte sigh at de wille öfuerfalla honom förtÿ det war en tuist Emellan
hannem och Mölnaren tillförne, alt boltade hart på dören som det utj dörren er at see och bad loka
op, och samme karl kom för windufuat och sagde Giorde iagh Rätt, så skulle iag slå windufuat udh,
och Lÿder saÿer hand hörde En suara giör intet det, och same karl bolta på windeuepåsten så der
falt tua stÿken Rutt ned indpå benken i stufuan, och badh locka op, gich så derifrån, och brot it
stÿcke fiöll aff knäppen sammegångh.

Nills Möllnare bleff fört för Retten och bekiente sålledis at hand bar en sadell för en tÿsk fra Trine
Saltfeltz till Anders Olsen, och Anders Rode hannem öf:r och bem:t mölare fulde öf:r och mente at få
någet för hand bar sadellen och som de öf:r kom tog mölnaren samme sadell och bär op till husena,
och bankade på dören, da kom drengen till dören och spurde huem det ähr, då sagde Mollnaren det
er iag, då gich drengen ind, dernest kom en anden drengh ud och spurde huem det ähr, Nills
suarade det ähr iagh, och har En tÿsk med sigh, som wille hafua häst, drengen bad dem gå op till
wÿken der får de hest, ti wÿ haf:r ingen hest, och sagde i kommer intet ind, fader will iche hafue ind,
då bleff samme tÿsk wred, och banka wed fästit på dörren och badh locka op, och skaff sigh häst,
och gich han för winduen och sagde, om hand Giorde Rätt, då skulle hand slå winduet uth, då
suarade Möllnaren, giör eih det, hand kand taga En bösa och skiuta oss för hufuedet, för mens
ingen aff dem slag Enten windeuwer ud Eller Rörde wed knäppet, eÿ heller war Anders Olsen ope
med dem frå båtten, det hand Erböd wed sin Eedh at wille bekreffte. Item at tÿsken sagde hand skall
klage Lÿder för Hans Excell:ns H:r Generalen för hand iche wäll loke dem ind och skaffue honom
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Dernest bleff Anders Ollsen för Rätten fört och bekiente, at Nils Mölnare kom till hannem om
afftenen effter hand war i sengh, och bar en sadell och haffde en tÿsk med sigh, och bad han Roo
dem öf:r, då suarade han neÿ, och bedet bem:te tÿsk will blifua hos honom till om Morgonen, då
sagde tÿsken (.../...textförlust.../...) will Endeligh öf:r på det hand kunde kom (.../...textförlust.../...)
Tilligh till Giötteburg, då stod Anders (.../...textförlust.../...) dem öf:r och der de öfuerkom, då tog
Mölnaren (.../...textförlust.../...) och bar op, och tÿsken gich med, och då bankade på dören och
drengen spurde huem det ähr, då suarade Möllnaren at det ähr hand med en tÿsk som will hafue
hest och drengen suarade at de haf:r ingen hest och de komme intet ind, och bekräfftat bem:te
Anders Olsen med En grufulig Eed at hand icke war aff båden Eih heller hörde dem slå enten
windeua ud Eller brÿte på knäppit. Eÿ heller så hand bem:t bräde, som Lÿdert säÿier ware affbrutit,
mens de kom till båtten igen, och hand Rode Them op till öf:e wÿgen, och ledsagade bem:te tÿsk op
till Olle i Wiken. Och der lagde han sigh.

Borgemester och Rådh skieckade tuende mend Nembl: Jon Suendsen och Christoper Skuriant, öf:r
till Wiken at besichte huis skade der kunde wara Giort, da bekientue at der sÿnis som der skall wara
stöt på döruen med knappen aff i suend, och it stÿke della war brutt aff knäppe, och windeuwa war
ferdiga, mens huem det haf:r Giort wed de jntet.

Den 21 Junÿ holtis Rådstue udj KongElff, war tillstäde Borgemester och Rådh.

Sammetÿdh Bleff Borgerskabet aff Rätten tillsagdt at när någen fremet Reesande mand hit till staden
ankommer, och hos dennem logerer, da strax hos wachten skall det angiffue wnder straff
tillgiörende.

Bleff sammegangh effter fergemanden Anders Matsens Begierningh borgerskabet aduarit
och förbudit, at ingen må få ro dit öf:r till Hisingz fergestadh at tage någen folch och före hit öf:r.

Den 22 Junÿ lod Cort Anderss: läsit it skiödebreff på En gårdh som hand af Peder Wefuer haf:r
kiöpt, Dat: KongElff d: 29 Maÿ 1668.

Erich Rasmusens gård bleff tredie gang till kiöpz opbuden.

Olle i Jngetorpz gårdh Er och i dag 3:de gången till kiöpz opbuden.

Anders Börsens 2:e ågre och en sÿäng oplÿst till kiöpz.

Den 13 Julÿ holtis Rådstue i KongElff, war tillstäde Borgemester Hans Sticker, Hans Söffrenss:, Jon
Nillsen och Johan Niebur Radmendh och Anders Öfuensen stadzskriffuer.

Sametÿdh haffde Kari Töniesens i Rätte ladet Citere Tormo Clasen Borgare och Jnwåner her udj
staden anlangende den platz som hand bebÿgger till wandet, den hun förmener bör ligge till hindis
platz och fremuiste sit siödebreff, på hindis pladtz gifuet aff sal: lagmanden Hans Frandsen, lÿdende
at hand haf:r solt Tönnies Kangÿtter, en Jordplatz udenför höÿebroff jmellen weÿen och Hans
Klensmedz plass, effter sin lengdh och bred, lige som den jnstenit och förfunden er, Dat: d: 17
Februarj 1643 med widere des inehold.

Her jmod suarade Tormo Clasen, at hun icke skall beuise enten med bref:r eller lefuande
wittne, at hindis platz haf:r Nådt lenger ned som den nu er j (.../...textförlust.../...) och jnhägnit, som
hindis kiöbebreff udwiser.

Borgerskabet suarade som till städe war (.../...textförlust.../...) rett beuist, at hindis pladz iche haf:r
strekett (.../...textförlust.../...) End nu förfindis och den platz som Tormo Clasen bebÿgger och påbor,
altÿdh haf:r liggit till staden, herpa borgerskabet i förige tÿder haf:r opbÿgget deris farkoster, med
wÿdere beretning herom skede, och war parterne herpå domb Begierende.



Bleff her på KongElff Rådhuus en Taxa giort på öll och brödh horledis det skall sällies effter denne
Tidz tillståndh, När en tuna malt eller Roug gielde 2 Rd:r, Nembl:

1 – 2 ß bröd af fin Rougmalt skall weÿ 36 lodh
1 – 1 ß bröd 18 lodh
1 – 2 ß bröd aff groff Rougmalt 2 sk.lb.
1 – 1 ß brödh 1 sk.lb.
1 – 2 ß huedebrödh 24 lodh
1 – 1 ß brödh 12 lodh
5 fierdinger öll effter t:r Måll skall sällies kane 6 ß
När en mk smör koster 5 ß:
– skall för 1 ß weÿa 3 lodh
– för 2 ß smör 6 lodh

Bleff Rodemesteren aff Rätten befallt at tillsige borgerskabet så de lade förfärdige deris skorstener,
såframpt de icke skall nedrifues och der hos straffis. Bleff och Borgerskabet aduarit och förbudit, at
ingen nu fördriste sig till at före öf:r till wika eller andenstedz at bruke något landkiöp wnder
wederbörlig plicht och straff.

Anno 1668 d: 27 Julÿ holtis allmene Rådstue udj KongElff, war tillstäde Borgemester och Rådh
med mennige Borgerskab.

Sametÿdh Bleff wedh H:r Ascesoren Edle och wellb: Jsach Ermfelt utj H:r tullförwalterens
Erich Hattuns närewärelse menige borgerskabet tilsagdt och aduaret om seglationen, och om tollen
så Tullrulden med andre flere Documenter Bleff dem föreläst huareffter ehuer kunde hafue sigh at
Rätte.

Sammetÿdh fremkom Borgaren Christoper Hellesen med sit skrifftelig besuer öf:r en agerjord
som hands hustruis söster Jehanne sal: Lars Pedersens till Rådmanden Dauid Maul solt affthennt
haf:r den hand förmenner sig wara Nermere till för Peningar en som bem:e Dauid Maull, altså bleff
denne sagh opsatt til suaranden hemkommer.

Den 30 Julÿ holtis En Extra ordinarÿ Rådstue udj KongElff, tillstäde war Borgemester Hans Sticker,
Hans Söffrensen och Jon Nillsen Rådmendh, och Anders Öfwensen stadtzskrif:r.
Sammetÿdh jnställte sigh strandR(.../...textförlust.../...) Andersen sampt tobakzbesögerne Lars (.../
...textförlust.../...) och Per Jacobsen som hafde i Rätte ladet Citere Anders Wgla Giästgifuare uthj
Wiken, och borgere her j staden anlangande 90 skallepund tobak som de hos honnom någon tÿd
siden udj wiken confisqueradt haf:r, alså haf:r bem:e Krögare Anders Wgla suarat stadzens
tiennere, som honom Citerat jmod widerParterne för Rätten at skulle sig Erkellera, at intet dennem
för Nogen Rätt mötter, förend hand får talla med hans Excell:ns och Governeuren högwelborne H:r
Harall Stake. Bleff sagen opsatt till hans Excell:ns hemkomst.

Borgemester Hans Sticker lod opbiude en pladz till kiöpz beligende Neden före Suend Jacobsens
hus förstegångh.

Den 3 Augusti holtis Rådstue, war tillstäde Borgemester och Rådh.
Sametÿdh lod Borgemester Hans Sticker opbiude sin pladz andre gångh till kiöpz, Och

Söffren Trost lod opbiude sin gård till kiöpz förste gången.

Borgemester Hans Sticker lod läsa it skiödebreff på en åger som hand aff Peiter Böker sigh till
förhandlat haf:r, Dat: KongElff d: 15 Julÿ 1668.

Den 5 Augusti holtis allmenne Rådstue udj Kongelff.
Sammetÿd utj her Tullforuantens Närewärelse, Erich Hatun, Bleff Christen Jÿde förordnat till

stadtzmåller och giorde sin Edh.

Borgemester lod opbiuda sin platz 3:de gång till kiöpz.



Den 17 Augusti holtis Rådstue udj KongElff, tillstäde war Borgemester och Rådh.

Sametÿdh haffde Jens Holst i Rätte ladet Citere Rådmanden Johan Niebur anlangende – 14 Rd 28 ß
lubsk som skipper Cornelles Christensen paa hans wiegner effter dess obligation Dat: d: 3 Augusti
1666 udj Riga der hand för hannem till H:r Coneradt Stufenberg er Bleffuen skiÿldig, huilken
handskrifft nu för Retten fremwjstis och Befindis d: 9 Julÿ den bem:e skipper för Jens Holst at were
betallt, som Jens Holst förmener at Johan Niebur bör hanem at Contentere efftersom gielden sattis
daa hand foor för hannem.

Johan Niebur mötte för Retten och fremwiste sal: Cornelis Christensens obligation Dat: d: 25
Februarÿ 1667 pa 15 Rd som hand på samme Reise till Riga 1666 paa sin Rächningh bleff skÿldigh,
och udj samme Rechning skall bem:e – 14 Rd 28 R lubsk skrabgelt werre jnfört som Jens nu fordrer.

Bleff saa sagen opsat till de skaffue widere förklaringh till herom fraa Riga.

Den 19 Augustÿ holtis Rådstue udj KongElff, tillstäde war Borgemester och Rådh.

Sametÿdh jnstälte sig för Retten (.../...textförlust.../...) Borger och jnuoner hersammestedis (.../
...textförlust.../...) Rette ladit Citere sin bådtzmandh Nembl: (.../...textförlust.../...) Person och Bengdt
Giödersen och begierende at efftersom skiparen sal: Cornelius Christensen effter giordt Resie till
Riga på siön wed döden er affgången och begrafuen uthj Kiöpenhafn, så bemelte båtzmand wed
Guds bjstånd haf:r ledsaget skude och godz hit till staden, at de her för Retten måtte öffuerhöris om
denne Reisis beskafunhed efftersom monge gott folch her aff staden Rederen w=afuidende haf:r
skieket Penge och war dermed skipparen at skulle kiöba dennem godz före, her om ingen Regenskab
udj hans Documenter findis.
Item foreuiste Rederen Jens Holst it Breff fraa Hans Anders: i Helsinghör Dat: d: 15 Aug:
Nestförleden som och skall hafua sent med skipparen – 24 banko d:r och 6 Rix d:r udj Rÿgisk:R at
kiöbe hanem här före, som eÿ heller udj hans Rechninge eller befuner fantis antechnit. Endoch saa
fremuiste hand skipperens Rächningh, huar udj hand kommer till kort paa denne Reisa wngefer 25
Rd, altså er skipperens jnnehaffuende godz udj farkosten besichtit som war 2 pund hans, 6 pund
Rakis hör, 5 pund 6 mk till Pater Nost: hör, och 3 pund 17 mk Ösels hör, huelke bleff dellit iblant de
godt folch her i bÿen som haffde sent med hannem, så de fich huar ganske lidet, mens laad stor
skade, En fintis der en Pong med Rigiske penge udj som er försiglat, och bleff förskr:e Bådzmend för
Rätten kalldet, som effter aflagde Eed bleff tillspurt om skipparen intet haffde mere godz udj skudan
denne Reise med som dette förskreffne som de haffuer fremwust. Her till de suarade at hand jntet
haffde mere godz in de End som han antechnit. Item bleff de tillspurt om denem icke war beuist om
dee Penger som skipperen hafde anamit i Hellsingöer aff Hans Andersen och om iche något godz
war jndenborde som skipparen haffde kiöpt till hannem, de suarede at de slet intet wed om hand
Nogen Penge udj Hellsingöer haff:r anamit eÿ heller er der någet Godz kiöpt som dennem er beuist i
Helsingör at skulle leffueris, mens det war dennem beuist Effter skipparens beretningh at der skulle
bliffue – 18 Rd:r frå hannem stållen udj Riga.

Söfren Trost lod sin gårdh andregangen till kiöpz opbiude.

Den 16 Septemb: holtis Rådstue udj KongElff.
Sametÿd bleff Kongl: Commers Colegie breff aff Stockholm Daterat d: 9 September 1668

anlangande siölagen och dess appelation lest och förkÿnt udj Borgemester och Rådz och menige
Borgerskabetz påhör.

Söfren Trostis gårdh bleff i dagh treidie gångh till kiöpz opbuden.

Den 1 October holtis Rådstue udj KongElff, war tillstäde Borgemester och Rådh.
Sametÿdh hafde Mårten Pottemager Borger och jnuåner i KongElff i Rätte ladet Citere Anders
Pottemager Borger her samestedz anlangende det hand och hans hustru skall haffue uthj Oddewall
Market om Matismese Nestförleden skielldet han for en skielm och en landlöper, saa hand haf:r
horrer och Tajsker inden bördis och inden weggis. Sameledis skall bem:t Anders Pottemager med
lige skielderÿ udj Anders Christensens huus öf:rfalldet hannem, det hand udj sitt jnläg begierer at
Anders måtte beuise eller och plichte och straffis derföre, och fremförde Mårten sitt wittne Nembl:
Amun Erichsen, som weet at Anders Pottemager såledis öffuerfalt Mårten i Odewall som hans
inlegh omeller.



Anders Pottemager mötte för Rätten och begierde Delation till Nesta Rådstue, da hand will sig her
på Erkelere, och bleff sagen opsat till nästföllgiende Rådstuedagh.

Den 29* Octob:  bleff åtter denne sag j Rättet kaldet, och Morten Begierede at Anders wille sig nu
förklare jmod hans indleg, då jnlagde Anders sitt skriffteligh jnleg, hor hand föregiffuer, at Mårtten
skall haffua gifuet hannem orsagh till dette Clamerÿ fördj hand skall haffde skieldit och beridet
hannem för en horonge och nu Erkelerede sig saa hand intet wiste, Mårten eller hans hustru i Någen
måde at beskÿldet. Mårten förmener at Anders iche skall beuisa at hand haffde skelldet hannem,
och förklarede horledis at Anders haf:r en gångh tillspurt hannem horföre hand icke kunde komma i
laget eller skrådt med, derpå Mårten haffuer suaret hannem at hand kunde spörga oldermanden der
om, daa Anders haf:r atter spurt hannem om det samme suarede Mårten i wenlighed at hand iche
kunde wide horföre hand iche kommer i laget, wden för det at hand er w=echta födh. Anderledes
haf:r hand iche skeldet med wÿdere Parterne föregaff.

Sentês: Efftersom Anders Pottemager udi sin drukskab haf:r offuerfaldet, och skeldet Mårten för det
hand iche kunde beuisa, och nu udj sitt Inleg Erklerer sig, så hand jntet wed hannem heller hans
hustru udj någen mader at beskÿlda, så finder Retten skelligt at Anders Pottemager skall för detta
Passede skellerj böda – 9 mk sölf:r m:t och bleff dennem förelagdt at huilkendera parterne med deris
hustruer som giffuer orsag till Clammerÿ eller skielderÿ imod huaranden, skall böde – 10 d:r sölf:r m:t
föruthan det straff som dee effter sagens enskÿllte Pretention effter lag warder tilldomt.

Den 29* October holtis Rådstue udj KongElff, war tillstäde Borgemester och Rådh.

Sammetÿdh kom för Retten Carl Larsen j .....?...torp, Barbro Torsdotter i Kållerö och Börta Torsdatter
i Torp, som hafde i Rätte ladet steffne Torbiör Skomager borger och jnuaner her i KongElff,
anlangande – 60 d:r sölf:r m:t som hand dennem effter En lagmans domb wdsted aff vice lagmanden
Erborne och welwÿse Nils Tomeson Feman Dat: d: 15 Febr: 1668 skiÿldig er.

Her till suarede Torbiörn Skomager efftersom hand icke wÿste sig medell till Penge då Erböd
hand sit boo och bohaff till alle Creditorerne och bleff beramit at Creditorerne skulle jnnställe
dennem i hans huus till d: 12 Novemb: nestkomande at bekomme wthleg till deris skulldh.

Anno 1668 den 8 Decemb: holtis allmene Rådstue udj KongElff.

Sametÿdh bleff hans Excell:ns H:r Richzrådet och Governeuren högwelborne herre her Harall Stakis
Messiver lest och förkÿnt, anlangande stadzens kiörke, Hospitals och skollens Rächninger som
Giöras skall för landzbookhollaren H:r Arfue Anderson ifrån A:o 1658 och till jnnewarande åhr
inClusive. Item om kierutunnorne, som på någon tÿdh bortåt haf:r hollit – 54 kannor skulle nu till –
48 kannor redeesseras och framdelis förbliffue.

Peder Bagge opböd en åger till kiöpz förstegångh.

Sameÿdh bödh Anders Tÿckler Borgere och jnuaner udj Giötteborg her for Retten läse och
förkÿnde en Obligation wdstädh aff Rådmanden Jochim Wesper jnwåner udj Marstrandh lÿdende
på – 600 Rix d:r som hand till bem:te Tÿckler skÿldig är, Daterat KongElff d: 22 Januarÿ 1667.

Item lod och Anders Tÿckler läse en Revers om försk:n gieldh
wnderskreffen aff Rentemester H:r Clas Brun, Daterat KongElff d: 23
Januarÿ 1667.

__________________
*) Datum enl. protokollet.



Anno 1669 den 26 Januarÿ holtis Rådstue udj KongElff. Tillstäde war Borgemester Hans Sticker,
Hans Söffrensen, Dauidh Maull, Jonn Nillsen, Johan Nÿbur Rådmendh.

 _ _ _ Sametidh haffde Olle Torgersen och Olle Andersen Borgere och jnwåhner her udj
KongElff i Rätte ladet Citere Oluff Pedersen Borger och jndwåner her sammestedz, anlangande
Noget Godz På 16 Rd:r som de haf:r lefuerit hannem udj Skåtland der hand skiltis frå dennem och
achtade at fare hit heim, huilket samme godz hand skulle lefuere till deris hustruer her i staden, och
eÿ haf:r det Effterkomit. Begirende derföre at Olle Persen enten måtte förskaffe dennem deris godz
igen eller och Nöÿachtig Betallning derför.

Olle Persen mötte för Retten och tillstodh att haffue annamit deris godz och hafde achtet sigh
hid heim, Mens udj hast kom hand frå Skåtlandh och for till Englandh och Bleff så deris godz så well
som hans egen kiste bestående udj Skåttlandh begirende hand Delation jntill wåren at farkosten er
kommen tillfart då will hand skaffe dennem Richtighied om deris godz.

Sentens: Efftersom Olle Person haf:r annamit deris godz som de optechnit haf:r, och nu föregiffuer
at det tillige med sit Egit Godz skall werre till litt* udj Skåtlandh bestående, altså findis aff Rätten
skieligt at Olle Person skall jnden sex måneders förlöb förskaffe dennem Nöÿachtig beskedh at deris
godz iche för hands skÿlld skall bliffue förholdit, mens förskaffe dennem det frÿ udj Skåtlandh eller
Contentere dennem det här udj staden, eller lide Nam och wordering effter lagen.

Peder Bagge lodh opbÿde en åger till kiöpz 2:de gången.
Borgemester lodh opbÿde Anna Bökis hus till kiöpz förstegångh.
Tullförwalteren wel:t Erich Hattun lodh läse it skiödebreff på en pladz som hand aff H:r

Borgemester Hans Sticker kiöpt haf:r, Dat: KongElff d: 18 Augustÿ 1668.

Kierkeuergeren Oluff Rotter opsagde sig med sit kierkeuergerÿ, och begierede, at blifue det
Entledigt, huilket aff Magistraten bleff hannem beloffuet så hand för det Embete skall Quit wara.

Den 27 Januarÿ holtis allmene Rådstue.
Sametjdh bleff hans Kongl: Maÿ:tz wår allernodigste Konung och Herris Nådigste Ordningh

lest och förkÿnt, om seglationen, huar effter kiöpmend och skippare haf:r sig at Rätta, Dat: Stocholm
d: 16 Junÿ 1668. Item bleff och den 10 Punct udj Kongl: Maÿ:tz Nådige förordningh om sillfisket lest
och förkÿnt huar effter en huar wederböranderne kunde sig Rätte.

Peder Bagge opbödh en åger till kiöpz 3:de gångh.
Anna Bokis huus bleff 2:de gångh till kiöpz opböden.

Den 16 Febr: holtz Rådstue udj KongElff.
Sametÿdh haffde Hans Andersen i Solberg i Romeland sochn i Rätte ladet Citere Suen

Erichsen borgere och jnuåner her udj KongElff, anlangande – 2 Rix d:r som hand till bem:te Hans på
En oxe skÿldig ähr, och begierede sin betallning wden lenger Delation.

Suen Erichsen mötte för Retten och tillstodh denne Gield och begierede Delation, han wille
gierne betalle och bleff allt så förEnit till Påske at skulle betalle wden lenger opholdh.

Anna Bökis hus bleff – 3 gangh till kiöpz buden.

Den 4 Martÿ holtis Rådstue udj KongElff, tillstäde war borgemester Hans Sticker, Dauid Maull,
Jonn Nillsen och Johan Niebur Rådmendh.

 _ _ _ Jnställte sigh för Retten Anders Andersen aff Surtte, som hafde i Rätte ladet Citere hustru
Giertrud sal: Tolle Pedersens Effterlufuerska, anlangande en gieldzfodring bestående på – 20 Rd:r
och 2 skepper Rough som hand föregiffuer en dell Nembl – 15 Rix d:r at hafue lefuerit till sal: Tolle
Pedersen, och det öfrige udj waror – 2 t(:r) malt för – 4 Rix d:r och 6 Rix d. udj Rede Peninger och – 2
skepper Roug lefuerit till hustru Giertrudh, och A:o 1666 haf:r hand bekommit 8 stakar höö udj Rente
för samme Pengar,  mens för de senare åhren ingen Rentte bekommit,  och A:o 1665 haf:r hun

_____________________
*) Troligen avses Leith vid Edingburgh.



Begieret taga af dem Gårdepant i Surtte som denne Anders aff henne i bruk haf:r huar hand haf:r aff
kontit aff förskrefne summa 4 Rix d. och 2 skepper Roug i tage och begiere hand at hustru Giertrudh
nu wthen lenger Delation måtte honom de Resterande – 16 Rix d:r betalle.
Herimod skikade hustru Giertrudh sitt skrifflige suar, huar udj hun tillstår at hafua aff Anders
bekomet – 6 Rix d:r och 1 tuna malt på – 2 Rix d:r som er tillhopa – 8 Rd:r huarimod Anders skall
hafua bekommit 8 stakar höö – à – 3 mk er – 4 Rix d., och skulle hafue tage aff hannem – 4 Rd:r ähr
tillhopa 8 Rix d:r, som hun mener denne gildh och betallningh löper lika op. Noch tillstår hun at
hafua bekomit af Anders – 1 tuna malt på – 2 Rix d:r, derimod skall Anders haffua bekomet – 3 staker
höö, och huis Anders widere fordrer aff hende, ähr hinde w=witterligt och begierede fördj at Anders
måtte beuise hans föregifuande kraff, enten med hindis sal: mandz håndh, eller laglig witne, altså
Bleff dena sag opsatt till Anders fören sinne witne som hand j sit inlegh beropar sig på.

Den 11 Martÿ holtis Rådstue udj KongElff, tillstäde war borgemester och Rådh.
Sametÿdh hafde Oluff Rottrÿ Borgere och jnuanere her i KongElff i Rätte ladet Citere

Borgeren Engebret Erichsen anlangende någon Gielldhz fordring. Engebret möte intet, bleff derföre
aff Rätten tillfunde at bödhe i stefnefall – 3 mk s:m:t.

Besögaren Johan hafde i Rätte Citerat borgaren Jon Larson anlangande – 3 skepper malt, som hand
udj it brÿg skall hafua förtegit.

Jon mötte för Retten och sagde at hafue icke brögit det till salo uden till huusbehof, bleff
alltså af Retten förbem:te 3 skepp:r malt Confisqverat.

Bleff i dag opliust och påbudit at alle och en huar aff Jnuanerne skall lada Ringe deris suin, så de
iche findis på markere w=ringer huis det skier skall de wara förbrut till Hospitalet.

Den 15 Martÿ  holtis Rådstue i KongElff, tilstäde war borgemäster och Rådh.
Sametjdh lodh welborne öfuerste H:r Suen Ranch läse it skiödebreff på den pladz som hand aff
Håkan Knutson kiöpt haff:r Dat: d: 26 Martj 1668, och der jempte af Rätten bleff Confirmerat. Item
lod welborne öffuersten anmode, om Håkan Knutson icke för nöÿachtig betallning wille oplada
hannem det stöke pladz till kiöpz som hans huus står på, hand will oplade ligeså stor stÿcke på den
anden side wed Erich Larsons aff same pladz, och lade på sin bekostning flötte hans huus och
förbedre dem huar nogen stock findis ödächtigh, der till Håkan suarade at hand intet will afstå den
pladz som hand nu haf:r.

Tormo Clasen lodh opbude den gård till kiöpz som Clas Brun bor udj förstegång.

Den 14 Aprill holtis Rådstue udj KongElff, tillstäde war borgemester och Rådh.
Sametÿdh kom för Rätten kierkewergern Tormo Clasen, som besuerede sig öf:r en dell af

Borgerskabet, som haf:r ladet nogle liek udj kierken begrafwe och icke ennu betallt leÿerstädhet,
altså ähr det Retten Sentens at wederböranderne Retter sig Effter Kierke Ordinatsen folio 38 och
effter des giorde taxa om begrafningzstäderne i kierken, haf:r en huar till kirckeurgeren för de sal: lig
at betalle.

Den 19 Aprill holtis Rådstue udj KongElff.
Sametÿdh bleff hans Excell:ns H:r Governeurens breff lest och förkÿnt om Bådzmenderne

som d: 22 Dito skall afReise till Stockholm.

Den 15 (!) Aprill  holtis Rådstue udj KongElff.
Sametÿdh jnstellte sig för Retten Kongl: Maÿ:tz Jnspector öf:r lille tullen udj Bahuuslähn

welbetrode H:r Anders Anderson Hult, som ladh läse sin fullmacht Dat: Stocholm d: 5 Februarÿ
1669.

H:r Jnspectorren samegång föredrog horeledis tuende tullstugor till Kongl: Maÿ:tz tienst her
udj staden behöfues och Begirede att staden wille den Ena opbÿga.
2/ för det andra begierede at alla biwägar her wedh staden måto förbiudas, som Menige mand
bleff tillsagdt och enuar at, ehoo som på bem:te biwägger Med någon waror beträdas, skall icke
allenaste waror nu blifua Confisqverat uthan och plichta derjempte effter som biligst kann pröffues.



3/ En och föredrog H:r Jnspectoren om en Contraleur, som på Accÿs Cammaren jempte
Tullaren kunde opwarta.

Tormo Clasen lod opbiude den gårdh 2:dre gång till kiöpz som Clas Brun boor udj.

Den 20 Aprill holtis Rådstue udj KongElff, war tillstedhe Borgemester och Rådh.
Sametÿdh för Reten jnkom hederlig och wellerde mandh H:r Söffren Person Gudz ordz medtiene her
på stedet som föredrog horeledis hans Erwerdighed her Biskopen Klingenstern, skall hafue ladet
leffuere till Borgaren her i staden Päder Wäffuer 4 lispund fint garn som hand skulle wäfue, och haf:r
hafft det hos sig wngefer half 2:det åhr, och nu ähr bem:t wäfuer af staden bortreist, och wäffuen
undenlagt, och befindis at garnet – 1 lispund at were borte, bleff derföre Peder Wefuers hustru hid
för Retten kalldet och tillspurt om hun icke er beuist hor Garnet er aff blefuen, der till hun suarade
och soor höÿligen at hun icke wed hor det er affbleffuet och siger at wille Erfare hos gott folch om
det någonstedh kand were utsatt.

Jblant andet förehafdis kom för Retten hustru Johanne sal: Kornelius Christensens Effterlefuerska
som ödmiukelig begierede at hun måtte få sitia och beholda sin gårdh tillbrughz som effter hindis
sal: Mandz Obligation står till wnderpant till skollen och Hospitalet för – 104 Rix dr Capitall med
dess effterstående Rente Nembl: – 16 Rix d:r, och till dess bedre försächringh jnstelte sigh tuende
dannemendh Nembl: Peder Hanson Sniker och Jon Suendson borgere och jnuåner her i KongElff för
fullkomna CausionsMendh för denne Capitall och belofuede denne Resterende Rente strax at wille
betalle, och siden at suare till Capitall och Rente ligesom sielfun skiÿlldernen, så de fattige skall
blifue skadeslös holdis i dess måder.

Item bleff Borgemester och Rådh förEnit med Ole wedh Grinden, at hand skall holde bÿens hafuer
wed lige omkringh ladegårdzGrindet och derföre, skall åhrlig haffue aff staden – 4 Dr sölf:r m:t och
för grinden at holde wed lige skall hand åhrlig hafue 1 setting salt, och så belof:r Olle, at der som
Noget aff bÿens Creatur jnkommer i ladegårdzmarken eller Nogenstedh öfuer desse hafuer, då hand
at will suare der till och stånde för dess skade.

Hafde Olluff Rotter Borger och jnuåhner her udj KongElff i Rätte ladet Citere Borgaren Engebret
Erichsen anlangande Nogen Gieldh för wndfangne warer bestående på – 5½ Rix d:r 8 ß som udj lang
tidh haf:r han ståndet och begierde nu sin betallningh uden lång opholdh.

Her till suarande Engebret Erichsen at Peder Nillsen bekom halfparten aff godzet, och
förmener hand derföre bör och halfparten betalle. Och Erböd sin Egnhen halfedh at wille bethalle.

Olle suarade her jmodh at Engebret haf:r bekommet godzet, och haf:r ladet sitt nafn för
Godzet jnskrifua, war altså han på domb begierende.

Sentens. Efftersom Engebret Erichsen tillstår dette godz at hafue bekomit, och haf:r stelt sig för
Rette skÿldenne som Ole Råttres bogh wduiser, finder Retten skeligt at Engebret Erichsen skall
betalle för bem:te gieldh indens halfmananitz dag effter lagen K.B. 3 Cap: eller lide Nam och
wordering i hans boo.

Anno 1669 den 2(!) Aprill  holtis Rådstue i KongElff, tillstede war Borgemester Hans Sticker, Dauidh
Maul, Jon Nilsen och Johan Niebur Rådmendh, och Tormo Clasen.
Sametÿdh hafde Johan Niebur och Jens Holst jndwåner i KongElff hid i Rätte ladet Citere H:r Jacob
Hagmester af Strallsundh anlangande tuende Påster knipe hör som de af bem:te Hagmeister sig till
förhandlet haf:r huilken same hör de föregifuer icke skall finnas så godh inden i knippen som hand
dennem haffde tillsagdt och beloffuet, och Jens Holst derföre på hans ordh och löffte betallade
hannem förEnd hand fich hören heim, och der Jens haf:r fåt hören och befaret En dell at werre
onÿttig, haf:r hand effter ansökning bekomet fire dannemendh Nembl: Nills Jensen, Jon Suenson,
Hans Skuriant och Anders Erichsen, huillke haf:r same hör beseet och saledis udj deris skrifftelige
besichtellse breff, befinder 3:de Parten icke till Noget at kunde werre Nöttig. Dat: KongElff d: 8
Octob: 1668.

Herimod at suare mötte för Retten Jacop Hagmeister som föregaff at Johan Niebuhr och Jens
Holst de haf:r huar på sind tjdh och sted beseet och accorderit medh hannem om denne hör, och
haf:r bekommet priset eftersom godz war till, och sagde Jacop Hagmeister, om det war strunt då skall



de betahla hannem. Alltså bleff Patterne af Retten henuist, till fÿra gode mendh om de kunne dem
Emillan om denna saken förEnas.

Den 26 Aprill holtis Råstue, tillstäde war borgemester och Rådh.
Sametÿdh Bleff Hans Simensen, Christoper Skuriant och Håkan Knutsen aff H:r Borgemester

befallit at de skall Giöra stengatta uthför traap huus.

Olle Andersen Borger och jnuaner her i KongElff fremwiste et Pantebreff på 16 Rd:r wdsted aff Hans
Pedersen till sal: Peder Jensis arfuinger handh skÿldig ehr som bleff lest och påskrefuet, Daterat d:
26 Martÿ 1667.

Jon Suenson opböd En kållseng till kiöpz, Bengdt stalldreng tillhörige beligende wed Kirsti Wiburs.

Den 3 Maÿ holtis Rådstue i KongElff. Tillstede war borgemester och Rådh.

Sametjdh lod Tormo Clasen opbiuda den gårdh 3:de gång till kiöpz som Clas Brun boor udj.

Sametÿdh jnställte sig för Retten wel:t Hindrich Finke af Wismar, som hafde i Rätte ladet Citere Oluff
Rott(erÿ) Borger och jnduåner her i KongElf, anlangande fÿre tönder sill, som hand af bem:t Oluff
Rått uthi förledet åhr 1668, på hans ord och löffte sig tillförhandlet haf:r, huilken sill der hand till
Wismar hemkom, befantz, at de too tönder war förderfuet, och de andre – 2 t:r gode, huarföre handh
haf:r bracht de 2 t:r sill hit tillbage igen, och effter denne hans föregifuende, aflagde hand sin
bogEedh at de 2 t:r sill hand haf:r hitbracht er af desamme t:r och sill som hand af Oloff Råtter
bekom.
Hertill at suare mötte Oluff Råtter och tillstod at hand beloffuede Hendrich Finke – 4 t:r sill, huilke
hans hustru wed Borgaren Giöde Boker, af hustru Else Nills Tomesens sig tillförhandlet haf:r, och
skiket Hindrichz Finch dem till Giötteborg, huar handh haf:r annamit dem på Oluff Rotters ord, som
hand för dette altÿdh pleÿer at giöre, och såsom bem:t Hindrich Finch hafde giort sinn Eedh om
dene sill som förne sedh er, belofuede Oluff at handh skall förnöÿe och stille hannem till fredz om
denne sill.

Den 4 Maÿ holtz en allmene Rådstue dagh.
Sametjdh bleff hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konung och Herris Placat, jempte hans

Excell:nz H:r RichzRådet och Governûr Högwelborne herre H:r Harrall Stakis breff lest och förkÿnt,
om trene allmene sollene bönne och bededager som jnewarande åhr öf:r Suergis Rige och dess
wnderligiande Provinsier hollas skall.

Borgemester Hans Sticker förmanede Borgerskapet om öll och bröd, at det lagligt och Godt blif:r
holldet för Penge wden straff tillgörande. Item bleff de och Befallt at hållde deris landzweÿer och
GierdzGårdar Olosteliga.

Jens Nillsen Cronones hofsmedh på Bahuus hafde ladet Citere hustru Elisabetz sal: Fredrich
Christopersens, och skickede en sedell hitin för Retten huor Effter handh fodrar hinde – 5½ Rd:r för
wnhfagne Waror.

Her imod hustru Lisebet skriffteligen suarede och tillstodh denne gildh, och Erbödh sig at
wille betale hannem medh waror. Alså bleff denne sag opset om parterne kunde sig imellen förEnis.

Den 10 Maÿ holtis allmene Radstue. Bleff sametjd hans Kongl: Maÿ:tz Nådige Breff om sjllebÿserne
lest och förkÿnt i Menige Borgerskabetz påhör.

Den 12 Maÿ Bleff hans Excell:ns H:r Richzrådet och Governuren högwelborne herre H:r Harall Stakis
breff lest och förkÿnt i Menige Borgerskapetz påhör, anlangande skorstenar at hålla Rena och höga,
retet uenför Portarne Branthagar och stigen i teras Gårdar. Effter samme hans Excell:ns Mesive bleff



Tullförualteren öf:r Store siötullen her i staden Erborne och wällförståndige H:r Erich Hattun
Præcenterede wälborne H:r Generall tullförwallterens Willhelm Drakenhielms breff som bleff lest och
förkunt, om de Pomerske tohnass (tonnage?) förunte tullfrihet på spannmahl som de föra der ifrån,
Dat: Stocholm d: 7 Maÿ 1669.

Den 25 Maÿ holtis allmenn Rådstue i KongElff.
Sametÿdh bleff hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konung och Herris Nådige Skrå

Ordningh; sampt förmÿndare Ordningh lest och förkÿnt i Menige Borgerskapetz påhör, sampt hans
Excell:ns H:r Governûrens breff om bem:e Ordninger som och bleff läst och förkÿnt.

Kom för Rätten Jnspectoren öfuer Tobachzhandelen udj Skarabor lähn, wel:t Olle Carlsen, som
hafde i Rätte ladet Citere Anders Erichsens hustru Kari Sueningzdatter, och föregaff horledis hand
A:o 1667 förnom åthskillige Bönder som kom op i landet och hafde tobak till at sällia, som sagde at
hafua bekomet den uthi KongElff, huarföre hand tenchte at Bruka Prachtich och sente sin dreng
Nembl: Tool Jonsen hit till staden med tuende förgÿlte och en huid sölfskedh som hand Pantsatte
till bem:t Kari Sueningzdotter, för – 9 pund och 1/3 i det tiende pundh toback, och fremkom bem:te
Toll Jonson, som siger sig hafua Pantsatt till Kari dese 3 sölfskeder för de – 91/3 pundh toback, och
hafde Biörn i Wika medh sig sammegångh.

Hertill at suare mötte Kari Sueningzdotter och, sagde at hun aldrigh tillförne haf:r seet denne
Tool Jonsen eÿ heller haf:r han satt henne Nogen skeder i pant, tj hön haf:r ingen Toback hafft at
sällia då efftersom denne Toll Jonsen förgifuer at Biörn i Wika war med hannem daa hand satte
hende skederne i pant, och bekom Tobaken Er alltså denne sag opsatt till Toll Jonsen förer sinn
Witne med sig hed för Retten, da haf:r man Rättens sentens och wdslag at hempta.

Den 8 Junÿ holltis allmenn Rådstue utj KongElff udj Menige Borgerskapetz Näruaro.
Bleff opliust at ehn huar fullfärdigar teras stÿken på landz weÿerne. Item at de skall före

sandh at fÿlle på kierkegarden.

Suen Orost opböd sin gårdh till kiöpz förstegangh.
Erich Jonsen lodh läse it skiödebreff på den pladz som hand på boor, som hand aff

Borgemester Hans Sticker sig tillförhandlat haf:r, Dat: d: 22 Maÿ 1669.
Jon Nillsen Rådmand her i KongElff lod läse it skiödebreff på en kållseng som hand af Trine

Hermandz kiöpt haf:r, Dat: d: 7 Junÿ 1669.

Jnställte sig Erlig och Gudfröchtig hustru Else, sal: Hans Bills Effterlefuerska, Borgerska och jnuåner
her i KongElff, som föredrog hurusom Kongl: Maÿ:tz wälbetrodhe Tullförwalter öf:r Store Siötollen,
Erborne och welförståndigh H:r Erich Hattun, fodrar hende tull af det Godz, som utj förledet åhr 1668
in Aprill Månandt Bleff jnskipat uthj den liten skutte som hindis sal: Mandh aff welborne H:r
öfuerste Ranch hafde frachtat. Begierandes en attest hurulunda medh samme Reise tillgånget ähr,
huilken hindis Rettmetige begieran wj icke wiste hinde at kunna föruägra. Altså ähr henis sal: mandh
Hans Bill herifrån staden med bem:t liten skutte och jnehafuende H:r öfuerstis och sine Egne waror
wthlupin och förmedelst en stor sÿgdom han på samme Reisan geråde, hafua de måste 7 mill her
ifrån sökia utj hampn i Marsundh huar den sal: mand er blefuen död, och medh en bådt hemfört, och
effter ordre strax wed förste wind med skutan ähro löpen hitt till staden jgen, och samma Godz strax
bleffuen wtlostet, och i landh fört, at sålunda tillgånget ähr attesteras med stadsens sigill aff
KongElff ut Supra.

Den 23 Junÿ holtis Rådstue udj KongElff udj Borgemester Hans Stickers absentz. War tillstede
Dawid Maull, Jon Nillsen, Johan Niebur Rådmendh. Tormo Clasen, Jon Suendsen, Christoper
Skomager, Hans Skuriant och Cort Andersen Borgere.

Sametÿdh jnställte sig för Retten En soldatt Nills Andersen, som hafde i Rette ladet Citere Tore
Markeuachteris hustru, och gaff hinde sag at hun haf:r Molket Håkan Knutsons koo i Marken som
hand haf:r seet, och er gången der frå hen och satt sig under En aff welborne H:r öffuerste
Drakenbergz kiör och då gich samme soldat till hende och tog bötten frå hende och slog Melken
udh, och förde Nills i Rÿs tientepiga Marit Brÿngellsdatter hid för Retten som weet at hun så huar



hand hafde slaget melken ud, och Håkan Knutsens tienstepiga witnede at deris koo war Molket
sammegång.

Ittem föreGaff same soldat horledis den samme aff öfuerstens kör haf:r nu tuende dagen i
Radh för dette werit Molket och en till, och derföre war befallet at ligge och opwachte at hand
kunde träffe dem som ulofl: Molker dem.

Tore Markewachteris hustru mötte för Retten och sagde at hun hafde welle(?) j bÿtten och
skulle gå i Marken at hente hÿbeblom, mens omsider tillstodh hun at hun Molkede Hakan Knutsons
koo, men offuerstens kiör haf:r hun intet Målkat för en nu.

Sent.: Efftersom Tore Markewachteris hustru er befunden at hun haf:r Molket andens mandz kiör
uden någon hongers twång, er hun derföre aff Rätten tilldömt at stånda j hallsgiernut wedh
Rådhusit i to timer, och Manden sin bestilling at were quit.

Den 29 Junÿ holtis allmene Rådstue.

Bleff sametjdh i Menige borgerskapetz Påhör i hans Excell:ns H:r RichzRådet högwelborne H:r Harall
Stakis Breff lest och förkÿnt, anlangende Mantalls Pengerne, at lefuera nu uthi Bahuus Renterÿ Dat:
Öÿerödh d: 22 Junÿ 1669.

Den 19 Julli holtis Rådstue udj KongElff, tillstede war udj Borgemesters absentz Dauid Maull, Jon
Nillsonn och Johan Nÿebur Rådmend och Anders Øwens: stadtzskrif:r.

Sametÿdh hafde Peder Floor Borgare och jnwåner her j KongElff j Rätte ladet Citere Welhem
Horsken Borger och jnuåner her samestedz, anlangande en Gieldzfodring På – 1 Rix d:r 5 mk 4 ß som
Wilhem hanem effter Jnlefuerede Rächningh aff Dato 1661 d: 8 Septtemb: för wndfangne kramuarer
skÿldig ähr och der jempte föregaff Peder Floor at Nar hand fodrar sin betallning, bliff:r hand af
Welhem begegnit med w=bequenseordh, och widere sagde at Welhem haf:r Nogen pant stående
hos Cort Andersen. Begierede at hand same pant måtte hafue intill hand sin betallning aff Wilhem
bekommer.

Welhem Horsken mötte för Retten och tillstodh gielden, och Erbödh at samme Pant som hos
Cort Anderssen är bestående må stånde Peder Floer till wnderpant jntill hand enten med arbeide eler
Penge kand honom Betalle.

Ingemor Olsen Borger och jnduåner her udj KongElff hafde i Rätte ladet Citere Nils Suendson Snikar
medh det skiefftebreff effter Erich aff Wigen, och föregaff horeledis hand udj samme skiefftebreff
står jnfört at skulle were förmÿndere för den ÿngste sön Lars Erichsen och strax at skulle hafue till
sig anamit hans arflodh, huilken arfuelodh hand siger icke at hafue bekomet. Begierer derföre at
hand för denne arflodh och förmÿnderskab måtte effter denne dag were befriet.

Nills Suendson mötte för Rätten och fremuiste same skiefftebreff Dat: d: 4 Martÿ 1662 huar
Ingemor Olsen står indfört till förmÿnder för den ÿngste son Lars Erichsen, och strax at skulle hafue
till sig anamit arfuelodh.

Och såsom Befindis her uthj Protoculet folio 74 in A:o 1666 d: 28 Augusti at Christoper
Skuriant Bleff då förordnet till förmÿndere för den ÿngste sön Lars Erichsen, och haf:r anamit hans
arflodh till sig aff H:r Borgmester Hans Sticker, huarför Jngemor Ollsen effter denne dag för same
förmÿndereskap skall ware ganske frÿ och otilltalet i all mader.

Den 3 Augusti holtis Rådstue, war till städe Dauidh Maull, Jon Nilsen och Johan Niebur Rådmendh.

Sametjdh hafde Anders Olsen i Rätte ladet Citere Nills Krudbrender och föregaff huoreledis hand för
Nogle dager siden kom ind udj Nills Krudbrenders hus, och spurde effter en fremit mandh, och sette
sig på Benken, da sagde Nills till hannem du Hunsuot och Perkare est du kommen hid i wår stadh at
tage Näringen för oss anden, slog hannem saa wnder öret, der effter slog hannem tre gånge imod
gulffuet, och Anders gich wd frå hannem och klagede dette an för Rådmanden Dauid Maull. Och
som hand skulle gå Nillsis huus förbÿ Rächte Nills sin arm ud igenem sit windue och slog hannem
åtter wnder öret.

Anders bleff tillspurt om hand haf:r Nogen witne at Nills hand skelde, och slog hannem, då
hand sagde sig ingen wittne at hafua denne gång.



Nills Krudbrender mötte för Retten och sagde at Anders kom ind utj hans huus, och förmedelst at
Anders tager imod huar fremed Suensk mandh som will kiöpslå i staden, dem lader hand och fölge
till huilken kiöbmand som hand will, och för hans w=nötige mundh derföre slog hand hannem, Mens
siger sig icke at hafue skeldet hannem. Anders Ollsen war her på domb bigerende.

Sentens: Efftersom Nills Krudbrender i sit Eget huus haf:r öfuerfalldet och slaget Anders Ollsen och
finder Retten skelligt effter lagen M B: 16 Cap: at Nills Krudbrender skall böde – 3 d. s:m:t: till
kierken och strax stelle Caution för samme böder eller och at bliffua i stadzens arrest till han får
betallt, och huis at Anders Ollsen kand före witne at Nills haf:r skeldet hannem och det herför
Retten i wederpsrtes påhör kand beuise, da hafue de sig Rettens Sentens at affwachta.

Den 16 Augustÿ holtis En allmene Rådstue.

Sametjdh Bleff menige Borgerskap tillsagt at her udj staden skall opböggis effter den höÿe
Øffrighedz befallning tuende tollhuuse, it öster och it wester i staden, aff huilcke staden skall lade
bekosta den Ene, Nembl: det wester i staden, och bleff sammetjdh opliust at huis någen Borger blif:r
befunden at fare öf:r Funtin och icke fare Rätte landzweÿen in udj staden, da skall warer ganske
werre Confisquerit.

Joen Larsen Borger och jnuaner her i KongElff fremuiste trende siödebreffuer som Bleff läste och
Paskrefne, först it siötebreff på Fembageriorden som hand aff Borgemester Hans Sticker kiöpt haf:r,
Daterit d: 12 Aprill 1664.

Noch it skiödebreff på En liden agerjordh som hand aff Hans Söffrensen kiöpt haf:r D: d: 24
December 1664.

Item it siödebreff på 2 små ågerjorder som han aff Kirsti sal: Jacob Clausens kiöpt haf:r,
Daterit d: 6 Decemb: A:o 1663.

Den 31 Augusti holtis allmene Rådstue i KongElff.

Sametjdh Bleff hans Excell:ns H:r RichzRådet och Governeurens högwelborne herre her Harall Stakis
och landzbookhållarens H:r Arfued Anderssens jnwÿsning på Mantalls Pengerne her af staden som
er Depoterat till Guarnizonens Officerares och Artollerÿ folckz afflöningh, lest och förkÿnt i Menige
Borgerskapetz påhör.

Sametjdh jnstellte sigh för Rätten Oluff Torgersen, Oluff Andersen och Nils Persen, som hade i
Rette ladet Citere Oluff Persen, Borger och jnuaner udj KongElff, anlangand(e) Noget Godz på – 16
Rd:r som de A:o 1667 haf:r lefuerit hannem udj Skåtlandh der han skilltis af skipet frå dem som de
foor tillsammen på, det hand skulle lefuere till deris hustruer her i staden, och iche haf:r
Effterkommit, och fremuiste en domb udstedh her af Rätten Dat: d: 26 Januarÿ 1669, huar Olle Persen
haf:r föregifuet at deris Godz tillige medh hans egen kisti bleff bestående udj Lit:* Skåttlandh och
begierte Delation till wåren, då wille hand skaffe dennem Richtighed om deris Godz.

Altså findis då aff Retten afsagt att Olle Person inden 6 Manaders förlöb skulle skaffa
dennem deris Godz frj udj Skåttlandh ell: och at Contentere dennem det her i staden och Effter dj
hand ennu jngen Richtigheed haf:r skaffet derom om deris godz, tj Begerer de wden lenger opholl at
Olle Persen måtte betalle dennem deris godz Effter det werdj som det kostede dennem selff i
Skåttlandh.

Olle Person mötte för Retten och sagde at han ingen budh haf:r siden kundet få till
Skåtlandh, eÿ heller deris Godz i Någet förholl eller hinder i Skotlandh för hans skÿll, ti hand, och
Hans Korp war intet skÿldig i huset som Godzet står, widere ähr – 27 ell: – 28 Engelska skilling, der
imod wederparten suarde at de war hos Olle Person, och Begierede at hand wille skrifua öf:r med
Påfuell Korp der hand fooer till Skåtlandh men hand will intet, och war En Endelig dom begierende.

Sentens: Efftersom Olle Person effter före wdsadde domb iche haf:r skaffuet dennem nogen besked
ell: Richtigheed om deris Godz, tj finder Retten skälligt at Olle Pers: skall betalle Olle Torgersen, Olle
Andersson och Nils Person för deris Godz såsom det haf:r kostet dennem i Skåtlandh och det jnden
half Manidtz dagh eller lide Nam och worderingh aff sit boo.
________________
‘ ) Troligen avses Leith vid Edinburgh.



Den 8 Septembr: holtis Rådstue udj KongElff, tillstede war Dauid Maull, Jon Nillsen och Johan
Niebur Rådmendh. Didrich Krönich, Hans Simensen, Christoper Skuriant, Jon Suensen och Hans
Skuriant Borgere tillförordnet Rätten at beside sampt Anders Øwensön stadzskrif:r.

Sametjdh jnstelte sig för Retten Kongl: Maÿ:tz jnspector öf:r Lille tullen welbetrodhe H:r Fredrich
Engebretsen som hafde i Rätte ladit Citere Tormo Clasen Borger och jnuaner her i KongElff, på sin
Egen och sinne medh Consorters weigne, och fremuiste förrige Tullaren öf:r lille tullen her i
KongElff, Måns Börgesen reversall breff, försichlet och wnderskrefuet af hans Cautionsmendh,
Nembl: H:r Borgemester Hans Sticker, Jon Jensen, Tormo Clasen, och Jens Holst, Dat: d: 1 Januarÿ
1660 huar udj de förplichter sig at fullgiöra och Betalla alt huis som hand aff wnderhanden hafuende
opbörder kan komma till kort, ell: skÿldig blifua, der nest fremuistes en Rechning som jntet fanttis
wara wnderskrefuen, huar uthj Måns Börgeson finnis wara Cronan skÿldig Pro A:o 1662 och 1663 –
142 D 2:213/5 öre föruten stadens  l/6 dell aff Accÿssen.
Item fremlagdis en Asignation som H:r Assoren welb:e Bartell Ruuth er öf:rdragen Sub Dato 1669 d:
14 Maÿ, Såsom och en jnuisningh till Jnspectoren Fredrich Engebretsen på bem:te Summa. End
fremlagde hand it sendebreff jfrån H:r Assoren Bartell Ruuth som foordran på förbem:e Peninger
Dat: d: 15 Junÿ Nestförleden och Begierede H:r Jnspectoren at hand strax måtte bekomma för bem:t
rest, efftsom tiden icke kan thåla Nogen opskuff, och derjempte Protesterar at huis hand för detta,
eller effter dene dagh någon omKostningh i Reisor ell: i annor måtto, om dena sagh Nödis at
anuende, da Causionisterne at suara honnom der till:

Tormo Clausen mötte för Retten och förmenar at Efftersom tulleren Måns Börgesen för 6 åhr
sedan kom från Bestellingen, at det burde wara kräfd för, och Begierede nu Delation intill han med
Consorters hemkomst, då hand Erbÿder sin Part at wille Betalle, och förmener iche at kuna suara för
de andre, efftersom enhuer er godh noch för sig selff, med widere berettning å begge Parter skeede,
och war H:r Jnspectoren domb Begierende.

Sentens: Då effter tilltall och Giensuar och denne sagz förberörte lägenheed, finder Rätten skelligt at
Måns Börgesens Causionister skall inden 6 wekors förlöb fullgiöra theras loffuen, och Betalla för
bem:te – 142 D 2:213/5 öre s:m:t à: 10 mk kopper på Dr eller lide Nam och worderingh udj deras boo,
och H:r Jnspectoren Imedlertjdh at förskaffue en Richtig Vidimerat Rächningh Ex KongElff Radhuus
ut Supra.

Den 14 Septembr: holtis Rådstue udj KongElff. Tillstede war Borgemester och Rådh.

Sametjdh kom för Retten Hustru Trine Jensdotter, och fremuist uth j Publication som den 11
Augustj Nestförleden uthi Consistorio i Giötteburgh findis wara opläsin anlangande hindis mandh
Anders Karkmand som A:o 1662 Er dragen fråå hende och nu ödmiukeligen war Begierende en
attest och wittinisbördh om hindis lif och lefnetz förholl huilken hindis rättmetige Begieringh wj icke
wiste hende at kunda föruägre, altså er dett oss sanferdigt Beuist, at hon ifrån sin barndomb och
Enkesede haf:r skicket och förholdet sig Erlig Christelig och well såsom en Erligh dÿgdig och
gudfrÿchtig hustru wellEigen och anstan i alle måder, och war effterskreffne Personer församlede
her för Rätten, som hon Begierede at måtte öf:rhöris huis dennem war beuist, om Anders
Karkmandh Bedriffter Jmedlertidh handh war hoos hende.
Då fremstodh hindis suåger Hans Erichsen som war Neste Nabo och weet hurusom han hörde en
Morgen wed klåken 8:te at det Robte Hans Hans då sprang hand ud aff sitt huus och kom ind udj
Trines dör, der så hand at Karkmandh holde hinde fast i hårit, och der hand tallade Karkmandh till
och sagde at sådant war icke smocht af hanem och losade handz handh af hinnis hår då fallt der en
stoor dell hår på Gulffuet, som Hans tog och bar med sig ind i stufuen. Nogle dage der effter såg
Hans Erichsen horledis Karkman stötte hende in jgenom Porten och lochte Porten Effter hine, der
stod hun medh håret hengendis Nedeffter Rÿgen och Grådh.
Dernest fremstodh Christen Smedh som sade at Karkmand hafde budh effter hannem och befaal
hannem at opdirke it skab udj Trinis frååwaro, och måtte hand strax gå der frå. Christen Koch
fremuistedh och sagde at hand kom jn till Trinis en Mårgen, då låg der En dell deÿ på Bördet
opslaget, och en dell lå i itt truff då spwrde hand hor quinfolken da war. Efftersom det hafde ingen
åes, och det brender j Bagerofnen, då lochte Trine op dören och Grådh sigendis Wj ähr uthkiörde
och får inte blifua wed at bage. Christen bad hinde seÿe anden som kan giöre det. Hon sade at hun
tör inte talle hannem it ord jmod och Karkmandh satt wed bordet och skreff då badh Christen
hannem gå i Camret at skrifue och i det samme kom budh frå lagmanden at Karkmandh skull komma
till hanem, der effter kom de till at bage.



Piter Beker fremstodh och sagde at hand kom till Trinis då sad Karkmandh och Pitter Leonbeck wed
Bordet och Karkmandh badh henne skaffe mad på bordet. Strax bar hun mad frem. Då sade han
skafuen öll. Hon sagde min faar iag haf:r inte Mere Rede denne gångh. Han sade du skall skaffe.
Hon suaradhe at hafue borget öll och kan inte skaffe mer fördj hon haf:r inte at skaffe aff, der med
gich hand med Pitter Leebeck ifrån Bordet udj staden, och som de war udgangne Beklakede hon sig
öf:r sin ModGång och wiste honnom horledis hon war blå ifrån hindis knä op effter hindis lår, som
hun sagde at hand haf:r spwet henne, Då sagde hand ach Trine i haf:r nu hafft trej mend, men
sådant merke bar i alldrig effter Nogen af dem, då önskede hon at Nogen will tage lifuet aff henne,
Eller hon gör det sielff. Pitter suarade giör icke det bedre Gudh beuare Eder. Hon sagde sig wara så
beängstedh at hon war till fendtz at hon war affwerdh liffuet, tj hand haf:r udarmet hinne så hon
haf:r slet jntet.

Item fremstodh Suen Torstensen som dagelig omgickz dem i huset och sade, at
Nÿttåhrsafften som de sad till bordz tog Karken ondh fadet medh maden utj och slog det udj hinnis
fångh och begÿnte at suerge och bandis, huilket hand och Giorde i alle Hellige dagerne. Så denne
Suend önskede sig der frå. Mens Trine badh hannem boo der för hun frÿchtede at han skulle slå
hinne i hiell.
Tienstepigen Nembl: Toora fremstodh och sade at en – 14 dager effter deris brölop då slog Karkman
fadet med maden i Ansichtet på hinne, och sagde hor lenge skall ieg töfue effter dig det fanden
tager dig, och en gångh, som Karkmand sloog Trine språng hon i Mellem, så slog hand henne imott
Kakell ofnen, så hon stötte sigh meget illde, och denne pige så horledis at Karkmand skar tuende
flöÿiels Natlufuer i sönder med sölfkniplinger på, och som Trine wille frÿ dem hafde hand när skåret
hinnis finger aff. Så han war meket oskikeligh och slem jmod hinne bade dag och Natt. Så Pigen
måtte förmedelst hans slemme lefuet afuige sin Tienst imod Matmoderens willie 11 Wekor för åhret
war ute, och ellers mest Når han begÿnte, at suergis och bandis, gich hu(n)d ud frå dem.

Dernest fremuiste Hustru Trine Jensdotter en beuis udstedh aff Postmästeren Jacob Halfmandh
Daterit KongElff d: 28 Augustj 1669 som utuiser Effter hans Protocull och Charta at Karkmandh icke
haf:r skrefuet hinne till siden d: 21 Martÿ 1663.

En fremlagdis en attest udstedh aff Hans Erichsen och Jens Nillsen Smedh, anlangande en
Kista som Karkmandh haf:r hinde från Stockholm tillsent, huar utj fantis atkelligt odugeligt töÿ som
månge gott folch beseet haf:r.

Rätten frågade om dhe Eller någon som tillstede war Er beuist om Trine Jensdotter Nogen
orsag gifuet haf:r hinnis man at öfuergifue henne, der till huer och en suarede at jngen war beuist
hon någen orsak honnom gifuet hafuer till at öfuergifua henne, alt dette såledis her för Retten
Paserat ähr Bekräffte wj med stadens Jnsigell jempte Secreterarens wnderskrifft. Actum KongElff ut
Supra.

Hindrich Rodemester bleff i dag antagen till Crone Bådtzmandh för staden, i ställe för Hans Persen
som er förmedelst hans stoore suagheedz förloffuet aff tiennsten.

1669 den 7 Octobr: holtis Rådstue udj KongElff, tillstede war Dauid Maull, Jon Nillsen och Johan
Niebur Rådmendh. Jon Suendson Borgere och Anders Öffuenson stadtzskrif:r.

Kom för Retten Tullnären öf:r lille tullen wel:t Clas Brun*, som hafde för Rätten ladet foordra
Anders i Brehult af Jörland sochn anlångande – 5 stÿken oxer, som besögaren Samuel
Christopersen fant bestående öster wthan för staden som Nills i Rÿ hafde warit ude at beseet, det
Tullnären förmenar at same bönde wille fördölja tullen effterudj han holt uthan för staden med
bem:te oxer.

Anders i Brehollt mötte för Retten och tillstodh at han holt uthen för staden medh sina oxer,
Rett påå den allfare weÿ som hand altjdh plejer Reise hid till staden på, och förmente sig ingen wret
at hafua Giort her udj aldenstundh han icke enten haf:r solt Nogen aff sinne oxer eller led någon
tollsted förbÿ Mens holt på den weÿ När wed dersom tollstugan skall opböggies, at hand kunde
jndgå at opspörge sig kiöpmandh.

Sentens: Efftersom Anders i Brehollt med sine oxar befantis holla uthan för staden wed den
tullpladz som Jnspectoren skulle låta tullstugan opbÿggia så lenge han wille opspörgia sig
kiöpmandh, och så som hand icke haf:r solt Nogen af bemelte oxar ell:r seuget sig in om kring
Tullpladsen med dem, finder Rätten skelligt at han omolesterat beholler sine oxer, och der han
någon kan förÿttre, haf:r hand sin Tull derföre at afläggia.

*) Tullnären Clas (Påffuelson) Brun avled enl. db före 1681 30/8 och skall ej förväxlas med sin namne



Den 9 Decemb: holtis Rådstue i KongElff, tillstede war borgemester och Rådh.

Sametjdh war Cronones Bådtzmand Anders Larsen för Rätten Citerat anlangande it leÿermåhl som
den hooran sÿlifall:n Ragnilla ben:fdh, huilken skall hafua auflet sex horonger, och seneste gång
haf:r hon uthlagt honom för barnefader, och blef han nu af Rätten tillfrågat om hand icke er hindis
Barnefader såsom herför hederlig och well lerde man her Christen Jacobsen, sognePrest till Hiertum
Prestgield hannem uthlacht haf:r.

Her till suarade Anders Larsen och weed höÿeste Eed Erkelerede sig at han icke ähr hindis
Barnefader eller haf:r hafft någon legemlig Omgengelse med hinne, wthen er ganske frj för hinne i
dise made, etc:

Den 23 December holtis allmene Rådstue i KongElff, war Tillstede Borgemester och Rådh.

Sametjdh Bleff Borgerskapet förbödet och tillsagdt at ingen må fördriste sig till at kiöpslaga med
Nogen soldat, ware sig huad slagz waror soldaten kand hafua till att försellia, och det wnder
warornes förlust, jempte laga straff tillgiörende.

Dernest bleff opliust at jngen aff Borgerskapit må fördriste sig till at lånna någon fremande Reisende
folch huus, wthen de angifuer det för Öffuerheeten först tillkenna, huad Personer de månne wara,
och teras Nampn och huar de achtar at för Reise.

För det sidsta bleff Julle fredh opliust efftersom seduanligt ähr, etc.



Anno 1670 den 29 Januarÿ holtis En allmenn Rådstue. War Tillstede Borgemester Hans Sticker,
Rådmendh Nembl: Dauid Maull, Jon Nillsen, Johan Niebur. Stadzskrif:r Anders Öwenson.

Sametjidh udj sogneprästens hederlig och welerde Man H:r Peder Söfrensens och
MantallsSkrifuarens Nerwerelse Bleff Menige jndwåhnerne skrif:e för Mantalls Peningar, huar
Person at betalla i åhr – 2 mk sölf:r Mÿnt.

Den 1 Martj  holtis Rådstue udj KongElff. Tillstede war Borgemester Hans Sticker. Rådmanden
Dauid Maull, Rådmanden Johan Niebur och tillförordnet Retten at besidde, Borgerne Jon Suens:,
Hans Skuriant, Peder Floor och Giode Olsen, samt stadzskriffuaren Anders Öwenson.

Sametijdh Bleff Nills Nillson Krutbrenders Obligation på – 30 Rix d:r som hand till husarme her j
KongElff skiÿldigh ähr, at Giffue åhrligh Rente aff, lest och påskrefuen, Daterat d: 18 Februarÿ 1670,
Hans huus och Pladz till wnderpant.

Dernest lod Anders Pederson Nÿmandh läse och Påskriffue en Handskrifft wdstedh aff Hans
Bÿll pa – 100 Rix d:r för huilke Anders hafuer dess huus och Pladz till wnderpant effter bem:t
Handskrifftis jndholl Daterit d: 18 Maÿ Anno 1667.

Sametjdh war för Retten kaldet kierkeuergern wel:t Oluff Rottrÿ och Tormo Clasen, anlangande
Nogen tuist dem jmellen Om deris kierkerächninger.

1/ Oluff Råtters Rächningh Pro A:o 1661 bleff jgenemseed, och Befinnis at wara affört
win för – 5 Rix d:r 2 mk 11 ß, och Tormo Clasen samme åhr haf:r affört wjn för – 1 Rd:r, Er tillsammen
6 Rd 2 mk 11 ß huilke er dennem billigen gotgiorde. Men såsom Olle Rotter udj 1662 åhrs Rechningh
åtter opförer 1661 åhrs win Specificerat frå d: 10 Febr: till den 15 Decemb: 1661 – 6 Rd:r 2 mk 8 ß
Pröfuer Rätten skieligt at Olle denem i sin rest aff Kierken Decarterar.

2/Såsom finnis udj Olle Rotters Rächningh Pro A:o 1662 opfört at Tormo Clasen haf:r skaffet wÿn
för hannem till kierken för – 8 Rix d:r 3 mk som hand med Tormo haf:r at Clarere, dette wÿn mener
Tormo at Olle Rotter icke haf:r betallt uden med 1663 åhrs wjn som Olle j Tormos åhr udlagde, altså
bleff tuende mend Nembl: Hans Skuriant och Giode Ollsen aff Retten till Olle Rotter udskicket,
efftersom hand förmedelst sin sÿgdom icke kann möde för Retten at förnime om hand haf:r dette wjn
med Tormo Clasen Clareret. Huar Olle och hans hustrue Erböd dennem wed bogEed at will bekreffte
bem:t win at hafue klareret, huilken Eed Oluff Rotter d: 4 Martÿ för sine aff Rättens udskickede
Mend med hand paa boogh aflagde och bekräfftet at hand det med sallig Maren Tormos klareren
och betallet, först med wÿn effter en Specification frå d: 15 Februarÿ till d: 9 Aprill 1665 på – 2 Rd:r
och engångh med 4 Rd:r effter Her Peders sedell till Prestens förteringh sahl: Maren tillskrefuen som
Olle skall hafue hinde försträcht och i fuersent hinde bem:t sedell at hun de 4 Rd:r i sin Rächningh
skulle till wdgifft före, och Ellers med anden dem jmellen werrende Rächninger, och för Rätten
fremsend Olle en seedell skrifuen Effter hans boog at A:o 1666 d: 18 Febr: bleff Tormo hannem
skÿldigh paa kierkens weigne – 3 Rd:r, der imod föreGif:r Tormo Clasen at hand icke kan finde den
sedell paa de – 4 Rd:r iblant sine Documenter som Olle skall hafue försträcht sal: Maren. Mens i
hans Rechning 1665 findis Effter en H:r Peders sedell wäre i hans Rächning affört 4 Rd till Bispens
kostholl, wedh doch icke om det skall werre dee som Olle haf:r wdlagt. Dernest fremuiste Tormo
Clasen sin sal: hustrus Regenskabz boog huar udj findis A:o 1665 at Olle Rotter hafuer bekomet – 2
kannor wÿn Item öll och lun på – 2 Rix d:r 14 ß som fuller sÿnis jmodh Ollis win samme åhr på – 2
Rd:r at werre klareret och finis at den sahl: hustru hafuer skrefuedt 11 Aprill at hafue Giort
Regenskab medh Olle, och hand da blefuet hinde – 10 skillingh skÿldig. Item 1668 d: 31 December
haf:r den sal: hustru skrefuet at Ollis och hindis Rächninger till den dag war Ganske klar. Så effterdj
her befinis at deris Rächninger till d: 31 Decemb: 1668 denem jmellen er ganske klar, och Olle haf:r
med sinn boogEedh bekrefftet at hafue 1662 åhrs wjn betallt, som eÿ heller findis udj Tormos boog
som Någen oben krafft at werre opfört, tj pröf:r Retten skelligt at det och bör Olle Rotter billigen
Gottgiöres.

3/ Afförer Tormo Clasen udj 1663 åhrs Rächning win till Kierkens behoff på – 8 Rd:r 3
mk der doch Olle Ratter medh en Specification frå d: 1 Februarÿ till d: 31 December beuisen samme
åhr at hafue allene skaffuet wÿn för – 10 Rd:r 1 mk 11 ß dennem Pröfuer Retten skelligt at bör Olle
Rotter gottgiöres och Tormo Clasen dee  8 Rd 3 mk uthj sin kraff aff kierken bör Decortere, Datum
KongElff ut Supra.



Den 4 Martÿ holtis Rådstue, war tillstede Borgemester Hans Sticker. Rådmandh Dauid Maull och
Johan Niebur, tillförordnet Retten at bisidde Borgerne Jon Suens:, Hans Skuriant och Peder Floor,
stadtzskrifueren Anders Öwens:

Samtjdh stelte sig för Retten Bengt Amunson Borgere och jndwåner her wdj KongElff som med
Borgemester och Rådh bleff förEnit om sahl: Cornelius Christensons Gårdh her i KongElff som hand
nu ibor, och står i pant till skollen her i KongElff

för 48 Rd
till Hospitallet för 36 Rd
och Till de husarme för  20 Rd

som Er tillsamen     104Rix d:r Capitall

förwtan dess resterende Rentte. Såledis at hand för obljgerer sig Effter denne dag at suare till före
skreffne Capitall lige som hand den selff hade opbårit, och Giffue derföre åhrligh Rente, och full
giöre sahl: Cornelius Christensens Obligation j alle Måder, Dateret d: 18 Augustÿ 1665, huarimod
Bengt Amunsen skall beholde huus och Pladz med dess tilligande agierJord effter worderingz
jndholld aff Dato d: 15 Martj 1669 för hans Rette och sande Odell och wellfångne Eÿendom, huarpå
hand och gaff Rätten sin handh.

Jens Holst fremuiste it Pante Breff udhsted aff sahl: Hans Bill lÿdende på – 50 Rix d. hans hauge och
Pladz med så megit aff hans bohafue till wnderpant som hand Nodachtig försikringh hafue kandh,
huilket Bleff lest och Påskrefuet, Daterat KongElff d: 17 Januarÿ A:o 1665.

Den 10 Martÿ holtis Rådstue udj KongElff, tillstede war Borgemäster Hans Sticker, Rådmand Dauid
Maull och Johan Niebur, sampt en stor dell aff Borgerskabet.

Sametjdh bleff M: Tormo Pederson förordnet och jndsatt till hörer udj Latinske skollen.

Sametjdh hafde H:r Borgemester Hans Sticker för Retten ladet Citere Postmestaren Jacop Halfmand,
anlangende it Breff som hand ifrån Johan Hendrichsen aff Kiöbenhafn Bekomet haf:r Daterit d: 15
Februarÿ 1670, huilket Bleff Jacob Halfmand för Retten fremuiste, huar udj förmeldis at Borgemester
Hans Sticker skull för Någle åhr siden hafue lefuerit Nogle Penge till Christen Rasmusen i Oddeuall
som bem:t Johan Hindrichsen effter sin sahl: fadermoder war tillfallen, huilke Penge Borgemester
alldelis Nechter icke at hafue hafft eller lefuerit. Bleff altså des skifftebreff jgenemseed, huilket
uduiser at förbem:t Johan Hendrichs egen Moder haf:r till sig anamit den arfuelodh som hannem
efter dess fadermoder tillfalde kunde etc. Actum KongElff ut Supra.

Den 12 Aprill församledis Borgemester och Rådh på Rådhuset med en dell förnempste
borgerskabit. Bleff då hans Kongl: Maÿ:tz Nådige breff Daterat Stocholm d: 4 Martÿ 1670 jempte
hans Excell:ns Richzrådet General och Governeurens skrifl:e Befallning Dateret Öÿerödh d: 31 Martÿ
1670 lest och förkÿnt om stadzens Priviliger jnkomster och dess Rächninger som in för
landzbookhollaren lefueres skall.

Den 3 Maÿ holtis Allmene Rådstue. Bleff då hans Kongl: Maÿ:tz Nådige Placat jempt hans Excell:nz
H:r Governeurens Breff lest och förkÿnt om Twende Allmene Sollene böne och bededagar som öff:r
Suergis Rige och des wnderlegande Provinsier udj jnnewarande åhr hollas skall. Bleff sametjdh
Commers Colegie Breff aff Dato d: 21 Martj 1670 lest och förkÿnt om weÿer, huus och stadtz Brögier
som jnretas skall.

Bleff Gutorm Wachtmesters huus till kiöpz opböden förstegång.

Sametjdh hafde Jens Nillsen Smed i Rette ladet Citere Elisabet sal: Fredrich Christopersens
anlangende – 5½ Rd:Rieger 4 ß qm. hon för Noget lerefft effter hindis wdgifne handskrifft Daterit
KongElff d: 13 Martÿ 1667 hannem skÿldig er, huilken handskrifft blef lest och påskrefuen med
begering at hand sin betallningh uden lenger opholl måtte bekomma.



Suarenden Elisabet sahl: Fredrich Christopersens tienare Peder Månsen mötte för Retten och sagde
hans matmoder war till sin Gårdh Holmen opreist och hafde laglig förfall så hon denne Gång icke
kunde möde her i Rette, och Ellers tillstår denne Gieldh icke heller wejerer sig för denne ic(ke?) will
betalla, gaff och tillkiende at hans Matmoder haf:r Presenterit Jens Smed spanemåll till betallningh,
det hand icke wille mottage.

Kiäranden sagde at hon bekom lerefftet som hon med penge effter hindis handskrifft Bör
betalla, så effterdj suaranden Elisabet sal: Fredrich Christopersens icke sielff war till suare bleff
sagen opsat till neste Rådstue.

Erich Jonson hafde i Rette ladet Citere Anders Larsen och gaff till kiende huru som Lars Erichsens
hustru Åsua en – 14 dager före Påske kom in till hannem och hemtede en kanne öll, och begierede at
lanne jldh, då lad Erich sin söster Gå till Anders Larsis Effter jldh för henne, och föregif:r nu Erich
huru som Anders Larsis hustru skall hafua udkomit it seeoch (chock?), at Erickis hustru skall hafue
Tagit same jldh och danset om den i sin gårdh, som Anders Smedh för hannem skall hafue berettet,
dernest fremstodh Åsua och Bekiende at hon lod Pigen lane jldhen åth sig, den hon och bekom.
Anders Laursens Mötte för Retten och sagde at hans hustru icke hafuer talet sådanne ord for
Anders Smedh, wden det må werre hans Egne ordh, och sagde huru som Erichkis halfsöster kom till
hannem och lante jldh, då frågade han huem jlden skulle hafue. Sagde hun at Karj skulle hafue den.
Strax bleff Anders Larsen warse at der brende udj Erickis brögerhuus, derfore sente han sin datter
effter pigen at fråga hinne huem jlden skulle hafue, da Pigen hafuer suaret at Karj skulle hafue den,
huar öfuer Andersis Hustru forundrede sig, och hafde bud efter Anders Smed och frågede om hand
wed huad Karj giorde i sit Bröggerhuus men der brende saa, och lichhuell hafde bud hos henne
effter jldh. Anders Smed hafuer suaret at Kari brender Brendeuin, då bad hon at Anders Smedh han
inte skulle tale om at hun hafde bud effter hanem och talte med hannem om denne jll.

Anders Smed fremstod och effter tillfråga om denne saak, Sagde hurusom Anders Larsis
hustru hafde bud efter hannem och fortalte for hannem at Erich Jonsis hustru hafde ladet lane jld
hos henne, lichuell hun sielff hafde ild i sit Brögerhus, och frågade hannem om hand wed huad hun
giör i sit bröggerhus, der till hand siger hafue suaret at Kari brender brendeuin, frågadis Anders
Smed om Anders Larsis hustru sagde for hannem at Erikis hustru dansede om jlden. Hand sagde at
Berrent Beskÿtter hafde så sagt for hannem.

Resolution. Efftersom befinis at dette Röchte af Anders Smed skall ware udspreedt, huarfore hand
tildömis at sidde udj stadsens fengsell it samdöger på wand och brödh, och sattis till wite jmellem
parterne at huis Nogen af dem med obequenes ordh om denne sagh hin anden begegner skall böde
til Kongelff Kiÿrke – 10 dr sölf:r m:t och i det öfrige Anders Larsen och Erich Jonsen med ord och
hantag på deris hustruers weigne blefue wenner och well forligte om denne sagh.

Cronones Lensmandh Hans Rasmusen i Refsall på Tiören lod läse och påskrifue en handskrifft
wdsted af fordum Tulneren Jacob Nillsen på – 50 Rix dr huarpå findis antechnet – 5 Rdr Daterit d: 13
Aprill A:o 1664, som bem:t Hans Rasmusen till Jacob lant hafuer.

Den 17 Maÿ holtz Radstue udj KongElff. War tilstäde Borgemester och Rådh.

Sammetidh kom for Retten Enkian Kiersti Tollis som i Rette haffde ladet Citere borgeren Olle
Rasmusen anlangende en hindis kaalseng som hand bebÿgt hafuer och påboor, som A:o 1666 den
25 Octobr: er blefuen worderit for – 6 Dr silf:r m:t och samme åhr d: 19 Decembr: war denne sag for
Retten, daa hand er worden tildömt om half Manit at skulle hinde bem:t stöke pladtz betale, huilket
ennu icke er efterkommit. Begierer hun derfore uden lenger Delation sin betalning måtte bekomme.

Olluff Rasmusens hustru Ragnilla Hansdoter möte for Retten och bad om 14:te dagies
Delation, som hende af wederparten bleff tillat da hon sin betalning bekomne skall.

Måns Eluffsen wed Sunören hafde i Rette ladet stefne borgaren Anders Potmager och fordrade
hannem 9 mk:r sölf:r mÿnt som hand for wndfangit timmer och weed hannem skÿldig er, med
begierring at hand sin betalning bekomme måtte.

Anders Potmagers hustru Berte Simonsdoter möte för Retten och tillstod gielden, och belof:r
Efter handen at will betale, wederparten foregaff at hand står i gield hos bönder for samme timer och
wed, och hannem gifues ingen lenger dag, der på bigerede her om Rettens Retmettige sentens.



Resolution: Efftersom denne gield findis laglig och Retmettigh, huarföre tilldömmis Anders
Potmager forskr:e Nÿ (9) mk sölf:r m:t och halfmanitz dag at betale eller lide Nam och wordering udj
sit boo.

Gutorm Wachtmesters hus blef till kiöpz opbuden förstegangh.

Den 30 Junÿ holtz Rådstue udj Kongelff. War tillstede Borgemester Hans Sticker och Rådmanden
Jon Nillsen. Tillforordnet Retten at besidde efterskrefne borgere Jon Suensen, Jens Nilsen, Peder
Sneker, Peder Flor och Hans Skuriant.

Sammetid hafde borgaren Morten Potmager i Rette ladet stefne Oluf Rotter, anlangande en
agerjordh, beliggende udj bÿens jnhegnede gierde, som Oluff Rotter aff Jens Potmager sig
tillforhandlet hafuer, och siden henbÿttet till Hans Söfrensen huis arfuing Tormo Clasen den nu udj
brug hafuer, och fremuiste Morten Potmager en Registering efter hans hustruis MorModer, Daterit
Kongelff d: 13 Maÿ 1662, huar udj meldis at den er worderit för 10 dr sölf:r mÿnt, och Mortens
suermoder och Jens Potmager Eÿede huer halfparten udj samme ager, formenendis at den wlaglig
skall werre solt, i det den icke skall werre lagbuden. Hand derföre bör werre Nermest samme ager
som hand paa sin suerModers weigne eÿer helfften udj, at maa igienlöse efter worderingen.

Oluff Rotter for hans suaghedz skÿll inte kunde möde for Retten, uden forklarede sig at hand
denne ager aff Jens Potmager laglig kiöpt hafuer, den hand till sin sahl: Moders begraffningh Nödis
at afhende, der Ole war kiÿrkeuerger, som des skiödebreff uduise kand, som hos sahl: Hans Söfrens
arfuinger skall werre till at finde som denne ager aff Ole Rotter i Mageskifte bekommet hafuer, som
dess Mageskifftebref uduiser, som her for Reten bleff fremuist Daterat d: 16 Maÿ 1662.

Dernest möte sahl: Jens Potmagers hustru for Retten och tilstod at hindis sahl: Mand solte
denne ager till Ole Rotter till hans Moders begrafning, foregifuende at Karj Potmagers wed tuende
Mend Nembl: Peder Sniker och Hans Erichsen, blef tilspurt om hon denne ager löse will, det hun
nechte skulle. Denne sag blev opsat till Parterne förer deris witne, och fremuiser Jens Pottemagers
wdgifne skiödebreff.

Gutorm Wachtmester opböd sine hus andregang till kiöpz.

Simmen Börgesen hafde i Rette ladet stefne Borgerne Lars Erichsen och Åge Clasen anlangende en
bådh, som de aff hannem udj Nestforleden wge hafde leÿet til Giöteborg med sådan forord och den
befallningh at de skulle wed deris hemkomst, legge båden ofuenfor Höÿebroft wed Erich Klockers
broo, huilket de icke hafuer efterkomit wden der de hemkom hafuer de lagt båden Nedefor
Höÿebroft, wed Jens Holstis broo, huar båden i det harde weder er löskomen och sönderslagen,
formenendis at de bör hannem samme skade Restituere och wedergielde.

Suaranderne Lars Erichsen och Åge Clasen möte for Retten och tillstod at Simen Börgesen
befalt dennem at de skulle wed deris hemkomst legge båden wed Erich Klockers broo, der de tog
hannem. Men der de hiemkom lagde de båden wed Jens Holstis broo, och brachte Reedskaben hiem
till Simen Börgesens hustru som udj Mandens absentz lod sig nöÿe med det de lagde båden wed
Jens Holstis broo, huarfore de mener for hans tiltale bör frÿ warra.

Efftersom de med hin anden er forlicht at de wed deris hemkomst skulle legge båden öfuanfor
Höÿebroft wed Erich Klockers bro, der de tog den, men derimod udj Simen Börgesens frånwaro lagt
båden efter hustruns Nöÿe wed Jens Holstis broo huar den aff Gudz werlagh er lös blefuen och
sönderslagen, Tÿ Pröfuer Retten skiäligt at Lars Erichsen och Åge Clasen bör betale dee halfue
skadeståndh medh Simen Börgesen efter 2:de gode mens worderingh.

Den 12 Julÿ holtz Rådstue udj Kongelff, tillstede war Borgemester och Rådh.

Opstod för Rätten Borgemester Hans Sticker, som hafde i Rette ladet Citere Borgaren Oluff
Torgersen Anlangende 3½ Rdr som hans Hustrus sahl: fader Biören af Olsrödh hannem skÿldig
war, Som hand hafuer de hus i pant fore der Ole Torgersen bor udj formenendis at Ole bör hannem
samme Penge betale.

Olluff Torgersen möte for Retten och belofuede forskrefne – 3½ Rdr att skall betale
halfparten forend hand nu udseigler, och den anden part När Gud will hand faar giort Reise och
hiemkommer, huarmedh Borgemester lod sigh och benöÿe.



Suen Orost opböd sin gårdh trediegang till kiöpz, Wachtmester opböd sine hus 3:die gang til kiöpz.

Borgeren Torbior Skomager hafde i Rette ladet Citere Hans Olsen jnduoner her sammestedh, och
klagelig foredrogh, hurusom Hans Olsen for en Månit siden, udj Nils Nilsens hus i Foss* udj
Flondre herradh uden orsagh ofuerfalt hannem och slog hannem så handh danede der uedh, som
Nils Krudbrender som hos uar och er beuist, med begieringh at Hans Ollsen for dette slagzmål
wederbörlig plichta måtte.

Nils Krudbrender fremkalledis och blef tilfrågat om hannem er beuist af huad orsagh at
Hans Olsen slog Torbior. Nils suarede och sagde at hand och Hans Olsen sad udj Nils Nilsens hus
udj Foss och droch. Jmidlertid kom Torbior Skommager indh till dennem och gaf sig i lagh medh
dennem. Da som de sadh siger Torbior, at Nils Krudbrender er god wed hanem, som hielper hannem
medh godz når hand trenger, det Hans Olsen inte giöra will, men er så twångh, huar öfuer Hans
fortörnedis och slog till Torbior så hand falt omkull, och besuimede der uedh.

Hans Ollsen möte for Retten och tillstod at hand i hastighed slog Torbior det hand noch
fortrÿder, och det skede formedelst hand brugte en slem mund på hannem, och foregaf at de blefue
anden dagen Nest efter gode wenner och forlichte.

Torbiör foregifuer huru som hand endnu finder sigh en stoor suaghed på sin hörsell af
samme slagh, och begierede Rettens sentens och domb her på, med mer beretning her om skede.

Resolut.: Efftersom Hans Ollsen hafuer slaget Torbiör Skomager så hand hafuer besuienet der wed
och ennu finder sig suag der af, Tj Pröfuer Retten skiäligt, at Hans Olsen skall böde till Kongelff
Kierke – 3 dr sm:t och settis dem jmellen till wide om Nogen af dem effter denne dagh ofuerfalder hin
anden skall böde – 10 dr sm:t och sedan söge huar anden för Retten som best de gitter.

Den 21 Jullÿ  holtz en allmene Rådstue udj KongElff, medh heela Borgerskapet.

Sammetidh blef hans Kongl: Maÿ:tz Nådige Placat jempte hans Excell:s H:r Richzrådet och
Governeurens bref af Dato Öÿeredh d: 3 Julÿ om Bådtzmens Pardon och fri leide lest och forkÿnt.

Den 15 Augustÿ  höltz en allmene Rådstue udj KongElff. War tillstäde Borgemester och Rådh sampt
Menige Borgerskab.

Jnstelte sig for Retten Tuleren ofuer Store siötullen welbetrodde Erich Hattun, som fremuiste
Cammer Collegie bref tillskrefuit H:r Generall Tullförualtaren welb:e Wilhem Drakenhielm, Daterat
Stockholm d: 20 Julÿ 1670, Jempte H:r Generall Tulforwalterens bref till Tulneren af Dato d: 30 Julÿ
Nestforleden, som blef lest och forkÿnt, dess Jndholdh at staden skule inte åthniuta den
spannemåhls friheten på siötullenn, Kongl: Maÿ:tt in Septemb: 1668 hafde staden förlent.

Bleff i dagh Borta Gulbrands, och Malj Olsdatters huse förstegangh till kiöpz opbudne.

Den 22 Augustÿ  höltz Rådstue udj Kongelff. War tillstede Borgemester Hans Sticker, Rådmanden
Jon Nillsen, udj de andre Rådmends absentz, tillforordnet Retten at beside Didrich Krönich, Jens
Holst, Jon Suendsen och Hans Simensen borgere, Anders Öwensen stadtzskrifuer.

Uthj den tuistige saak jmellem well:t Oluff Rott(er) å den Ena kiäranden, och des skiepare Jon Larson
suaranden, er detta Rettens wdslagh afsagt på KongElff Rådhuus.

1/ Oluff Rotter foredrager en fracht på 10 Rdr som skipperen for en partÿ deller från Stockholm
till Riga hafuer opburit och icke anlagt till Redernis Nÿtte, men siger dem ligge wed skuden till it
flagh.

________________
*) = Fors, Flundre hd (P)



2/Hafuer skipperen opburit Passener Penge som hand sielff beretter – 14 rd 1 mk, och beuiser Ole
Rotter ued tuende Bådtzmend Nembl: Jngemor Olsen och Ole Persen, at hand lod wngefär 1/

3  
part af

Romet wara ledigt for Passenererne, der hand dog war fracht i Stockholm tilbuden, huilke begge
Poster Pröfuis billigt bör warra Rederne till Nÿte fört.

3/Huad sig anbelanger de 4 Rdr som skipperen hafuer gifuet sin sön i hÿre, kan inte gotgiöris, wden
bör anuendis till Redernes beste, helst efterdj skiperen och Rederne ware samse at hans sön skulle
fare for Passener, och betale sin kost. Belangende de – 5 rdr 3 mk opgelt som skipperen på de Penge
hand udj Stockholm hafuer udgifuet till folkens hÿre och udj andre måder, Så Emeden hand de
udgifter der, med Kopper Peningar kunde betale, bör de och lende Rederne till Nÿtte. Om dise
tuistige Poster blefue de och sielfue her for rätten forligte, så at skipperen Jon Larsen lofuer strax at
gifue hör och hamp till Rederne for deris – 3 parter. Actum ut Supra.

Den 15 Septemb: höltz Rådstue udj Kongelff, war tillstede Borgemester och Rådh sampt de
fornemste af Borgerskabet som seglation brukar.
 .

Sammetid blef Kongl: CommersCollegie breff lest och forkÿnt om skipperins huslige Nedsettelse, udj
Kongl: Maÿ:tz i Riket och sorterande städer, såframt de nogen heel eller half friheet niuta wille,
Daterat Stockholm d: 8 Augustÿ 1670.

Börte Gulbrans och Malj Olsdaters hus bleff andengang till kiöpz opbudne.

Kirsti Oluff Rotters udj hindis Mandz absentz hafde i Rette ladet stefne Borgaren Lars Erichsen
anlangende 10 Rdr som hun udj sit jnleg föregifuer at hafue lefuererat till hanem at hand for hinde
skulle betale till Anders Tuchler udj Giöteborgh, for Nogat Wÿn, som hand Nogenntid för, hafde
udtaget åth henne, och war det udj förleden åhr 1669 in Maÿ Månit, då det brende der, som hand
fich dese – 10 Rdr at skule for henne betale, och da hand hemkom, och lefuerede hende Pongen
frågade hon om sine Peninger, och sagde det well hand er behollen, her hafuer gådh han dön ordh,
at hand skule hafue fåd skade aff jlden, hafuer hand suaret, at hennis Penge war lefuerit till Anders
Tÿcklers hustru to timer före branen, då bad hun hannem lade hende wide Når hand will fare till
Giöteborgh igien wille hun sende medh hannem – 6 Rdr till Anders Tÿckler for Noget Jern.
Morgenen tilig Nest efter kommer Lars och banker på winduis lemme och sagde at hand strax will
åth Giöteborgh, då hon lefuerede hannem de – 6 Rdr for Jernit at skulle betala. Entid der efter då
Anders Tÿckler kom till hinde i huset och gio(r)de Rächningh medh Ole Rotter, befindis de 6 Rdr
werre betalt. Men de – 10 Rdr foordre han. Skickede de strax bud efter Lars Erichsen da hand udj
Tÿcklers Præsentz bekiende och tillstod at hafue lefueret de – 10 rdr till hans hustru, to eller trej
timer for end det bran, det samme hand ÿterliger bekiende for Anders Tÿckler och hans hustru udj
Giöteborgh tilstådh hafuer, formener at Lars Erichsen bör klarere hende for de – 10 Rdr med widere
des jndholl, huarom hon och war domb begierendhe.
 .

Suaranden Lars Erichsen möte for Retten och siger at Kiersti Oluff Rotters udj forleden åhr då der
bran udj Giöteborgh lefuereradhe hanem Nogre Peninger Otiltalte udj en Pong, som hand efter
hennis begieringh förde till Giöteborgh, och udj Anders Tÿcklers absentz lefuerede dem till hans
hustru tho daar efter branen, Mens hor mange Penge det war wed hand intet och om hand hafuer
sagt at Pengene war lefueret too timer fore det bran, då hafuer hand fortalt sig der utj, och iche
Erindret sig rätt der om, Men siden påminner sig huru som hand kom till Giöteborgh pas to timer for
det bran och gich med sin Kammerat Åge Clasen jnd wed Lille bommen och finge dem madh, och
war Gutorm Wachtmesters hustru och Simen Börgesens hustru med dennem samme Resan, de gaf
dem en kanne öhl, den de droch, och som de siden gich uth på gåden war jlden lös.
Strax bleff hans bådh tagen och lagt full med godz som hand förde ud til Stiberget, der hand war
wed båden på anden dagh, och När hand Rode in till staden igien medh båden och fant sin kamerat,
sagde handh åth hanem huru bedröfuet hand hafuer warit for dise Olle Rotteris Penge, som hand
haf:r bårit hos sig, j sin lomme, och war glad at de Endnu war beholdne, och gich då strax hen och
lefuerede dem, till Anders Tÿcklers hustru.



Dernest fremuiste hand Anders Tÿcklers beuis på 6 Rdr som hand d: 12 Maÿ 1669 til hans hustru i
en Pong hafde lefuerit, som hand hafde sagt af Kiersti Ole Rotters d: 10 Maÿ hafde wndfanget,
Daterit d: 18 Augustj 1670 och foregifuer Lars Erichsen at Kiersti Rotters icke hafue lefueret hannem
mere End engang Peninge til Anders Tÿckler.

Dernest fremstod Åge Clasen och witnede at Lars Erichsen sagde til hannem anden dagen
effter branen då hand kom frå Stiberget med båden, Gudskeloff ieg hafuer Ennu Ole Rotters Penge
beholdne, och gich hand strax hen och lefuerede dennem.

Denne sag bleff opsat at Lars Erichsen ennu kand påmine sigh bedre, och ÿdermer förhöre sig udj
Giöteborgh om de – 10 Rdr som hustru Kiersti Rotters Prætenderer om och till Neste Rådstue före
sine witne och de skiähl huar medh hand sig Erklere achter.

Den 28 Septemb: holtis Rådstue. War tillstede Borgemester Hans Sticker, Jonn Nilsen och Johan
Niebuhr Rådmendh.

Tillkallt Borgere Retten at besidde Didrich Krönich, Peder Hansen, och Jon Suendsen, sampt
stadtzskrifueren Anders Öwensen.

Steltis for Retten en dreng Jon Andersen benefnd barnfödh i Oddewall som siger sigh wngefär – 14
åhr gammell, som och på tillfrågen bekiente at han i Torsdagz Nestforleden d: 22 Septembr: wedh
Klocken – 3 efter middagh, gich ind ofuer Trine Sallfeltz bologh, ind udj bonn, och tog der it stöke
lerefft uth, som hun foregifuer wngefär 15 allne langh, det hand siger suebte ind udj sin kioell, och
bar det uth till Christen Kockis hustru, som kiöpte det af hannem, och gaff hannem – 1 mk sölfw: m:t
på hånden, och lofuede at wille gifue hannem mere efter handen, och gich der ifrån hen till Engebret
Erichsens i sit wanlige quarter, och lågh om Natten.

Hand blef formanit at bekienne sin sanhet och inte lÿfue på Nogen.
Suarede handh at hand inte hafuer taget det, som hand formantis at bekienne sin sandhet,

sagde hand at Anne Christen Kockis fick det aff hannem.

Anne Christen Kockis hemtas op for Retten och blef henne forelest huru hand bekient hafuer, då
hun höltz illa wed sigh och forbannede sig at hun alldrig hafuer kiöpt eller fåed Noget lerefft aff
hannem.

Då hand hemtas in for Retten igien henne till suars, sagde hand at han inte fich det, icke heller
hafuer hand taget det.

Rådmanden Johan Niebuhr intalte huru som hand for trei dager siden udj Borgemesters absentz
hafde denne dreng for sigh i forhör. Då bekiente handh at Kirsti på Kollen hafde fåd lärefftet af
hannem och der hun kom hannem tilsuars Nechtede hand det åtter.

Blef hand ennu formanet at bekienne sin sandhet och inte liuge på nogen.
Da forbannede hand sigh på at Anne Christen Kockis fick det af hannem huarpå hun gaff

hannem 1 mk, hun begierede at hand måtte blifue fast satt i fängelse. Hun will bekosta hans
wnderholl till dess hand bekienner sin sandhet.

Bleff Altså aff Rätten Resolveret, at Efftersom denne Joen Andersen bekienner sig hafua stålet detta
lärefft, och man icke kand achte hans bekiendelse, at hand skall settis udj halsjernet och stande der
udj 4 timer, och forwisas af staden.

Börte Gulbrans och Mali Olsdatters huus bleff i dag trediegangh till kiöpz opbudne.



Den 13 October:  höltz Rådstue.

Borgemester Hans Sticker hafde for Retten ladet kalde Johan Niebuhr, Jens Holst och Biören
Andersen Anlangende Tolagh* och Anden Rettighet som hand formener de bör gifua till staden för
deris jnd och wd förende godz med deris farkoster, så som udj Andre städer brugeligt ehr.

Jens Holst suarede och formener at ingen tolag bör gifuis af det godz som föris jnden Rigis
eller till och frå Rÿga. Biören Anders: sagde, Når Johan Niebuhr och Jens Holst de gifuer tolagh will
hand och gifue for sigh, blef altså dette opsat, till wederböranderna kunde forspöria sigh, om Nogen
Rettighed till staden af deris godz gå bör.

Erich Esbiörsen i Honrödh i Romeland sochn hafde i Rette ladet Citere Börge Böker borger och
jndwoner her udj Kongellf, och föregaff horledis hand for en kort tid siden sad udj Simen Börgesens
hus her i staden och droch it stob öll eller too, med Ole i Skiällebräcke huar Börge jmidlertid inkom,
då Erich frågade hannem huarföre hand icke kom op till hannem och sågh på de suin som hand
hafde tinget af hannem, der till Börge hannem suarede, at hafue kiöpt sig suin på en anden stedh,
fordj at Erich hafde haft sine suin i Giöteborgh och wille solt dem, och der dee udgich slog Börge till
hannem udenfor porten, och Ruskede hannem i skegh och hår, huar ofuer Erich forlorade sin karpus
och it par handsker, som hand formener Börge bör hannem betale, huarpå hand war Rettens afsecht
begierende.
Börge Böker möte hannem till suars och tilstodh at handh kom ind till Simen Börgesens och kiöpte
sig en Potte öll och war beskencht. Då frågade Erich hanem om hand war Nogen bödell mens hand
dricker så allene, och spurde huorfore han icke kom op till hannem och sågh på hans suin som hand
hafde tinget, der til Börge skall hafue suaret at hand hafuer kiöpt sig suin på en anden stedh,
efftersom han fornam at Erich foor ad Giöteborgh med sine suin, der at wille sellja dem, och der
Börge udgich och böd God Natt, kom Erich effter hannem igiönom Porten och skelde hanem for en
hunsfuåth, der de foor sammen och drogis i hår, och Erich slog hanem mod gaden och siger Börge
sig inte wara orsag till det klammerj som deras witna weta skall och formener icke bör suara till
Erichis Mösa och Handskar som borte bleff.

Kalledis in for Retten Simen Börgesen och Ole i Skiälebrecke som witnede at Erich sad inne och
droch, der Börge drocken inkom och kiöpte sig en potta öhl, då Erich frågade om Börge war en
bödell mens handh droch så allena, och spurde så om suinen ligesom de sielfua bekient haf:r, och
der Börge gich uth och böd God Nat, fooer Erich effter hannem och skelde hannem for en hunsuåt,
då slogh Börge till hannem, huar Erich bleff hanem formechtig, och slog hannem mod gaden, der
kom Nogra Soldater som skilte dem åth. Jgiönom det samme kom Mösan och Handskene bort.
Widare hafue de inte at kunne witna.

Rätten pröfuar skiäligt at eftersom Erich foor ud efter Börge och skelde på hånem och sålunda
opährede hanem till Klammerj, at de drogis i hår och slog huaranden, att huar dera skall böde – 3 mk
sölf:r m:t och Mösan och handskene som Erich forloredhe och miste, haf:r handh at tage skaden for
hemgiell, för klammerid hand fororsakadhe.

Den 24 November:  höltz Rådstue, war tilstede Borgemester och Rådh.

Sammatidh hafde Borgaren Oluff Persen i Rette ladet stefne Jon Larsen, och föredrog hurusom Jon
kom ind udj skuthan som Ole hafuer farit med och nÿligen hemkomen, som och Jon er Redare udj,
der Ole bad hanem werre wellkomen om bordh. Suarede Jon det orkar ingen owellkome då slofz i
Kålfadh, det Oluff jntet togh till Misstöcke. Men der Jon hafde warit en stundh om bord och bleff
well Tracterit af stÿremanden som da war i skipperens stelle, ofuerfalt hand bådzmanden Ole Persen
och slog hanem blodig i Ansichtit och skelde på hannem så hand måtte wige aff skuden, der Jon
och Kastede efter hannem, det Ole formener at Jon bör plichta före och begierer Rettens domb
derpå.

Jon Larsen möte för Retten och Erklerede sig så hand war drocken, och badh Ole om
forladelse det fortrÿder hannem, så warra skiedt. Han wedh inte andet med Olle en det som Erligt
ehr.

Bleff af retten afsagt at Jon Larsen skall böde for denne forseelse trei dr sölf:r m:t och sattis
dennem jmellem till wite om Nogen af dennem medh Obequems ordh eller slagzmåhl efter denne
dagh ofuerfalder hin anden skall böde – 10 Rdr, och seden gå som saken eftersom lagh formår.
________________



Hans Skuriant fremwiste en skiffte Contract opå jmellem sigh och sin suåger Sifuer Ollsen Dat:
KongElff d: 27 Octob: 1670, huar Sifuer Olsen och hans hustru Jngebor Olsdatter bekiende och
tilstodh at hafue wnfanget deris arf efter hans sahl: hustru Karj Olsdatter till fulle nöÿe i alle måder,
for öll och brenwin 6 mk 10 ß skall huer halfparten betale.

Sammetidh jnstelte sig for Retten well:tt Anders Andersen i Tollis huus borger och jndwoner i
Marstrandh hans fulmechtigh Hans Erichsen som hafde i Rette ladet Citere Else sahl: Hans Bÿls
efterlefuerska, anlangendhe nogen gieldh på – 105 rd som hun effter hindis Obligation af Dato d: 29
Julj 1669, hannem för wndfangne waror skÿldig ehr, med begieringh eftersom det skall werre en Rom
tidh siden hun bem:e waror wndfanget hafuer at hand sin betalningh uden lenger Delation bekomme
måtte.

Else Bÿls wed sin wdskiekade Håkan Knutson for retten jndlagde hindis skriftlige jndlegh
dess jndholl och meningh så lÿdende, at hun denne Anders Andersens Retmetige foordringh icke
mechter, wden Erbiuder sigh efter handen som hun kandh afstedhbringe at will betala, och nu will
skaffe it däger (decker?) oxehuder i betalningh, foregifuende det hindis gårdh och boohafue efter
hindis sahl: Mandz Obligationer står i pant som före dette her for Retten hafuer warit Præsenterit,
och tilbiuder hun af de hinde tilstående middell at will betale, som och wil gifue hannem
jndwisningh till Rådmanden H:r Jochim Wesper udj Marstrandh at hand der sin rest bekomme
kandh, och ellers will formode at hand ennu gifuer hende Delation, och belofuer at will giöre sin flidt
hannem at fornöÿe, medh widere des jndholdh. Her om wederparten war Rettens udslagh och dom
begierendhe.

Resolut: efftersom well:tt Anders Andersens fordringh findis Retmetigh som hun och wedhgår, så
Emedan Hindis gårdh medh boo och bohafue efter hindis sahl: Mandz Obligationer står i pant, och
som hindis sahl: Mandh wed siön hafuer ledet stoor skade, som och hindis middell hos hindis
Debitores widlöfftig udestår, så finder Retten skiäligt at Else Bÿls efter lagen Kiöbe B: 5 Cap. bör
efterhanden betale Anders Anderson denne sin gieldh.

Jnstelte sig for Retten skipper Bent Amunsen Borger och jnduoner her udj Kongelff med sit
skipzfolch, stÿremanden Söfren Trost, Bådtzmend Suen Korp, Bent i Backer, Suen i Pillrödh och
Torsten Tollsen, och fremwiste skipperen en Prottest som hans frachtmandh well:tt Daniell Crokatt
jmod hannem wduiket hafuer Daterit Marstrandh d: 21 Novemb: Nestforleden, huar udj hand
besuärer sig at skipperen icke haf:r efterkomit deris jmellom oprettede Certepartie först i det at
farkosten med sin behörige Reedt intet er forseedh.

2/ Stÿrmanden er incapabell, huilket skall hafue fororsaket deris Reisis förhindringh, och nu de
erre udj Marstrand hafn inkommit, hafuer bemelte Crokat sielff forskaffet en stÿremandh deris Reise
med at fortsette, som de ellers kune hafue wuridt om skipperen sin Certepartie hafde effterlefuet.
Och skipperen ennu Reisen hindrer med sådan föregifuende, at hans folch er ifrån hånnom, och icke
wnderstår sigh uden hans Rederis samtöke andre folch at hÿre, af sådan tillfelle Protesterer forbem:t
Crokat at skipperen bör hanem Restituera all forsömmelse och skadestånd, med widere och
witlöfteligere dess jndholl. Derjempte begierer skipperen Bent Amundsen at hans folch måtte
ofuerhöris och hannem en attest meddelis efter deris bekiennelse om denne Reisis beskaffenheet,
och ÿdermere begierede at folket wille med hannem wdfare, at de kunde fulbringe deris Reise.

Altså efter samptl: Bådtzfolkenis aflagde Eedh medh handh på bogh jmodh frachterens förste Punct
suarede, at farkosten war när de udgich fra Giöteborgh så well med all tilbehörig Reedskab forseed
som Kiöbmanden och sielff besaa, så at de seckerligen wille fare och Euentÿre deris liff ofuer siön
dermedh. For det andet siufnis stÿremanden, som udj Rederens Johan Niebuhrs huus af Crokat och
skipperen blef hÿrt sig wara förnär talt i det at kiöbmanden i sin Protest hannem beskÿller wara
orsagh till Reisens förhindringh som icke skall kuna beewisas, tÿ hand hafuer nogre Resor farit på
det faruandh for en Stÿremandh, som hand medh sina skippare beuise achter, som och folket gifuer
hannem det witne så hand på Reisen giorde sit flÿd och brachte dennem tuende gånger wed – 24
Mÿll wäster for Linersnäs* då huerken skipper eller stÿremande hafuer orsagh till Reisens
forhindringh. Mens formedelst Gudz strenge wäder och wind Nöch de at wende tilbage och medh
samptl: såuell kiöbmandens som folkens Ensten willje och der hos deris Andachtige bön som och
udlofuede Peninger till de fattige der deris seÿell söndergich efter önske wed Gudz Nådige biståndh
er löckeligh i Marstrand hafn inkomne.
_____________
*) Trol. Lindesnes i Norge.



För det – 3:die som skipperen af folket begierer at de wille fare medh hannem at fulbringe deris
Reise, foregifuer de at dee led ont då de war i siön och i det harde wäder måtte giöre to wenne
Reiser, som och nu er winter dagh med ostadig hart weder, formener och berober dem på siölagen
Skiplego balken 10 Cap. at skipperen jmod deris samtöke iche bör Nöde dennem at gå uhr hafn till
siöss. Mens tilbiuder dem effter Juell wed Gudz hielp deris Reise at wille fulbringe, etc:

Jens Smedz gårdh blef i dagh förstegång till kiöpz opbudin.

Cronones lensmandh Hans Rasmusen i Reffsal på Tiören lod läse en handskrifft udstedh aff Kirsti
Jacob Nilsens lÿdende på – 100 Rdr som till hannem skÿldig er, hindis huus och gårdh till
wnderpant, och der udj sig Obligerer at betale Capitall och Rente till d: 6 Augus: 1671, Eller och
hand for samme Penge beholde gården såsom hans laglige och wellfångne Eÿedom, Daterit d: 6
Augustÿ 1670.

Hans Nilsens handskrifft på – 20 Rix dr af Hospitalz Penge blef lest och påskrefuen, hans huus och
gårdh till wnderpant.

Didrich Krönichz handskrifft på – 50 Rix dr Hospitals Penge blef lest och påskrefuen.

Stadtzskrifueren Anders Öwensen lod läse och förkÿnde it skiödebreff på sin gårdh som hand sig af
Hans Skuriant tillforhandlet hafuer, huilket blef påskrefuet och af Borgemester Hans Stickers
wnderskrefuet, och af Retten Confirmerit Daterit KongElff d: 16 Novemb: 1670.

Den 28 Novembr: blef Oluff Rotter, Jens Holst och Jacob Halfmand kallat och forordnet till
Rådmendh her udj Kongelff, som giorde deris boog Eedh wthj hans Excell:s H:r Richzrådet och
Governeurens Höghwelborne H:r Harrall Stakis absentz for welborne H:r Öfuerste och Commendant,
Börge Nilson Drakenbergh.

1670 den 15 Decembr: Höltz Rådstue. War tillstede Borgemester och Rådh.

Rådmanden Oluff Rotter opstod for Rätten som hafde i Rette ladet stefne sin skipper Jon Larsen,
och udj sit skriftl: jndlegh besuärer sig hurusom Jon Larsen udj åtskillige mange måder hannem
skammelig Predicerer. Först at hand haffuer udj lang tjd forhollet hannem sin fracht från Riga som
bedrager sigh till Penge hand på sin Cuonto Ennu Resterer – 97 Rix dr 5 mk 8 ß, for det andre Rester
hand på Stockholms Reisen – 18 Rd 1 mk 11 ß som i Rÿga efter Memoriall burde warit anlagt i – 2
skippundh hör som her kunde selges for – 38 Rdr dem hand formener Jon Larsen bör hannem wden
Nogen opholl Contentere och betale med mere dess jndholl, huarpå hand war Rettens afsegt
begierandhe.

Jon Larsen möte for Retten och föregaf at hand Ennu inte hafuer faad all fracht op af
kiöbmendene, och huis hand till sine Redere Oluff Rotter och Hans Skuriant skÿldig blifuer will hand
och betale, derhos begierede at hans Rächningh må af gode mendh öf:r:sees, om hand de – 18 Rdr 1
mk 11 ß findis skÿldig blifue, Med foregifwande at hand sigh udj sine Rächninger forseed hafuer.

Oluff Rotter fremuiste Jon Larsens wnderskrefne dem jmellem slutte Rächningh huar befindis
at Jon Larsen bem:t – 18 Rdr 1 mk 11 ß skÿldig ehr.

Item foregaff Jon Larsen at hand war befallet då hand wdfoor at skulle såuell Rough som Hör
och Hamp for Ole Rotter, med widere beretningh her om skede.

Resolut.: Rätten finder skiäligt at Jon Larsen bör betale till sine Redere Oluf Rotter och Hans
Skuriant huis hand på den Rÿgske fracht efter fire gode siöfarne mens Pröfuande dem skÿlldig blif:r.
Belangende de – 18 Rdr 1 mk 11 ß som Ole Rott(er) begierer enten – 2 skippund hör före eller och
som to (2) skippu(n)d hör kand sellgis Nembl: – 38 Rdr. Denne Post opsettis till den medgifne
Memoriall foreuisis huar af fornimis kand huad skipper Jon Larsis ordre warit haf:r och der hos kand
Jon Larsen föredrage huad hand sig i sin Rächningh forseed haf:r. Och om de icke udj de
forordnede fire mens Neruaro forEnas kandh, då hafuer de Rättens wdslagh at afwachta etc:



Rentemesteren welb:de Clas Brun fremuiste it skiödebreff på sin gårdh segz hand sig aff Tormo
Clasen tillforhandlet hafuer, som blef lest och påskrefuit Daterit d: 3 Maÿ A:o 1669.

Tulneren welb:de Erich Hattun lod i dag förstegang till kiöpz opbiude den pladz som hand sig aff
Borgemester Hans Sticker tillforhandlet hafuer.

Jens Smedz gårdh blef – 2:de gång till kiöpz opbuden.

Oluff Rotter hafde i Rette ladet stefne bådkaren Lars Erichsen anlangende de 10 Rdr som hans
hustru till bem:t Lars skall hafue lefuerit at betale till Anders Tuchler i Giöteborgh for Noget wÿn.

Lars Erichsen möte for Retten och Erklerede sigh så hand intet wedt at Kierstj Ole Rotteris
hafuer mer end Engångh lofuerit hannem Penge till Anders Tuckler, och det haf:r Kiersti sagt för
hannem at det war – 10 Rdr huilken sagh tilforn hafuer warit her på Retten som folio – 172 wduiser,
blef hanem Enn dag gifuen till at forspörge sigh i Giöteborgh hos sahl: Tucklers hustru om dise
Peninger.

Borgemester Hans Sticker udskiekede tuende mendh Nembl: Jngemor Olsen och Ole Persen at
tilsige Wilhem Horsken, så hand Enten skall inden Paaske betale hannem sin platdz som handh bÿgt
och boor på, eller och att flötte der ifrån.

Hans Skuriant hafde i Rette stefnet sin suager Sifuer Olsen anlangende hans hustru för skall hafue
jnkomet udj hans huus och ofuerfalt hannem, och sacht åth hannem at hand skaulle gå til
bödelsquinden hun skulle seÿa honom huad för en Mand han er. Huarpå hand sagdhe will fore
witne som hans ord beuisa skall. Förmener at hon efter dis skifftes Contract böde bör.

Sifuer Ollsen möte her tilsuars, och sagde at Hans Skuriant wedh inte huadh hand siger.
 . . . . . . Kom och Sifuers hustru Ingebor Olsdater in for Retten, som Hans Skuriantz föregifuende

blef förelest, huar till hun suarede at det er Osant som hand siger henne på, och påminte Retten om
dees afsegt som d: 24 Novembr: Nestforleden bleff giordt dem jmellem salunda, at Hans Skuriant
och Sifuer Olsen skulle huar betale halfparten af det öll och brennewin som blef hentet och anuent
då skifftet höltz, som bedrager – 6 mk 10 ß, derpå skiekede Hans hende 2 mk 8 ß. Resterede som
hand ennu bör udlegge – 13 ß, och foregaf huru hun gich in till Hans och spurde hannem om hand
icke will betale halfparten efter Rettens afsecht, då hand bad fanden betale det hon och hennis
mand fÿller i sigh, bad henne gå fanden i woll igiönom dören, då hon hafua suarat, om det war en
bödelquinna måtte hon få tala for sigh.

Hans Skuriant instalte sade sig haft rett till at taget en tÿrpees och lensat henne udj, widere nu for
retten gaf henne sagh at hon bort togh Noger hoseband for hanem då skifftet höltz, de skulle ladet
dem blefuit och icke Röfuet hannem så.

Hans Skuriant förde sin witne Nembl: Kiersti Fÿrwerkers eede at hon hörde då Jngeborg war i
forstuen at hon Nembde bödelquinde men wed icke på huad sätt.

Hans Skuriantz tienstepige Karj sagde, at icke wed enten Jngebor sagde, gach til
bödelquinden, eller tag skudzmåhl af bödelquinden.

Lars Andersen sagde at Ingebor Nembde bödelquinde. Wed inte widere aff.
Hans Skuriant beropadhe sig på tuende bönder som war jnde och hörde hindis ord, blef altså

denne sagh opsatt till Neste radstuedagh at Hans kand före sine witne.

Blef i dagh Julefred opliust, med formaning at Borgerskabet gifuer Prästerne dem tilbörlige
Rettigheet, som och flittelig besöger kierken udj Helligdagerne. Jngen (må) öppe Nogen Clammerje
wnder dubbell bodh och straff.



Anno 1671 den 9 Januarÿ holtis Allmene Rådstue udj Kongelff. War tillstede Rättens besiddere,
Nembl: Borgemester Hans Sticker.

Jon Nillsen Johan Niebuhr
Oluff Rotter Jens Holst
Jacob Halfmand, Rådmendh.

Stadtzdkrifueren Anders Öfuensen.

Sammetidh udj Menige Borgerskapetz Neruaro och påhör bleff Hans Kongl: Maÿ:tz wor
Allernådigste Konungh och Herris Nådige Renoverade Tobachz Ordningh och Placate Daterat
Stockholm d: 24 Novemb: 1670 Jempte hans Excell:s H:r Richzrådet och Governeurens bref Daterat d:
2 Januarÿ Nestforleden samt Dirctorernis breff Dat: Stockholm d: 21 Decembr: 1670 lest och forkÿnt,
med formaningh Enhuar sigh effter Retta skulle.

Tullnären Erich Hattuns pladtz och huse bleff andregangh till kiöpz opbuden.

Sifuer Ollsen opböd sin skudepart till kiöpz, som före detta trende gånge er med Reederne wordin
Præsenterat och til kiöpz buden.

Skiepper Joen Larsen hafde i Rette ladet Citere sin Medreedere Olluff Rottrÿ Rådmand her i
Kongelff, anlangende Nogle tuistige Poster hand utj sin Rächningh for tuenne Reeser enn åth
Stockholm och 2:dre till Rÿga skall hafua sigh forseet, som bem:t Oluff Råttrÿ icke will honom gott
giöra.

Oluff Råttrÿ mötte for Rätten och stelte dise deris Tuistige Poster och Rächninger under
Rättens gode betenkiande, blef altså denne sagh opsatt, och af Rätten resolverat, at forordne fire
siöfarne mendh som deris Rächningh skall igiönom see, och om deris tuistige Poster kiende och
domme.

Den 3 Februarÿ holtis Rådstue udj Kongelff. Tillstede war Borgemester och Rådh, sampt en deel af
Borgerskapet.

Sammetid lod tullnären öfwer Store Siötullen her i Kongelff, welb:de Erich Hattun wed des
udskiekade besökare Anders Dalbo fremwisa it Copia aff Kongl: Generall Commers Collægie
Jnstruction Seglationen Angående, om farkosterne som wed uth och jngående skole wed siöhne
sätta och låta sigh besöka Daterat Stockholm d: 19 Martÿ 1670.

Den 16 Februarÿ holtis Rådstue i KongElff. War tilstede Borgemester Hans Sticker, Rådmend Johan
Niebuhr, Jens Holst och Jacob Halfmandh, sampt stadtzskrifuaren Anders Öfwensen.

Sammetidh hafde Mester Roluff Lambricht af Giöteborgh, hans fullmechtigh och Bookhollare well:t
Otte Jansson, i Rette ladet Citere Rådmanden well:t Oluff Råtter, och efter jnlagde Rächningh fordrer
honom för wndfangne touwärket til hans skute Penge – 453 Rdr 12½ Styf:r och huis Oluff derpå
betalt haf:r wille hand Decortera och af korta. Med begiering hand sin betalningh bekomme måtte
eller och Pant af sölfwer, eller forsäkringh udj Oluff Rotters skude.

Oluff Rotter mötte för Rätten och tilstodh denne gield, och föregaff at hand war forligt medh
Mester Rolluff då hand Anammede Touwärket at hand skule betale hannem det efter handen som
skuden kunde fortiäne, och nu Erböd wahre at wille lefuere på – 100 Rdr, medh widere foregifuende
at hand utj lång tidh hafuer warit sÿgh, och derigiönom er komen till åtters, så dette er blefuen
bestående.

Wederparten jntalte at hand med wahre jnte kan werre benöÿet, men will hafue Peninge for
Touwärket, som hannem aff Oluff Rotter belofuet bleff, eller och nöÿachtig försekringh, huarpå
hand war dom begierende.

Resolut: Efftersom Oluff Rotter tillstår denne gieldh, och wederparten icke er benöÿet med sin
betalningh på sådan Condition som hand tilbiuder, då efter denne sagz leiligheet finder Rätten
skiäligt efter Norgis lagh Kiöbe Balkens – 3 Capit: At Olluff Rotter jnden tuende halfue Måneders
dagh skall fornöye och betale till Mester Rolluff denne Gieldh och stille hannem tilfredtz.



Den 20 Martÿ holtis Rådstue i Kongelff, tillstede war Borgemester och Rådh.

Sammetid hafde landz Bookhollaren Welb:de Arfwed Andersen för Rätten ladet Citere
Befallningzmandens sahl: Gudmun Persons opbördzmandh Pär Kall, och honom tillfrågade
efterskrefne Puncter Nembl:

1/ Först om Bookhollaren hafuer Nogentid bedet honom skrifue Enkians Elisabeth
Pedersdotters Nafn under Nogen skrifft eller Attest.

2/ for det Andet blef Peder Kall tillfrågat huar den skrifft eller Attest som hand skreff som it
Consept blef aff da hand den skrefuit hade.

3/ fragadis honom huem Causionisternis jnlag för honom Consiperat hafde.

Då till föreskrefne frågePuncter suarade Peter Kall som her under formellis,

(1/) Först att Bookhållaren Arfued Andersen aldrigh hafuer begierit eller bedet honom Peter Kall
at skrifua Enkians Elisabeth Pedersdotters Nampn under nogen skrifft eller attest, det hand Bekräfte
Eedeligh medh hånd på Book, icke heller blef der Något Nampn der under skrefuit.

2/ för det andra bekiende och tillstod Peder Kall att den samme forb:te skrifft eller attest som
hand skref såsom it Consept den tog hand strax medh sigh, och sedan lefuerade den samme till
Enkian.

(3/)
för det 3:de wille Peter Kall jngalunda bekienna huem som Causionisternis jnlaga för honom
Consiperat och skrefuit hafuer, föregifuande sigh det icke weta. Men der om kunne Erfares hos
Tullnären Erich Hattun der skole Conseptet finnas.

Effter Pär Kal(l)s begieringh blef landz Bookhollaren tillfrågat om hand icke tillstår hafue bedet bem:t
Per Kall skrifua efter hans Egen Consiperingh en skrifft eller attest for några oxar hand af sahl:
Befalningzmanden Gudmun Pärsson skole hafua bekomit, då till Peder Kal(l)s frågePuncht er detta
Bookhollarens suar Nembl:

att Bookhollaren tillstodh och bekiende hafua bedet Per Kall at hand hos Enkian hustro
Elisabeth wille skaffa honom bem:t attest af den Orsaak att her Jens Kållstrup Ropade så mÿket om
Oxarne huru dee honom stånga skole, da Peder Kall skall hafua frågat huru dee skrifuas skole,
derföre bleff den honom af Bookhållaren Consiperat eller Dicterat.

Såledis wara nu in för Rätten Bekient, huilket her under Bekräfftas.

Den 23 Martÿ holtis allmene Rådstue i Kongelff. War tillstede Borgemester och Rådh med samptl:
Borgerskapet.

Sammetidh framskiekade Tullnären wellb:de Erich Hattun wed sin besökare Anders Dalbo Collegie
breff om Tobackzhandelen angående, och farkåsternis besökiande efter Tobach som jmot Kongl:
Maÿ:tz Nådigste Placate och forbudh kand blifua jnfört Daterat Stockholm d: 1 Martÿ 1671, som blef
läst och forkÿnt.

Blef och opläst en Lista på Manefacturÿgenz, och des Tull aff Dato d: 28 Februarÿ 1671,
Jempte des bifölljande breff till H:r Tullnären Daterat Stockholm d: 11 Martj Anno 1671.

Den 3 Aprill  holtis allmene Rådstue. War tillstäde Borgemester och Rådh och Menige
Borgerskapet.

Sammetid jnstelte sig Tullnären öfwer Lille Tullen well:tt Clas Påfuellsen brun som for Menige
Borgerskapet lod läse och Publicera Commers Collegie breff af Dato d: 10 Junÿ 1670 lÿdende



Sammedagh Resolverades wppå Lars Jonsens skieper ifrån Giöteborgh ödmiuke förfrågan, at såsom
hand nu ärnar allenaste Reise på Calmar och icke uthrÿkis eller ginnem Sundet, tÿ Pröfuer Collegium
warre nogh at han för denna Reesan medh lille Tullens Pass sigh förseer, huilket wederböranderne
till effterrättelse aff Protoculet extraderas och Attesteras.

Olaus Cÿgnelius
Coll: Comm: Not:

Vidj
Anders Andersen
Huult

Dernest blef welb:e H:r Wilhelm Drakenhielms breff till Jnspectoren Nils Krogh af gående läst och
forkÿnt, angående Båthar som jmellem städerna fahre, at de skole alleneste taga Lilla Tullens seddell
och bewÿs Daterat d: 4 Februarÿ 1670 Stockholm.

Welhem Drakenhielm

Af Borgemester Hans Sticker blef Borgerskapet formanet och tilsagt, at de på Accÿssen Kammaren
från klockan – 12 til 4 om dagen skall angifua, och taga Accÿss seddell på slachterÿ, Bröggerÿ, och
Brennerj, och bleff Accÿss Ordningen dennem foreläst.

Den 10 Aprill holtz Rådstue i Kongelff. War tillstede Borgemester och Rådh.

Jnstelte sigh for Retten Rådmandens udj Warbergh wellförståndigh H:r Påfuell Hendrichsens
fullmechtigh well:tt Knud Söfrensen som hafde i Rette ladet Citere Mester Jörgen Meisler
Brocksnider fordom jnduoner udj Warbiergh, och efter en wnderskrefuen och Vidimerat Rächningh
af hans book fordrar honom – 40 d. 2 mk 11 ß sölf:r Mÿnt med begieringh at hand sin betallningh nu
måtte bekomme uden lenger opholl, och war Rättens domb begierande.
Jörgen Meisler med sin hustro mötte for Rätten, och Neekade så de icke hafuer bekommit – 4½ allne
fÿlt for – 3 dr 1 mk 8 ß som udj Rächningen melidis, men den öfrige gielldh tillstodh hand, och bad
om Delation så uil hand efterhånden betale, som hand fortiäne kand, nu er hand en forarmat man,
igiönom det hans gårdh och störste Eÿendeel blef udj Warbiergh forbrent, och sedan efter en domb
der j Warbiergh for Gield wed Execution miste all deris Eÿendeel, så de derigiönom bleff så forarmet
at de Nödis at söge Christmilde Mennisker om hielp till deris föde och wnderholdningh, som dee
med Borgemester och Rådtz och soch(n)eprästens attester af Warbiergh beuiste, Och nu tilböd om
kiäranden will gå i deris Logemente och tage deris fattige Eÿedeel till sin betallningh, som och
foregaf at de udj Warbiergh hafuer tilbudet Påfuell Henrichsen at hand skulle af deris middell då
Execution skedde giöre sigh betalt medh mere beretning her om skeede.

Resol: Emedan Jörgen Meisler tillstår at ware Påfuell Henrichsen skÿldigh – 37 d. 1 mk 3 ß, och som
befinis efter her af Rättens uthskickade som hans Eÿendeel hafuer öfuerseet at hand er en forarmet
Mandh, som hafuer icke alleneste wed jldebran, Men igiönom Execution for gieldh mist all sin
förmue. Tÿ pröf:r Rätten skiäligt efter Norgis lagh Kiöpe Balkens 5 Capitell, at Jörgen Meisler skall
betale Rådmanden Påfuel Henrichsen efter hånden som hand kan förtiäne och nu aflegge huis hand
kan afstedh bringe. Till witterlighet hafuer wj detta medh woris Signetter Bekräfftet.

Sammedagh for oss och wor sittiande rätt jnstelte sigh Cronones Befalningzmandh well:tt Rasmus
Jensen wed hans fullmechtigh welb:de Befallningzmandh Påfuel Suendson Bångh och for oss udj
Rette lagde hans skriftl: jnlagh formeldende hans store skade, huuse, gårder och gårdzpladzer hand
hafuer måste Nedbrÿde och quitere her udj Kongelff, efter Kongl: Maÿ:tz Nådige behagh och
påbudh den öfuerste part udj staden Ruineret bleff, och herudinden woris Rådstue Witne sögte. Så
er oss udj sanheet herom witterligt och beuist det förbem:t Rasmus Jensen då under Cronan
Danmarck slotzfoget på Bahuus och Ridefoget ofuer Hÿsinghz fougderje – 9 åhrs tÿdh, hafde kiöpt
och bÿgt trende gård(e)r och gårdzplaser her udj Kongelff Nest under Slottet på den pladz som
Ruinerit bleff. De tuende gårder hafde hand sigh tillhandlet af förrige Secreteraren Peiter Didrichsen
och af Borgaren Lars Torsen, den 3:de gården kaltis lagmandzGården, som han sigh af des



Eÿermandh hafde tilhandlet, kiöpt och betalt, efter hans opsette Rächning bem:t 3:ne gårders Ruins
skadelidelse på – 1200 Rix dr, dette så i sanheet warra Passerat Bekräffter wÿ denne Attest medh
woris stadtz jnsigell jempte stadtzskrifuarens wnderskrifft ex:d.

Borgaren Lars Erichsen blef for Rätten jnkallet, och tillfrågat om de – 10 Rdr som Kierstj Oluff
Rotters föregifuer til hannem hafue lefuererat, och sent till Anders Tÿckler i Giötteborgh Sub: Dato
d: 15 Septembr: 1670, folio – 172 widlöffteligh uduiser.

Lars Erichsen wed höÿeste Eedh Erklerede sigh at hand icke uthan en gångh hafuer taget
Peninger af Kierstj Rotters som hand efter Ordre til Anders Tÿcklers hustru lefuereradhe så efter
des Quitans hafuer warit – 6 Rdr, huilket hand medh hand på book ÿderrie bekräffta will, derjempte
besuärede Lars Erichsen sigh och beklager huru som Oluff Rotter in Novemb: Nestforleden höst her
på gaden med hogh och slagh af en kiep öfuerfalt honom, huar aff hand i sit hufuit och axell finder
sig ennu en stoor suagheet, så hand icke siden den dagh hafuer haft sin heelsa for huilket
öfuerwåldh hand formener Olluff Rotter bör plichta.

Detta besuär henwistis til wederparten lagligh Citerat blifuer.

Den 17 Aprill höltz allmene Rådstue udj Kongelff.
Sammetidh bleff hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konung och Herris Nådige Placate

Daterat d: 14 Martÿ 1671, jempte hans Excell:nz H:r Richzrådet och Governeurens breff af Dato d: 9
Aprill Nestforleden, Om trende Solenne böne och bededager lest och förkÿnt, udj Borgemester och
Rådh och Meniege borgerskapetz påhör.

Dernest bleff Kongl: Commers Collegie breff om saltz jnförselen lest och forkÿnt Daterat d: 3
Martj 1671.

Bookhandleren Didrich Brinch af Wddeual fremwiste Kongl: Commers Collegie Resolution af Dato
Stockholm d: 27 Julj 1670, lÿdende at hand hafuer frÿheet allena Böker från fremmande Orter införa
och den handell jdka, jempte hans Excell:s H:r Richzrådet och Governeurens påskrefne Befallningh
at wederböranderne sigh der effter rätta skole, aff d: 16 Martÿ A:o 1671 blef läst och påskrefuit.

Den 18 Maÿ blef Kongl: Commers Collegie bref om forändringh på de for detta forlänte frÿheet på
smärre och wnder besticket skiep, läst och förkÿnt Dat: d: 27 Aprill 1671.

Den 5 Junj war Borgemester och Rådh på Rådhuset församlede.

Jnspectoren öfuer Tobackzhandelen Ehrborne och welbetrodde Suen Jacobsen gam for oss och wår
sittjande rätt hafuer jnstelt sigh, och Præsenterat om Magistraten eller Nogen aff Borgerskapet wille
aname Tobach som her i staden forÿttras kunne, då hafuer her i staden ingen warit som bem:t
handell sigh wille Påtage, wthan begierede at H:r Jnspectoren wille sielff settia en her i staden som
bem:t Toback kunde förÿttra.

Den 3 Julÿ holtis Rådstue i Kongelff. War tilstede Borgemester och Rådh.

Borgaren Bengt Amunsen jnstelte sigh for Retten och foregaff huru som handh hafuer oplatt och
nu afstår och oplader sahl: Cornelius Christensens gårdh som står i pant till skolen, Hospitalet och
de fattige for – 104 Rdr Capitall som handh hafde sigh påtaget at wille kiöpt, begierer at hand for
bem:t gårdh effter denne dagh måtte frÿ wara.

Frans Albretsen framstodh for Rätten och begierede for sigh samme gardh tilhandle, och
bleff medh Borgemester och Rådh förlicht at hand bem:t gårdh såsom sit wellfagne Eÿendom efter
denne dagh skulle beholle, och till d: 18 Augustÿ Nestkomende aflagge och betale – 36 Rix dr som
er aff Hospitals Penge, och de öfrige 68 Rix dr skall handh gifue Rente aff till skolen och de husarme.

Jehanne sahl: Dauid Mauls fremuiste en Quitans och af kall for Christen Pedersens arflodh som
sahl: Dauid Maul hafde til sigh anamet i föruaringh som hon nu från sigh hafuer lefuererett,
wnderskrefuen af Olluff Andersen och Christen Nilsen Jyde, Daterat d: 6 Martÿ 1671, huilken for
Rätten bleff läst och påskrefuen.



Den 4 Julÿ holtis Rådstue i Kongelff. War tillstede Borgemester och Rådh.

Jnstelte sigh for Rätten Jnspectoren öfuer Tobackzhandelen welb:de Suen Jacobsen Gam, som
hafde i Rette ladet Citere Borgaren Anders Wågehals anlangende – 425 skållpundh Toback, som
hand udj jnnewarande åhr till besökaren Anders Tillja på trenne tÿder skall hafue soltt Nembl:

d: 7 Aprill – 100 lb:, d: 18 Maÿ – 110 lb:, d: 14 Junÿ – 215 lb, tillsammen for – 935/6 Rix dr,
huilke Peninger Jnspectoren formenar, at Anders bör honom igiengifue och plichta efter Placatet.
Anders Olsen Wågehals mötte för Retten och föregaf hurusom besökaren Anders Tillja hafuer
kommit honom till at kiöpa Tobaken till sigh, som sig Maledidet och forbandet hafuer icke skole
honom Wågehals openbare, huarpå Anders dristede och kiöpte denne tobach af en Mandh Peder
Wäfuer på Hallen (Halden?) i Norgie. Och der Anders fornam at bem:t Tobach bleff öpenbarat,
hafuer hand gifuet besökeren – 4 Rdr som de bÿlagde saaken med honom, och beklagade handh
sigh icke wara mechtigh at kunna nu bringa så många Peninger afstedh som jnspectoren begier, och
eftersom hand jgiönom besökarens jnrådande sigh jmot Kongl: Placat forseet hafuer, Tÿ
wnderkaster hand sigh med sit boo och bohafue at lide det straff som Jnspectoren will hannem
påläggia. Herpå war Jnspectoren Rättens afsecht begierandhe.

Altså er detta Rättens dom. Emedan Anders Olsen Wågehals jmot Kongl: Maÿ:tz Nådige Placate
brutet hafuer, at hand efter bem:t Placate bör af hans Eÿendeell plichta, och huis handh icke hafuer
middell at Plicta da lida som Placatet formelder. Actum KongElff ut Supra.

Den 19 Julÿ holtis allmene Rådstue i Kongelff.

Jnstelte sigh for Retten Jnspectoren öffuer Måhl och Wicht welb:de Jörgen Low, som hafuer warit
her i staden och Rettat Måhl och Wicht, lod läsa  Kongl: Maÿ:tz Nådige Placate om Måhl och
Wicht, och begierede en Attest at hand her i staden hafuer warit, huilken hand bekom lÿdende
Verbalitet.

Borgemester och Rådh i KongElff, giör hermedh witterligt at Jnspectoren Erborne och welb:de H:r
Jörgen Låw hafuer warit her udj wår stadh, och efter Kongl: Maÿ:tz Nådige Placat och medgifne
Ordre hafuer jnrättat Mät, Måhl och Wicht, huar wÿ efter wnderdanigh plicht och skÿldighet hafue
oss at rätta och efterlefua, så handh heruthjnan hafuer förrättet det som honom tillstår at giöra,
huarföre blifuer denne Attest medh stadsens jnsigell jempte stadtzskrifuarens wnderskrifft honom
meddeelt. Datum KongElff d: 19 Julÿ 1671.

L.
S. Anders Öfwens:

Den 29 Augustÿ holtis Allmene Rådstue.

Bleff Menige Borgerskapet tilsagt och aduaret at de Retter sigh effter at holde Mäth, Måhl och
Wicht Richtigh såsom Jnspectoren Jörgen Låw jnrättet haf:r, wnder lage plicht tillgiörandhe.

Bleff Borgerskapet tillsagt och forbudne icke at må kiöpsla eller Pant borga Nogen Soldat Noget.
Huem det giör miste sin Pant och Peningar får jntet, eftersom det titt och ofta er forbudit.



Blef aftalt at ingen suin må tilladis gå udj Koomarken. Om Nogen efter denne dagh der jnne findis
skal tagis och gifuis in udj Hospitalet. Mens bleff samtöcht at en hÿrde antagis som i forn om
sommeren kan wachte suinen, och till hans lön skall gifuis af huart suin som billigt kan Ewachtis.

Marit Jsachzdatter hafde i Rette ladet Citere Borgaren Anders Larsen, och foredrogh huru som hand
öfuerfalt henne och slogh henne medh hinnis Rock på gaden tou blåmerke.

Anders Larsen möte for Retten och Erklerede sigh at hon begegnede hannem med en slem Mundh
på gaden och forbandet hannem, huar öfuer hand fortörned och slogh henne to slagh medh en smal
Roch.

Eftersom befinis Anders Larsen hafuer slaget henne to slagh huar efter er blånat. Tÿ Pröfuer Retten,
at Anders Larsen skall böde En dr sölf:r Mÿnt.

Den 14 Septembr: holtis Allmene Rådstue.

Bleff da hans Excell:ns H:r Richzrådet och Governeurens breff om Krigzhielpen lest och forkÿnt, Dat:
d: 9 Septemb: Nestforleden.

Jehanne sahl: Dauidh Mauls fremwÿste it afkall udsted af Kierstj Jonsdatter for hindis arflod som
sahl: Dauid Maul war formÿndere före, Date(ret) KongElff d: 14 Aug: 1669, som blef lest och
påskrefuet.

Den 20 Octobr: holtz Radstue i  Kongelff.

Blef sammetidh Kongl: Ammiralitetz Collegiæ breff om Krigzhielpen som her af staden på – 50 dr
sölf:r m:t jnnewarande åhr wthgiöras skall for meniege Borgerskapet lest och förkÿnt.

Sammetidh for oss och wår sittjande rätt jnstellte sigh Erligh och Gudfröchtigh hustro Ribor sahl:
her Anders Hansons fordom HofPrädicant på Bahuus Slott hans efterlefuerska som sigh beklagede
den store skadelidelse öfuer sin gård hun hafuer måste ladet Nedbrÿde her i Kongelff, som efter
hindis opsat kåstet öfuer – 730 Rix dr, och herudjnden woris Rådstue witne sögte.

Så er och udj sanheet witterligt och beuist det forbem:t hustru Rÿbor sahl: her Anders
Hansens efterlefuerska hafuer sin bebÿgde gårdh her udj Kongelff Nest wnder slottet på den pladtz
som efter Kongl: Maÿ:tz Nådige behagh och påbudh Ruinerit bleff Nedbrut och igiönom stor
skadelidelse affört och pladsen Quiterit, detta så wara Passerat Bekräfter wÿ medh stadsens Jnsigell
jempte stadtzskrifuarens wnderskrifft. Datum KongElff ut Supra.

L: A: Ö: S
S:

Anno 1671 den 6 Decembr: udj Borgemesters absentz war Rådmanden Oluff Rotter i dess stelle, på
Rådhuset opgånget, och hafde till sig kallet Rådmanden Jacob Halfmand och stadtzskrifueren
Anders Öfuensen, och gaf tilkiende hurusom hand d: 4 Hujus skiekade bud till Börje Hansen af
Borås, som på nogra åhrs tÿdh her udj wår stadh hafuer sigh oppehollet, jämpte hans Manufactualie
wahror drefuit en stoor handell medh homble som hand i småwicht och marketahl, så till Bönder som
till Borgerna uthmångler, at fråga effter hans Priuilegie eller Reesa Pass, som handh utj forledet åhr
blef tillsagt skule wedh hans åtterkomst Præsenteres då bem:t Börje suarade stadtztiänaren sigh



Derföre Rådmanden Oluff Rotter en Post homble för honom lade arrestera, och nu skiekade
stadtztiänaren her aff Rådhuset till Börje Hansens quarter, at hand med sit Rese Pass will hid op
komme, då war hand på Slottet till Commendanten Welborne H:r Öfuerste Börje Nilsen Drakenbergh
opgången som wed en Officerer skiekade hans post, då Rådmanden strax attergaf honom bem:t
homble.

Kongl: Ammiralitetz breff om Contributions medell her af staden for jnnewarande åhr Erläggias skall
till Kongl: Ammiralitetet, bleff lest och forkÿnt.

Den 14 Decembr: holtis en allmene Rådstue.

Tullnären welb:de Clas Brun hafde i Rette ladet stefne Engebret Erichsen, som udj forleden Natt
skall hafue brögget och icke på Accÿs Cammaren det angifuit.

Blef derfore afsagt at halfparten aff samme brögh skall wara Confisquerat.

Blef dernest Julefreed opliust efter gammel seeduane.

Detta wara Rett Copia af KongElff Stadtz Protocull Bekräffte wÿ (med) stadtz Jnsigell, och
stadtzskrifuerens wnderskrifft. KongElff ut Supra.

Anders Öfwensen
stadtzskrif:r

(sigill)



Anno 1672 den 16 Januarÿ holtis allmene Rådstue i KongElff. War tillstäde Borgemester Hans
Sticker, Rådman Jon Nilsen, Johan Niebuhr, Oluff Rott (Rottreÿ), Jens Holst och Jacob Halfmandh,
Stadtzskrifueren Anders Öfwensen.

Sammetidh blev Hans Excell: H:r Richzrådet och Governeurens Högwälborne H:r Harall Stakes
jmmission till Mantals Commissarien wel:de Erich Carlson (Strömner), af Öÿeredt den 3 Januarÿ
1672, Jempte Commissariens breff af Giöteborgh d: 4 Janu: 1672 läst och forkÿnt, om Mantals
skrifningen som d: 18 Januarÿ Nestkommandhe hollas och forrättas skall.

Dernest inlagdis en skrifft af Robert Klark Daterat KongElff den 8 Januarÿ 1672, huar utj hand
begierer en Quitans till Enkian hustro Jehanne sahl: Dauidh Mauls, för hinis sahl: Mans Rächningh
hand giordhe for dhe Middell effter trullkonorne hand under hender hafde, och der nogen derjmot
hafde at seÿa, tala honom till will hand suara dertill.

Tulförualteren welb:de Erich Hattun lod til kiöpz opbiuda en liten gammell skuta förstegångh.
Jon Koch af Jngetorp lod till kiöpz opbiuda Jens Potmagers gårdh förste gångh.
Malj af Wigh och Lars Kockis huse opbödis till kiöpz förstegångh.

Tullförualteren Clas Brun lod Borgerskapet åthuara at de ingen Peninger för Tull eller Accÿss effter
denne dagh skall lefuera till besökaren Samuel Christophersen, förtÿ handh ifrån tiänsten ähr
förlofuat.

Den 23 Januarÿ höltz Rådstue i KongElff. War tilstäde Borgemester och Rådh.

Bleff en afsecht jmellem hustru Else sahl: Hans Bÿls och hindis Creditorer opläst och Approberat.
Och der Nogen Prætention af Anders Andersen i Tollis hus jmot Else Bÿls om denne afsecht
förekom, påtager sigh Rådmanden Jens Holst at wille suare och stande derföre.

Borgaren Bengt Jöddersen fremuiste it skiödebreff på den platz hand nu påbor som handh af
Borgemester Hans Sticker hafuer kiöpt, Betalt och sigh tilforhandlet som blef läst och påskrefuit,
Daterat KongElff d: 4 Aprill A:o 1671.

Rådmanden Johan Niebuhr hafde i Rette ladet stefne Dorthe Lucas Foss, och fordrade hinde – 8 Rix
dr effter hindis Mandz utstedde Obligation med huus och pladz till wnderpant af Dato d: 9 Martÿ
1662, med des effterståendhe Rente.

Dorte Lucas mötte til suars och tilstod denne gieldh och badh om Delation til Påske da skall
hon betale, och obligerade sigh /:der hon icke da bethaler:/ will hon gifue hannem huseleÿe och
hand warra hus och pladtz Rådigh, der om de och blefue såledis förEnit.

Rådmanden Jens Holst opstodh for Retten och besuärede sigh öfuer Rådmanden Oluf Rotter,
fordom Kiÿrkeuergere her i KongElff, anlangendhe it stolestedh i kiörkan som handh till sin datter af
Olluff kiöpt hafuer, huilken städh hon ähr ifrånskrefuen, och Anne Tollisdatter igien infört, icke
sinne Peninger igien bekommit, frågandhe om Ole Rottrÿ war mÿndigh at sellge stolestäder den
stundh handh war kierkewerger eller iche.

Olluff Rottrÿ Erklerede sigh huru som af Prädickestolen er offte ankÿnt, som och af Rätten
formanet at Enhuer skule betale sine stolestäder i kierken, och serdelis hafuer hand tilbudet Tolle
Pedersen om hand dette stolestedh til sin datter will löse. Så effterdj hand icke wille löse bem:t
stolestedh, hafuer Ole solt det till Jens Holstis datter, och bekommit Tou (2) Rdr derföre, som hand
till Rächningh skall hafua fört. Will fordj himble Jens Holst samme kiöb.

Borgemäster intalte och sagde huis som sochneprästen och hand öfuer dette stollestedh
hafuer Resolueret skall de forsuare.

Borgemäster och Rådtz bref af Borås blef opläst anlangendhe Nogen homle som Rådmanden Olluff
Rottrÿ haf:r ladet Arrestera for Börge Hansen aff Boråhs, som på Nogre åhrs tÿdh hafuer så till
Bönder som Borgerne uthmånglat homble i små wicht och marketahl, Daterat Borås d: 17 Januarÿ
1672.



Stadtztiänaren Suenningh Ollsen bleff afsagt med sin tiäniste, och Olluf Rottrÿ lofuede forskaffa en i
hans stille.

Föredrogh Olle Rotter wille hafue tuende Kierkeuerger, och en huusarmis forstandere tillsat
her i staden.

Den 29 Januarÿ udj Borgemester Hans Stickers absentz hölts Allmenne Rådstue.

Bleff hans Kongl: Maÿ:tz wår Allernådigste Konungs och Herris Nådige Placat aff Dato d: 20
Decembr: 1671 Jempte hans Excell:ns her Richzrådet och Governeurens breff af Dato d: 20 Januarj
1672 läst och förkÿnt om forbudh på Rix dr:s ommÿntandhe.

Tullförualteren welb:de Erich Hattun lod opläse it breff ifrån Tull Contoriet i Stockholm lÿdende at af
huart skippundh Järn som uth föris skall gifuis – 1 dr sölf:r m:t mere i tull undh för det i åhr allenaste,
Daterat Stockholm d: 10 Januarÿ 1672.

Den 29 Februarÿ holtis Rådstue i KongElff. War tillstäde Borgemäster och Rådh.

Sammetidh hafde Borgaren Morten Pottmager wed sin fullmechtigh Hans Erichsen for Rätten ladet
Citere Rådmanden Oluff Rotter anlangendhe en agerjordh udj bÿens mark beliggendhe som Olluff
Rotter af Jens Pottmager kiöp och sigh tilforhandlet haf:r som des kiöbebreff uthwjser, och siden
henbÿttet den samme till Hans Söfrensen huis arfuingh Nembl: Tormo Clasen den udj brugh hafuer,
foregifuendhe Morten at hans suermoder Karj Potmagers Råde halfparten medh Jens Potmager udj
samme ager, formenandes den wlagligh skal wara solt, efftersom den icke er lagbudin, begierandis
fordj handh måtte få den igien at inlösa.
Rådmanden Olluff Rotter mötte for Rätten och forklaredhe huru såsom Jens Potmager wedh tuendhe
dannemendh Nembl: Hans Erichsen och Peder Hansen tilbudh Karj Potmagers som de och nu her
for Retten tillstodh om hon will beholde ageren och udlegge Penge till Moderens Jngebor
Potmagers begrafningh det hon den tidh icke wille. Men handh effter Jens Potmagers flittige
begieringh gaf Penge for ageren til hans Moders begrafningh, och af Marit Jens Potmagers inlagdis
för Retten it Copia af skifftebrefuit effter Jngebor Potmagers Dat: d: 13 Maÿ 1662, som Hans
Erichsen nu tilstodh skrefuit haf:r, huar udj finis antechnet at Jens Potmager haf:r bekåstet sin sahl:
Moders Jngebor Potmagers begrafningh som belöper på – 21 dr slette. Derjmodh belöper som Jens
af åthskillige lösöhre hafde hos sigh 16 dr 1 mk 14 ß, och efftersom samme lösöre icke kundhe
tillsträcke haf:r handh sålt same fellis ager och kålhage til begrafningen. Findis der och Antächnet
Karj Potmagers warre skÿldigh till bood – 24 dr 2 mk 10 ß desförutan hafuandhe hos sigh som jntet
kom på skifftet – 1 handklädhe, 1 kåpergrÿta weÿer 5 mk:r, 1 handquern och 1 skab, och effter
samme skifftebrefz inholl krefuer sahl:  Jens Potmagers arfuinger först 4 dr 6 ß och for en fellis
brenofn 5 dr 2 mk foruden den halfue deel som dennem wedkomer udj det som Karj Potmagers
wskifft hafuer hos sigh, begierandis bem:t Peninger Nembl: 9 dr 2 mk 6 ß medh des Jnteresse jempte
halfdelen af det wskiffte godtz uden Nogen opholl måtte bekomme. War Parterne her på domb
begierendhe.

Efftersom befinis Jens Potmager warit fororsaket at sellja denne ager medh en kålhage till sin sahl:
Moders begrafning och haf:r wedh foreskreffne dannemend tillbudit Karj Potmagers om hon de for
Peninger till begrafningen wille löse, så effterdj hon icke haf:r willat, tj finder Rätten samme Jens
Potmagers kiöb effter hans udgifne skiödebreff wedh krafft bör standhe, och Ole Rott(er) for Morten
Potmagers tiltale her udj bör frÿ warra, och Karj Potmagers effter bem:t skifftebrefz jnhol skall betale
till sahl: Jens Potmagers barn forskreffne 9 dr 2 mk 6 ß medh des tilbörlige jnteresse, der hon icke
kan beuijse det warra betalt, och skall de hafue halfdeelen af det wskiffte godz som Karj Potmagers
effter sl: Jngebor haf:r hos sigh och det alt med retta.
Actum KongElff ut Supra.

effter Befallningh
wnderskrif:r
Anders Öfwensen, stadtzskrif:r
m.p.



Den 7 Martÿ war Borgemäster och Rådh forsamlede på Rådhuset.

Peder Andersen bleff i dagh antaget till at werre Markeuochter ofuer stadsens koomarck, så intet
fremmet Quegh i marken inkommer så lenge freeed på Marken må werre, eÿ heller nogen suin, fåår,
häste eller Ongquech må gå der inde om sommeren.
Skal och holde stenhagerne wed lÿge såsom hans formändh hollet hafuer, så och hafue god tillsiufn
medh skofuen så intet der udj hoggis, och for huart fremmet Creatur eller af de Crägh som der icke
må innegå som hand insetter, bestårs hannem for huert Creatur som de wdlöser – 2 öhra sölf:r m:t
och skall hand hafue den pladtz wed kollene grÿn at besidde och boo på for sit Embete.

Ellj Suen Handskomagers huus och pladtz opbiudis till kiöpz förstegångh.

Tore af Brenna blef antaget till Markeuochter, och skall hafue den lille löckan wid grinden i brugh
for hans tillsiufn och omagh, och skall holde steenhagen wed lige omkring agerjordet så ingen giäss
eller booskap kommer der indh, och skall derfore hafue af huer agerjordh – 2 ß.

Kongl: Commers Collegÿ bref af Stockholm d: 21 Februarÿ Nestforledlen blef läst och forkÿnt
anlangende at mand utj det Kongl: Collegÿ skall angifue huadh farkåster her utj staden ähr, des
Nampn, skieppare och Redere, jämpte des drächtighet.

Nils på Siöhee inkom och föredrogh hurusom Måns Fredrichsen er honom 7 dr sm:t skÿldigh for en
studh, som Måns effter sin skrifuellse af Dato d: 10 Octobr: 1670 bekom. Bigierande hand sin
betallningh måtte forhielpis.
Så effterdj Måns nu icke war tillstede blef dette besuär opsatt, och der de icke bliffue herom forEnat,
da låtta honom till Neste Rådstue blifua for Retten Citerat, hafua de Rättens wthslagh at afuachta.

Johan och Olle i WaltersEngen blef medh Borgemäster och Rådh forEnit at de skall skaffe steen frem
och oplegge en steenhage på groben imellem Tueden och deris giorde, som staden wedkommer i
hägn at holde, och skall staden gifue dennem for huer fafn steenhage, 6 öhra sölf:r m:t, de halfue
Penge skall de hafue i åhr, och de öfrige halfue penge i Nestkommende åhr, och belof:r de at holde
samme hage åhrligh wed lÿge, huarpå de belof:r at gifue deris breff ifrån tingrätten.

Den 14 Martÿ holtis Rådstue. War tilstäde Borgemäster och Rådh.

Blef hans Excell:ns herr Richzrådet och Governeurens breff Dat: Öÿeredh d: 12 Martÿ läst och
forkÿnt, lÿdende at hans Excell:ns H.r Richzrådet och Ammirall herr Clas Stiernskiöldh will komme
her Neder och holde GeneralMönstringh med bådzmendene her i Bahuus lähn.

Mäster Olluff Nilsen skredder giorde i dagh sin borgare Eedh, och betalte till Borgemäster sin
Borgerpenge Nembl: – 4 Rdr.

Jens Smedz gårdh bleff till kiöpz opbuden förstegångh.

Ellj Handskomagers hus andregångh opbudin.

Artollerÿ skrifuaren welbetrodde Christopher Fredrichsen, jnstelte sigh for Rätten, som hafde i Rette
ladet Citere sin broder Måns Fredrichsen anlangende en Gullkiäde hand hafuer lant hannem, som
Måns till Anders Bager hafuer Pantsatt for – 18 Rix dr lante penge.

Item hafuer hand lefuererat Måns en sölfkande till at udsette for Penge, huilken hand till
Gabriell Tollder i Giöteborgh haf:r udsat, hafuande sin Emillan Contra Rächninger om åthskilligt de
af hin anden haf:r bekomet.



Måns Fredrichsen mötte inte till suars, huarföre blef af Retten tillkåret Rådmänden Olluff Rotter och
Jacob Halfmandh samt Borgaren Giöde Ollsen, och stadtzskrifuaren Anders Öfwensen, udj Partenis
Näruaro deris Rächninger och tuistige Poster optager dennem jmellem Liquidere, och der öf:r deris
Meningh och uthslagh gifua.

Dise fire dannemendh forsamledis udj Rådmandens Olluf Rotters huus, och Måns
Fredrichsen instelte sig der.

Mens Christopher imod hans egit löffte, och Magistratens ordre mötte intet, blef derfore
denne gang inte wedgiort.

Den 18 Aprill holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemester Hans Sticker, Jon Nilsen, Johan
Niebuhr, Olluff Rottrÿ, Jens Holst och Jacob Halfmand Radmändh och stadtzskrifuaren Anders
Öfuensen, sampt en stor deel af Borgerskapet.

Sametid blef hans Kongl: Maÿ:tz wor Allernådigste Konungh och Herris Tull Contorie breff af
Stockholm Dat: d: 6 Aprill Nestförleden om forandringh på spannemåhl, af Roug, korn och Malt,
som till siö och stappellstäderne her i Rÿket, och des jncorporerade Provincier, frå fremmande orter
inkomma, lest och forkÿnt, så at det som gielder wnder –  31/3 dr sölf:r m:t tunan, skall gifua förutan
den wanlige Tull – 6 mk sölf:r m:t. Men det som högre gielder blif:r wed den wahnlige tul.

Item lÿder om jern uthförande, och saltz jnförandhe huru der med forhollas skall.

Hans Grefl: Nådhe her Richzdråtz höghwelborne her Peder Brahes breff till Borgemester och Rådh
her i staden, her Anders Rotter angåendhe om Cappellaniet her i staden blef lest och forkÿnt Daterat
Stockholm d: 26 Martÿ Nestförleden.

Hans Excell:ns her Richzrådet Generall och Governeur högwelborne her Harall Stakis bref blef lest
och förkÿnt des inhåll at staden skall åhrl: giöra kiÿrke rächning till kiÿrke Jnspectoren welb:de H:r
Daniell Hertuigh Dat: d: 8 Martÿ Nestforleden.

Blef och hans Excell:ns her Richzrådet och Governeurens breff lest och förkÿnt om den
berammede Generall Mönstringh med Bådtzmendene som pålÿst war, intet lerer angå, uthan de
måste wara i beredskap Når de blif:r påfordrat, Dat: d: 8 Aprill Nestforleden.

Robbert Klarch for Retten inlagde en skrifft Daterat d: 30 Martÿ Nestforleden des inhol: hand
begierer en Qiutans for sahl: Dauid Mauls öfuerlefuereradhe Rächningh öf:r Trullkånornas
effterladende middell.

Elli Handskomagers hus blef – 3:de gångh til kiöpz opbudin.

Suen Hansen Borger och handelsmand utj Giöteborg, for Retten inlagde Hans Erichsens wdgifne
Obligation lÿdende på Nÿ (9) Rix dr som hand hafuer stelt hans huus som hand i boor j wnderpant
före. Daterat d: 11 Aprill 1672, som bleff läst och påskrefuet.

Den 30 Aprill höltz Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemester och Rådhmendh, mennige
borgerskapet.

Sammetidh blef hans Kongl: May:tz wor allernådigste Konungh och Herris Nådige Placat om trenne
Sollenne bönne och bededagar läst och forkÿnt, som jnnewarande åhr d: 14 Junÿ, d: 12 Julj och d: 9
Aug: öfuer Suerigis Rÿke och des wnderliggande Provincier hollas skall Dat: Stockholm d: 12 Martÿ
1672.

Derjempte bleff hans Excell:ns her Richzrådet Generall och Governeurens breff om samme
bönnedager lest och forkÿnt af Dato d: 5 Aprill Nestforleden.



Blef och hans Kongl: Maÿ:tz Nådige Mesive om herredagen lest och forkÿnt som d 18 Aug: af Dato:
d: 18 Aug: jnneuarande åhr begÿnnas skall Dat: Stockholm d: 30 Martÿ. Derjempte blef hans
Excell:ns herr Richzrådet Generall och Governeurens breff af Bahuus d: 9 April lest och forkÿnt, då
Rådmanden Jens Holst blef udkåret till herdagzmandh her af staden.

Börte af Grorödz huus blef till kiöpz opbudin förstegångh.

Kongl: TulContorie breff af Stockholm Tullforualteren Erich Hattun tillskrifuet blef opläst,
anlangendhe spannemåhlstullens forhöiningh sålunda, af Rågh, korn och Malt som ifrån de
fremmand orter till stapel städerna införis at försellja, huilken spanmåhl först och fremmerst skall
Betale den wanlige Tullen som for A:o 1669 af den betaltis, och sedan derjempte betale af huar Tuna
– 6 mk sölf:r m:t så framt kiöpet på den orten dit hand lender gieller hos des Borgerskap wnder 31/3 dr
sölf:r m:t tunan, som er 10 dr kopper m:t. Men er Prÿset hos Borgerskapet eller Markegången till 31/3
dr sölf:r m:t och der öf:r, då warder de för sådan 6 mk sölf:r m:t befriade. Men betala allenaste den
förrige och gamble tullen.

Til det andra är forordnat at salt Licenten strax af de Monterade skiepp, omonterade, och
fremmande opbäras Licent salt effter den art och Natur som Collumnerne i tul Taxan det förmå
Nembl: af et Monterat skiep opbäris effter wanlighet huar 6:te Tuna salt, af Omonterat för huar b:te
Tuna salt 1¼ t:na och af de fremmande af huari sex tunor 1½ tuna salt, och det i sielfua Perselen,
och icke i Peningar.

Till det 3:de angående Augumentet – 1 dr sölf:r m:t på huart skippund Jern som uthskieppes,
wndantagandes det som medh hamrar uthsenidis och kallas Manufacturen. Dat: d: 20 Ap:
Nestforleden.

Bleff Hans Excell:ns herr Richzrådet och Governeurens jnvisningh på Mantals Peningerne Pro A:o
1672 opläst, som her af staden effter Mantals skrifningen betalas skall Nembl: 87 dr 16 öhra sölf:r m:t
Daterat d: 10 Aprill 1672.

Hans Erichsen på Heningh Hagmeisters her Johan Pansou af Strallsundhz fullmechtighis weigner
hafde i Rette ladet Citere Hustru Giertru sahl: Tolle Peders Effterlefuerska, anlangende – 310½ Rix dr
Capitall hand föregifuer hon effter Pansous bogz inholl hannem för åthskillige kramuaror in A:o 1651
skÿldig er blefuen, begierandis hand sin betalningh bekomma kunde uden lenger opholl.
Giertru sahl: Tolle Pedersens möte inte for Retten uden framsente sin skrifftl: Erkleringh huar udj
hon foregifuer och formener at hon icke kan suare alleneste en Mandh af hindis Creditorer wde de
ware alle tillstäde, at Enhuar kan få så uit det kan tillsträcke, till medh hafuer handh ingen handskrifft
framuist som hon formener hand bör giöra som will kräfue giell effter nu död mandh. Giertru Tolle
Peders blef pålagt at udj rätten inlefuerera en antächnelse på all hindis bortskÿldigh giell, sedan
hafuer parterne sigh Rettens uthslagh at afuachta.

Trinna Jensdotter inkom för Rätten och besuärede sigh öfuer hennis Mand Anders Karchmandh
som A:o 1662 haf:r förlåt och öfuergifuet henne, och föredrogh hurusom hon medh hans Excell:ns
H:r Richzrådets Generall och Governeurens Citation som hon her for Retten it Copia der af framuiste
Daterat d: 7 Novembr: 1671, hafuer honom till d: 2 Martÿ hid for Retten Citerat, om huis hon öf:r
honom hade sigh at besuära.
Dernest inlagdis it Copia af Anders Karchmandz Erkleringh till hans Excell:ns Governeuren uppå
Citationen som och blef lest och påskrefuen Daterat Stockholm d: 24 Februarÿ 1672. Item inlagde
hustro Trina Jensdotter sin widlöfftige Declazation jmot Karchmanz Erkleringh jempte bifogade
Attester Sub Litera A: B: C: D: E: F som blefue lest och påskrefuene, Och efftersom Karchmandh
effter bem:t Citation inte hafuer Compareret eller möt her for Retten, och såsom denne saak angår
Echtenskapz åthskilljande, huar före den Remiteras in för den hederlige Consistoriall rätt.

Den 4 Maÿ då en Allmenne Radstuedag höltz hade hans Excell:ns her Richzrådet och Governeuren
her Harrall Stake låtet begiära af Borgemester och Rådh her i KongElff at Befallningzmanden well:tt
hr Truuls Kroch, och heradzskrifuaren H:r Nicklaes Holst måtte få giöra deris Relation och
witnisbördh om de forachtelige ordh och olidelige efftertahl the hafua hört Sten Person om welb:te
hans Excell:ns uthössa, aldenstundh Kråch war en fremmed Mandh, den man icke lenge her
upehålla kune, och öfueralt en siukeligh werldh at man icke weta kunde huru lenge man wed lifuet
och hellsen wåro.



Sådant såsom en skiälig tingh Rätten samtöchte, huarpå och fremträdde bem:t Befallningzmandh
Truls Kråch, och effter aflagdh Eedh frÿwilligen tillstodh huruledis in A:o 1671 och Octobris
Månadh han kom till Räfwo* och begierede det Befalningzmanden wille honom sin wndfångne
Assignation af höghbem:t hans Excell:ns her Richzrådet å des grefuinas Höghwelborne fru Agneta
Rebingz wägnar förnöÿa, och som bem:t Truls Krågh i Sten Persons stugo inkom befant han honom
liggiandhe utj sin Cammar hafuandes 3:ne fremmande Personer hos sigh, Nembl: en skomakare ifrån
Giöteborgh, En quartermäster aff Major Mörners Compagnie Anders Bock i Jordfalssletten, och en
bonde, huilke, Enär de formerte denne Truls Kråk hafue medh Sten Person at thala afweko
wndertiden uthur Cammaren och Emidlertid befrågade och badh Kråk, Sten Person at han wille hans
hafuande Assignation afbethala, då suarade Sten Person det war intet wnder at han hade wddraget
och blåttat sin stokat den han på långlig tidh inte hade uthdraget och fäst den i taget, efftersom han
sågh honom wara ankomen, sade och ÿterligare det hand på Truls Kråck war wred, aldenstun han i
sin fordran war så trägen wetandes at han war den kar som inte lod Pocka sigh Något af, der han
något hafua will skole hand bedia der om, det war och Mantals Peningar Grefuinan war Assignerat,
som allmogen icke war want her i landet at gifua uth, hon hafuer Gull och gröna skogar dem
föruthan, och kan fuller för den skull hafua något fordragh huar effter Truls Kråck honom höiligen
och flitteligen badh så at Sten Person honom tillsade at skole få Peningar. Men sen Någon stund
blef forleden och Mons: Kråk sad hos honom å sengen befrågade hå(ne)m om han samme dagh
kune bekomma sina Peningar, suarade Steen, han icke wiste om det wed dag eller om Natten kunde
sigh giöra låta. Säjandis Emidlertidh, at der han icke hade warit så trägen, tå hade han långt
tilförende skolat warit betalt, om Någon stundh der effter begierede Mons: Kråk it wist suar om han
hade något at föruenta eller inte, helst emedan han hade bestelt sig hästar ifrån sin hosbondis
bönder af Smålandh at skole möta wed Alingzås, och hade icke well tillfälle at wenta lenger wthan
måste Resa foort, begierandis it fullkommeligt suar antingen handh skolle få Peningar eller inte, då
suarade Sten Person at han inte får denne gångh.
Mons: Krågk ÿtterligare sade efftersom det angår honom på Embetz wägnar effter högh öfwerhetz
ordre at lefuerera honom Peningar uthaff Cronans Renter, huarföre han inte hade fornöden at bede
honom derom, uthan der han inte will, da söker hand hans Excell:ns her Generalens Assistence. Sten
Person suarede at han inte hafuer med Generalen at bestelle utan medh Kongl: Cammar.
Bookhollaren gifuer så månge jnuisninger på honom men hand skall Recontrera och Contramandera
desamma, och giöra till Renteriet sin lefuereringh. Han will medh ingen hafua til at giöra. Sådant suar
berettar Mons: Kråk med Enfalldighet optaget hafuer liekasom det till Euentÿrs så torde föreweta.
Betänkiandis sigh sådant högbem:t hans Excell:ns wed hånden gifua, och förnima om saken så
förewiste det han ochså giorde och berättade hans Excell:ns det suar som Sten Person honom, å des
Assignation meddeelte utj Sten Persons Näruaro.

Dernest framstegh for Rätten herradzskrifuaren well:tt Niclaes Holst som deslikast efter giorde Eedh
aflagde denne bekiendelse, hurusom handh Nestforleden Wåhr in Maÿo war dÿt komin till Räfwo, at
giöra ansöchningh om sin herradzskrifuare lön, seÿandis åth Sten Person at hans Excell:ns hade
bewilljat honom den, medan han hade giort sin thienst derföre, der öfuer bleff Sten Person otåligh,
och oanseet han hälst sade sigh icke nu kuna tahla rett de samma ordh som då fulle, Så tilstogh
handh då på sin Eedh at Sten Person öfuerliud såledis uthlåt sigh som han inte hade medh hans
Excell:ns Governeuren at bestella han hade Cronan for sigh. Mons: Kråch som war sammetÿdh
tillstädis blef och af Rätten tillspurdt huad her om sant wahr, och effter aflagdh Eedh berättade sigh
well icke kune thala de orden som då Passera, men sigh nochsampt så kan påminna, at Sten Person
suaradhe uppå Mons: Hålstis jnwÿsningh, at handh slett inte will fullgiöra hans Excell:ns
Dispositioner, wthan sigh rätta effter det, huadh det Kongl: Cammar Collegium Dispencerer.

Detta såledis för Rätten warra Passerat attestera wÿ medh stadsens jnsigell. Actum KongElff ut
Supra.

Den 21 Maÿ holtis allmene Rådstue i KongElff.
Hafde H:r Borgemäster en formaningh till Borgerskapet, at de strax wden försumelse lader

deris landzweÿe färdigh giöra.
____________________
*) Rävo, Hålta förs. (O).



Borgaren Hans Nillsen hafde i rette ladet Citera sin Naboo Olluff Rasmusen, och foredrogh hurusom
hand for 8:te dager inkom i hans huus om afftenen der hand lågh och soff, och togh och Röste udj
honom, och skelde honom for en honsuått, och skelde hans hustro for en slafz, gich utj gården och
skelde, badh honom uth och slådtz med honom, seÿandis at Olluff detta i hans drockenskap giordhe.

Olluff Rasmusen mötte for Rätten, sade sigh den gångh inte wara droken, tj handh kom hem
frå Giöteborgh medh sin båth, och som handh går på gatan hemföre, löper Hans Nilsis barn och
kastar steen åth honom och kallar honom Olluff Skalefaat. Han kan inte hafue fred för dom på
gåtorne, det han ingich och sade för Hans (Nillsen), at han skole straffe på barnen.

Hans Nilsen intalte at hand hafuer straffat barnen. Men förmener at Olluff bör plichta for det
han skieldhe både på honom, och hans hustro.

Rätten frågade om de hafuer nogra witne på Enten sidorne.
Hans Nilsen sagde sigh well skall få witne af dem det hörde, Nembl: Peiter Becker, Hans

hustroe dotter, och Ellj Spillemandz.
Blef denne saak opsatt till Näste Rådstuedagh, då de kuna föra deris  witne.

Tullnären welb:de Clas Bruun hafde för Rätten låtet foordra flåtekaren Peder Månsen wed Sÿnöhren
som och föregaff hurusom handh for 4 dagar ähr ankommen medh en flåte och sigh inte angifuet för
en i går, då hand angifuet – 3 tÿlfter slageuedh och 6 Tÿlfter Baakungar liggande på en flåte 4½ tÿlft
timmer en Bonde på Hÿsingh tilhörigh, formenandhe at samme Baakunger effter Tull Ordinantzien
bör wara Confiserat, huar uppå hand war Rättens afsicht begierandhe.

Peder Månsen mötte for Rätten och sade, hafua sigh for Tulnärens hustro angifuet dagen
effter som han ankom.

Tullnären intalte och sagde at hand kom så drocken till hans hustro och skole angifua sine
waror, hon kunde inte fatta någon effterrätningh af honom, och omskiönt han då inte kune rätt
angifua, då kune han rätt angifua sine waror for tullaren.

Bleff af Rätten Resolverat och afsagt at den halfue part af de 6 Tÿ(lf)ter bagoner som inte er angifne
bör effter Tull Ordinantien wara Conficerat och forbrut.

Mons: Wilhelm Nesselrat hafde i rätte ladet Citera hustru Kierstj Fÿrwuerkaris sahl: Anders Persons
effterlefuerska medh tienstl: begieringh at rätten wille tillhålla henne at hon effter aflagdh Eedh uppå
effterskrefne Punchter måtte sigh förklara som hans inlagh Verbaliter liuder,

1/ Om hon icke effter dagh och Natt hafuer warit udj fergemandens Anders Matsons hus
Jmidlertidh handh Wilhem Nesselrat haf:r der Logerat.

2/ Om Kirstj Fÿrwerkars hafuer seet eller fornumet Welhem Nesselrat och Jngrj Gunisdotter
hafue bedrefuit Noget horerj eller noget oerligt lefuerne fört.

3/ Om fergemandens hustro Karin Matzdotter icke hafuer sagt for hustro Kierstj som flere at
Jngri Gunisdatter er tÿskens hora, och hon will suerja at Jngri Gunisdatter icke er mere frÿ for Wilhem
Nessellratt en hon ähr for hinis Mandh.

4/ Om hustro Kierstj icke hafuer hört fergemandens hustro hafua sagt När tÿsken er bortreist
skall hon låta Jngri Gunisdotter drifua af landet for en hoora.

5/ Om hustru Kierstj icke hafuer hört fergemanden eller hans hustro sagt, de skall laga så Jngri
Gunisdotter skall komma stå för Kågen.

6/ Frågar Welhem Nesselrat om icke fölljande Personer Nembl: Peder Andersen wed fergestan
och tienstepigen Marit icke hafua Ofuanskrefne ord som – 3:die och 4:de Punchter innehåller jempte
hinne påhört.

Denne lofl: Rätten wille detta mit dristiga besuär i gunst optaga, och hustro Kierstin tilhålla sin
sanhet bekienna, huarimot Nest Gudh Befallandhe iagh forblif:r

den lofl: Rättens
Tienstl:
Wilhem Nesselrat



Detta ähr för Rätten udj wederpartens hustro Kierstj Fÿrwerkars Præsentz opläst och jmot
öfuanskrefne Punchter sigh forklarat som föllger.

1/ Jmot den förste Puncht siger sigh effter hafua warit udj fergemandens huus Jmidlertidh wtidh
Mons: Welhem Nesselrat der Logerat hafuer.

2/ Till den andre fråge Puncht siger hustro Kierstj aldrig hafua seet eller fornomet at Wilhem
Nesselraet eller Ingri Gunisdotter annart en det som Erligt er i alle måder, aldrig seet honom Rört
bem:t tös til någon oähra.

3/ till 3:de Puncht siger hustro Kierstj at der war – 5 eller 6 Personer, inne den gångh de ordh
falt, at hustro Karin talte åth tösen Jngrij, det war migh en sörjetime at iagh dengångh war der i
huuset men iagh skall nu allena stå derföre. Erböd sigh när de andre som jnneuahr giör deris Eedh,
will hon och giöra sin Eedh, de erre hinnis gode wenner hon will inte hafua dermedh at giöra. Hon er
en fattig Enkia hon måste höra och inte höra, bad at hon inte skole tuingas till at suerja.

4/ Den 4 Punchte frågan siger hustru Kierstj, aldrig hafua hört hustru Karin dee ordh thala som
dee förmellder.

5/ Puncht will hustro Kierstj suerja inte hafuer hört.

6/ Jmot den 6:te Puncht siger hustro Kierstj at hon kan påmina sigh, at Peder Andersen wedh
färgestan och den gamla färge pigen som blef gifft nembl: Anna, war der jnne når hustro Karin talte
åth tösen. Haf:r de hört något må de weta. Hon har jnte annart hört en hustro Karin war on(d) på
Pigen för hon inte wille tiäna henne.

Hustro Karin blef af Rätten tillfrågat om hon will giöra sin Eedh så det er sant som hon nu sagt haf:r.
Hon åtter badh at hon icke skole tuingas på någon Eedh.
Actum KongElff Rådhuus ut Supra

På samptl: Rättens Wägnar
wnderskrifr:
Anders Öfuenssen

m:p:

Den 4 Junÿ holtis Rådstue i KongElff. War tillstäde Borgemäster och Rådh.

Borgaren Christer Gregersen Kock, inkom för Rätten och fremuiste it skiödebreff på en Agerjordh
beliggendhe udenforr bäcken, som hans hustruis sahl: fadher Anders Erichsen jämpte huus och
pladz, till Rådmanden Jonn Nilsen för lante Penge i sin trångh hade Pantsat, dem bem:t Christen
Koch inlöste och af sin hustruis södskende sig tillforhandlet hafuer, huilket skiödebreff nu blef läst
och af Retten Confirmeret, och påskrefuit, Daterat KongElff d: 31 Maÿ A:o 1672.

Sammegångh blef it breff ifrån Magistraten af Borås Daterat d: 28 Maÿ Nestforleden Borgemäster
och Rådh her i KongElff tillskrefuit, opläst, anlangende den homble som Rådmanden Olluff Rotter
for Börgie Hansen af Borås in Decembrj Nestförleden arresterat hafde, som honom sedan åttergafz,
des meningh och jnhåll, begierande at Rådmanden Olluff Rottrj restituerar honom Börje Hansen den
skadeståndh jämpte anuente Expenser han haf:r taget igiönom bem:t arrest.

Derimodh Rådmanden Olluff Rotttrj suaredhe, der Börje Hansen hafuer Nogen Prætention
jmod honom, kan handh låtta Citera honom i Rätte, huar handh will suara honom, och afuachta en
Retmettigh domb der öf:r.

Jonn Larsen och Nils Krudbrendere, war for Retten opkallet, anlangendhe de saakören som de for
slagzmåhl erre tilldömte at udlegge som her af Protocullet folio – 109 och 175 finis antächnat, huilke
de lofuade strax i dagh wille wdlegge.



Den 11 Junÿ höltz en Allmene Rådstuedagh.
Sammetidh blef giort en Taxa for Bakare huru theras Brödh wäÿa skall som fölger.

När en tönda Rågh gieller Tuå (2) Rix dr skall

 . . . . . . Huete Brödh weÿa... - - 28 lodh
It – 2 skillingz fÿnt Rågmiöls Brödh... 1 lb 10 lodh
 . . . . . . samtagit Rågbrödh... 2 lb - -

Huilken herjmodh selljer, och denne Taxa öfuerträder skall straffas effter lagh och Ordinantien och
miste Brödet.

Borgemäster och Rådh föreholt Borgerskapet efftersom hans Kongl: Maÿ:tt wor Allernådigste
Konungh och Herre Nådeligh hafuer berammet och forordnet en Richzdagh utj jnnewarande åhr at
hålla som d: 18 Aug: lärer anfangas, och derjempte befallet af alle stenderne så åndeligh som
werdsligh till bem:t tÿdh wisse Personer och fulmechtige sigh skola der jnfinna, at Borgerskapet nu
wille uthkåre huilken god Mandh de her af staden wille afstadh hafue.

Altså blef Rådmanden Jens Holst udkårit till Herredagzmand her af staden, då handh sigh
Excuserade och hafde laga förfall så handh inte Resa kunde, Huarföre Borgerskapet jnstelte det udj
Borgemäster och Rådz goda Betänkiande, och låter dem warra benöÿet medh huilken godh Mandh
dhe till herredagzmandh udkåre will.

Den 12 Junÿ bleff Kongl: Commers Collegÿ breff Tullförualteren Erich Hattun tillskrifuet,
anlangandhe den Tullförhöÿningh som på spannemåhlet war oprät som nu hermedh warder
uphäfuit, så det skall blifua allenaste under dhen förige och wahnlige Tullen af à Tunna 10 öhra
sölf:r m:t Daterat d: 17 Maÿ 1672, som blef läst och påskrifuet udj Borgemester och Rådz och störste
deelen af Borgerskapetz påhör.

Stadtzskrifuaren Anders Öfwensen blef af Borgemäster och Rådh och Menige Borgerskapet
wdkåret till herdagzman, her af staden.

Den 18 Junÿ Bekom Mester Hans Simensen Skrädder Borger och jnduoner her i KongElff jt Gebordt
breff till sin sohn Simen Hansen Skrädder, om hans Erlige födsell och Christelige forhållandhe, det
medh stadtz secret Bekräftat.

Den 27 Junÿ Bekom Befallningzmanden Sten Pederson en Attest om hans gårdh och pladtz her i
staden som hand aff den danske Postmästaren Elÿ Bertellson d: 27 Januarÿ 1658 kiöpt och sigh
tillforhandlet haf:r, som handh effter Kongl: Maÿ:tz Nådige behagh måste neder Rifua och pladsen
Quitera och frånflötta.

Den 9 Julÿ Bekom Gunnella Didrichzdotter it gebört breff wnder stadtz secret, om hindis Erlige
födsell och Christelige förhållandhe.

Den 1 Augustj holtis Rådstue i KongElff. War tillstäde Borgemäster och Rådh.

Iblant annart war at forrätte kom for Rätten Jnspectoren öfuer Tobackzhandelen welb:de Olluff
Carllson, som hafde i rette ladet Citera Borgaren Anders Erichsens hustro Karj Sueningzdotter, och
föregaff hurusom hand for Någre åhr seden sente sin tiänare Toll Jonson hid in i staden med trej
stöcken sölfskeder at Pantsette for tobach till huem hand kune få der uthaff, huilken saak Anno
1669 d: 25 Maÿ hafuer warit her for Rätten, och forbem:t hans tiänare, då såuel som nu, beropade
sigh på Biören i Wÿken, som skall hafua warit medh honom, och sågh at handh Pantsatte bem:t
sölfskieder för Toback till Anders Erichsens hustro Karin Sueningzdotter, och nu hafuande it witne
Nembl: Gustaff Andersen i Romstorp i Wiste herradh, som nu her för Rätten tillstår, at handh war
medh Jnspectorens tiänare då hand Pantsatte bem:t 3 sölfskieder till hustru Karin för toback.



Hustro Karin Sueningzdotter möte for Retten och sagde nu som tillforn at hon inte hafuer bekommet
några sölfskeder i pant, och hafuer ingen toback hafft till at sellja.

Så Emedan som Jnspectorens tiänare Toll Jons: beropar sigh på Biören i Wÿken, som skall
hafue warit medh honom, då handh Pantsatte bem:t skieder for toback, Altså upsettis ennu denne
saak, intill hand förer lagligh witne, och da hafuande Rättens uthslagh at afuachta.

Den 19 Septembr: holtis Rådstue i KongElff. War tillstäde Borgemäster och Rådh, wdj
stadtzskrifuarens Absentz war Hans Erichsen i des stelle.

Då jblant annart war at forrätte inkom för Rätten Peder Torsen af Råstock i Rommelandh sochen,
som hafde i rätte ladet stefne Barbro Börjesdotter her i KongElff, och besuärede sigh öfuer henis
Mandh Arfue Ollsen, och gaff honom saak för at hafue stulit en oxe frå honom, på Nÿe (9) Rix dr
werdj. Begierande at handh måtte få wederlagh och Betallningh for samme oxe.

Barbro Börgiesdotter inkom for Retten, som bleff tillfrågat huar hennis Mandh ehr. Hon
sade sigh inte weta huar handh er afblefuen, och tillstod hennis Mandh hafua stulit samme oxe,
henne owetandhe. Hon blef frågat huad midel hon wet till at få betala honom samme oxe. Hon sade
sig nu ingen middell hafua der till, utan erbödh sit huus och pladtz at måste sellja, jämpte huad
fattigh Egnedom hon formåte till hans fornöÿningh, och bekom hand huden igien af oxen, och bleff
saaken opsatt till widare Ransaakningh, och hon förelagt at förnöÿa honom for oxen.

Besökaren Erich Suendson giorde sin Book Eed at hand med trooskap skall upuachte sin tiänst
wnder Tollneren Clas Bruun.

Tullnären Clas Bruun hafde i Rätta ladet stefne Jens Radde anlangendhe 5 stöke lamb handh hafuer
slachtet, och fördult Cronans Tull der aff, huilket hand jnte Neka kundhe, utan badh for sigh.

Blef afsagt at handh skall Betale sin Tull, och gifue för de 2 stöken dubbell Tull, och blef
förelagt der hand her effter blifuer i så måder befunden skall handh straffis effter Tull ordinantien.

Den 24 Octobr:  Holtis Rådstue i KongElff. War tillstäde Borgemäster och Rådh.

Sammetidh bleff Herredagzmandens stadzskrifuarens Anders Öfuensens breff opläst Daterat
Stockholm d: 16 Oktob: Nestförleden.

Giertrudh sahl: Tolle Pedersens Effterlefuerska, for Rätten fremwiste it kiöbe eller skiödebreff, gifuet
sin son hederlige och wellerde Mandh Her Peder Tollesen, lÿdende på hindis gårdhepart udj
Jllerkier som er 6 öhrisbol jordh, som handh sigh tillforhandlet hafuer Daterat denn 7 Novembr: A:o
1670.

Den 29 Octobr:  Holtis Rådstue i KongElff. Tillstäde war Borgemäster och Rådh.

Sammetÿdh for Rätten opstodh Rådmanden Jens Holst, och inlagde sin Rächning uppå Hans
Pedersens arflodh som hand hafuer warit formÿnder förre, Och derjämpte opsagde samme sit
formÿnderskap. Begierandhe at rätten wille forordna huem samme arff och formÿnderskap skall
Emottaga och her effter forualte, och war Cort Andersen och Biören Andersen tillkaldet samme
arflodh och formÿnderskap at jmodtage, huarföre de Excuserede dem icke willa sigh det påtaga.

Gafz dennem Delation at få betänkia och bereda denem densamma at imottage.

Den 7 Novembr:  hölts Rådstue i KongElff. War tillstäde Borgemäster och Rådh.

Sammetidh bleff Herdagzmandens Anders Öfuensens breff till Borgemester och Rådh skrefuet af
Stockholm d: 30 Octobr: läst och forkÿnt.



Dernäst blef it kiöbe och skiödebreff läst och påskrefuit, utstedh af Hustro Gertrudh sahl: Tolle
Pedersens effterlefuerska, lÿdendhe på en trägårdh beliggende wedh Kierstj sahl: Jacob Clasens
hage på den Ene, och Stöck Capitaienens Anders Peders gårdh på den andre side, Och jligemåde
lÿdende på trej agerjorder eller trej mens(al?)jorder, beliggende wden for bäcken, som hindis sön
hederligh och wellerde Mandh her Hendrich Tolleson kiöpt och sig till forhandlet hafuer Dat: d: 3
Octobr: 1672.

Den 4 Decembr: udj Borgemästers Absentz höltz Rådstue i KongElff. Tillstäde war Rådmendene.

Sammetidh Blef Arfued Ollsen stelt for Rätten som warit Römt, och nu for 4 dager for Tÿfuerj är i
fängsell insatt, Af rätten tillfrågat, hurusom er tillgånget, Emedan handh hafuer stulet den oxe ifrån
Peder Torsen i Råstock i Rommelandh sochn.

Han sade at hand gich på weÿen åth Rommelandh sochn och skole der kiöpa sigh några
lam, då jmellem Skiällebräcke och Råstock på weÿen möte honom en suart ligesom en hundh, och
som den försuant, blef hand war(se) huar samme oxe lågh, och togh den och kom hiem om Natten
Klokan 11, och slachte den. Handh blef tillfrågat huem som war i Rådh medh honom at stiäla oxen,
och huem som hialp honnom at slachta den. Hand sade at inte Menniske war i Rådh medh honom
och ingen hialp at slachte den, uden hans hustro. Hand blef tillfrågat om handh wedh sigh middell
till böder effter lagen, ellers blif:r hand straffat på kråppen. Hand badh om Nådher, och wiste sigh
ingen Rådh till böder, wden rätten wille hielpe hannem till de Penge som honom tillstår hos Karj på
berget.

Resolut: Emedan denne Arfue Ollsen icke tillforn er befunden medh tÿfuerÿ, utan detta warit
förstegångh, altså er af Rätten afsagt at hand effter lagen Tÿfue Balkens 1 Capit: skall böde – 8:te
ortuger och 13 mk.

Den 19 Decembr: holtis en Allmene Radstuedagh i KongElff. War tillstäde Borgemäster och Rådh.

Sammetidh hafde Hans Erichsen fullmechtigh af Befallningzmanden Rasmus Jensen i Rette ladet
stefne hustro Anne Mikelsdotter, anlangende en Bÿbell, hon förholler som hand Rasmus Jensen af
Befallningzmanden Sten Pedersen er tilsagt och belofuet. Begierande handh samme Bÿbell kunde
mächtigh blifua.

Hustro Anne Mikelsdotter möte tillsuars, och för(e)gaff huru som Befallningzmandens Sten
Pedersens hustru hafuer henne samme Bÿbell Pantsatt, hafuande och Rächningh medh Sten Person.
Kan inte lefuerera Bÿbelen frå sigh förend hon bekommer sin betallningh.

Denne saak bleff opsatt till en Anden Rådstue dagh, at Anne Mikelsdotter kan giöra
Rächningh medh Befalningzmanden Sten Pederson.

Söfren Trostis huus blef till kiöpz opbuden förstegångh.

För det sidste bleff Julefredh påliust, och Borgerskapet tillformanet, medh flÿdh och andacht at
söge Kierken. Gifuande den giestlige stundh enhuer sin Rättigheet effter skÿldighet och seduane.
Enhuar och tage ware på Jild och lius. Och der nogen befindis bruge slågzmåhl eller trätte medh
Juell ehr, skall lide dobbell bodh och straff.

Att detta er Richtigh Copia af Protocullet attestera wÿ medh Stadsens Jnsigell jämpte
stadtzskrifuarens wnderskrifft af KongElff.



Anno 1673 den 16 Januarÿ  holtis Rådstue i KongElff. War tillstede
Borgemester Hans Sticker
Jon Nillsen, Johan Niebuhr,
Jens Holst, Olluff Råtter och Jacob Halffman, Rådmendh
och stadtzskrifuaren Anders Öfwensen

m:p:

Sammetid wdj Rätten från sig lefuererede herdagzmanen welb:de stadtzskrifuaren Anders Öfuensen
Kongl: Ammiralitetz Quitans uppå stadens 1671 åhrs Contribution på – 50 Dr sölf:r m:t Daterat
Stockholm den 27 Augustÿ 1672.

Anders Christensen Koch blefue medh Magistraten forEnit, at skall gifue for jnneuarandhe åhr i
skatt till staden 6 mk sölf:r m:t och dess utan han sielff suara och uthläggia huadh Contribution på
honom till Kongl: May:tt och Cronan kan falla.

Hans Erichsen, som er forordnat till at hafua Jnspection öfuer Kongl: May:tz Nådige Placater så de
obråtzligen holdne och effterlefuat blifua, hafde i Rette ladet stefne borgaren Hans Skuriant som
skall hafua en tidh effter hans brölop wed hans hemkomst med sin hustru budet en hop giäster och
giort hemkomst giästebudh, formenande at Hans Skuriant bör effter Kongl: May:tz Nådige Placat –
20 Punct Plichta derföre.

Hans Skuriant mötte for Retten och frågade om Hans Erichsen haf:r noget mera her om at
föredraga, gafz honom till suar, at han dennegang wille suare hertill först.

1/ Huarpå Hans Skuriant till det förste begierede at Hans Erichsen måtte fremuise hans
fullmacht på denne hans anfortrodde Jnsepction, huilken strax blef fremuist och opläst gifuen aff
Magistraten d: 12 Julj 1665, och sedan af hans Excell:nz H:r Richzrådet och Governeuren
höghwälborne herr Harall Stake Confirmerat.

2/ Frågade Hans Skuriant huad skiähl han hafuer till at beuisa detta hans angifuandhe medh.

3/ Om hans Kongl: Maÿ:tz Placater lÿder om Aparte Personer, eller de lÿde j allmindelighed om
alle.

4/ Om hans Kongl: Maÿ:tz Placater lÿder på gunst och gafuer, eller och på Rätmättige sager.

5/ Frågade Hans Skuriant om han skall mude for at giöre giestebud, eller for at forligis.

Hans Erichsen frågade om han kan Neka at han icke giorde giestebudh.
Hand suarede at han bör honom det öf:rbeuise.

Rådmanden Olluff Råtter opsteg frå Rätten sagde sig inte wille hafua med denne saak till at bestella,
tj han seer her at affecter Regerer.

Blef denne sagh opsatt till en annan Rådstuedagh.

Söfren Trostis gård blef andregång till kiöpz opbudin.
Nils Suendsen opböd sin gård til kiöpz forstegangh.
Anne sl: Anders Peders lod opbiude Ellse Hans Bÿls gård till kiöpz förstegangh.

Hans Erichsen fulmechtig af föra Befallningzmanen Rasmus Jensen hafde i Rette ladet stefne hustru
Anne Mikelsdotter anlangendhe en Bibell som Befalningzmanen welb:de Sten Person hos hine
hafuer, och till Rasmus Jensen öfuerlat begierande han bem:t Bibell kunde mechtig blifua.

Hustru Anne Mikelsdotter möte for Rätten och sagde at hafua effter Rättens senaste
befalningh öfuersent Befallningzmanen Steen Person sin Rächningh och derpå ingen suar ennu
bekomet.

Blef denne sagh opsat till Befalningzmanen medh Anne Mikelsdotter om hinis Rächningh
forEnat blifuer.



Den 23 Januarÿ  holtis Rådstue i KongElff. Tillstede war Borgemester och Rådh.

Sammetid hafde Rådmanen Johan Ni(e)bur for Rätten ladet Citere sin skipper Rasmus Ollsen på
Ofuerön, styrmanden Nils Jensen, och bådtzmanden förige Medredaren Bengt Amunsen
anlangende sin skude Suanen som de utj forleden Wåhr, foor medh och wnder Jÿllan(d)s kust
jmellem d: 11 och 12 Aprill er strandet, och inlagde sit skrifftlig jnlegh och der udj begierede at de
måtte sig forklara huru på samme Reise tillganget ehr.

Da bleff skipperen Rasmus Ollsen tillfrågat huru tilganget er efftersom skuden er udj Gott
weir och med en god win blefuet strandet.
Skiperen på denne tillfrågen sade at han 3:de dagh Påske lostede her frå staden, 4:de dag lossede de
frå Siöhe och 5:te dag losede de af Rörö hafn Klockan wngefer 9 eller 10 med en No(r)dost win, och
om afftenen wed sole Nedgang da Chor war holdet hafde de lengden af Robben och war wed pas –
3 mill frå landet tog stÿrmanden förste quarter med Jon Erichsen och Ole Erichsen udj 8 glas.
Jmidlertid war skiepperen och det andet folch till kåi, der de 8:te glas war ude, bleff skipperen udråbt
medh sit folch, Bengt Amunsen och Jacob Gunarsen at aflösa deris Quarter, da steg Bengt
Amunsen till Roret och spurde stÿrmanden huad koos han skule gå, då suarede stÿrmanden at han
skule gå sÿduest ahn och well så wästeligh, då gich stÿrmanden medh sit folck till kåÿ, och Bengt
Amunsen stod 4 Glas, da Når de 4 Glas war ude wille skiepperen kaste låddet, då fant han låddet
som icke war slaget i lÿnen. Då han sögte i hast effter enden på linen fant han bochten och icke
Enden, lagde loddet Neder och sågh ud, effter landet, och blef war(se) huru wandet bleff slett och
som han bokede sig Neder effter loddet stötte skuden, då Robte han stÿremanden och alt folket ud,
och satte deris stÿrbor halse till och wille soÿe siön, då kom de hen imod en sanräfuell, och winden
falt tuert på skuden, da lod de seÿelen falde Neder, och slog dem frå och kastade dem i baden med
mere små Redskap och med en lina firede åth landet och Når de kom om bord igien, satte de warp
ankeret uth, och tog it aff störste ankarne, och satte tuert ud, och siden want det fast med fire
fremmede Man och kunde icke dreÿe skuden, da forsögte de Pompen och  watnet woxte så de inte
kune få skuden lens. Da förde de Velualien (viktualierna) i land med ankertog, Partlina, kabbell lina
och andet mera, der effter kastede de steen ud, och bergede huad de med båden bierge kune. Siden
bleff ont wäder så de inte med båten bierge kune, då blef han forEent med folket der pa landet at de
skulle hafue halffparten af huis de berge kune men at alt kune komma till rätte. Jblant sådant folch
formener han inte kune suare til.

Blef han tillfrågat om Noget af Redskaben er sålt af folket eller frakommet hanem witterligt.
Han sagde at han ingen ting wed blef sålt wden det han sielff solte, och till Rächning fört,

uden it flagh som Jacob Gunesen her for skipperen haf:r bekient, hafua der på landet sålt.
Han blef frågat huarföre han icke lod före det bergede godz hid till staden.
Suarede han derfore fördis Godset till Marstran(d) fordj folket med farkåsten ärnade sigh åth

Marstran(d) och wille hafue udj fracht – 14 dr s:mt. Men hid till KongElff wille de hafft 20 Rix dr,
derfore sögte han det letteste Prÿs.

Fragadis om han inte kune berget skuden emedan der war gott weder.
Han sade inte kune berga skuden fordj hon blef strax full medh wan, och hafde ingen Penge

wden 6 Rix dr och 7 stÿffuer at berge hine medh, och hafuer ofuerlefuereret sin Rächningh den will
han stå wedh. Så han med sit samuit icke hafuer Noget der aff forkortat, sig til Nÿtte, det alt
sandferdigt warra will han medh Eedh bekreffta, och derpå giorde sin Eedh med han(d) på bogh.

Bengt Amunsen kom for Rätten och giorde sin bekiendelse hurusom de om afftenen effter Chor war
holdet hafde Robben i sichte och war wngefer – 2 eller 3 Mill frå landet, och då han steg till Roret
gich han sin rette koos som best han kiende effter stÿrmandens ordre, och tog en stierna i liget och
giech sÿduest ahn, det han medh Eedh Bekräffta will, och Noget effter de stöte war skuden lige så
full inden som wdentil medh whand och gich 4 Man till och frå Pompen tenchte giöra lens men
kunde intet tog de op hierttat och sögte medh en lina i Pompen. War skuden lige så full inden som
wdentill med wandh, och war ellers hans Bekiendelse lige som skieperens och derpå giorde sin Eed
medh hand på bogh.

Dette hafuer Rätten Remiteret till fire siöfarne Mand, Widere at Ransage och at kiende derpå, Nembl:
Jonn Larsen, Suend Korp, Ole Persen och Tolle Suendsen.



Rådmanden Johan Niebur hafde för Rätten ladet kalle Borgerne Jon Larsen och Lars Erichsen som
for hanem hafde fremwist huru it stöcke lina som de kiöpt hafuer, efftersom Niebuhren af
Prädikestolen hafuer ladet afkuna at sådant ähr af hans skipzreedskap som lågh på kiÿrkelofftet
hanem tuende gange fråstulet. Begierandhe at de wille opsige af huem de det kiöpt hade, da
bekiende de både to at hafue kiöpt bem:t liner af Joen Jensen Potmager. Lars Erichsen kiöpte sit i
Wåhras Nestforleden, och Jon Larsen kiöpte sit onsdagen förEn det af Prädickestolen bleff afkunat
och strax det bleff afkunat fremuiste de det for Niebuhren som kiendis dem.

Borgemester Hans Sticker lod till kiöpz opbiude Maren Timermandz huus och pladz förstegångh.
Nils Suendsen Sniker lod sin hus och pladz till kiöpz opbiude förstegång.
Söfren Trostis huus och pladz bleff i dagh 3:de gång till kiöpz opbudin.
Else Bÿls huus blef andengångh til kiöpz opbudin.

Olluff Sifuersen blef forordnet at werre formÿndere for sin broder Per Sifuersen och hans arflod til
sig at aname och derjempt gaf tillkiene hurusom han på skifftet for sig och sin Broder effter faderens
begieringh gaf sit minde och samtöcke till at sösteren Jertrud måtte gå lige i arff medh dennem effter
deris sahl: Moder, och i fall der Per Sifuersen som nu er Omÿndig i fremtiden i hans Mÿndige åhr
will Protestere uppå sin arflodh at han den icke nu tilfulle bekom belof:r Ole for sigh och sine
arfuinger at wille da udlegge den halfue deel medh sin sÿster så han skall nå sit fult udh och blifue
skadislös i dess måder.

Anders Larsen blef forordnet till formÿndere for Jertru Sifuersdotter som hindis arflodh till
sigh anamedhe.

Den 24 Januarÿ Effter Magistratens befallningh af den – 23 Hujus ware wÿ effterskrefue Jonn
Larsen, Suen Korp, Oluff Pedersen och Tolle Suendsen forsamlede at Ransage, kiende och skiönie
öfuer den Olÿckeligh hendelse som Rådmandenz Johan Niebuhrz skudhe Suanen er geraden udj, da
lod wÿ oss den Ransachningh som aff Rätten i går öf:r skipzfolcket bleff hollet oss foreläsa, och der
effter det öfrige skipzfolch öfuerhört.

Då stÿremanden Nils Jensen bekiende hurusom de 5:te dag Påske om Morgenen wngefär klokan 8
eller 9 lossede uth ur Rörö hafen for en Nordost win och om afftenen klockan wngefer 8 hafde de
Robben i sichte och war wed Pass – 3 eller 3½ Mÿl Norduest frå landet, togh stÿremanden förste
Wacht medh en god wacker Wÿn och brugte alle sine seÿell wntagen store bonet, och gich sÿduäst
ahn sålenge hans wacht warede. Dernäst tog skipperen wacht med Bengt Amunsen och Jacob
Gunesen och Bengt Amunsen strax till Rooret och blef befallet at gå söduäst ahn och wäll så
wästeligh, och stÿremanden sad hos skiepperen och droch en Pibe toback, och talede om den koos,
huru de med denne koos Meente skulle gå öfuer Refuet på 18 fafner, gich så till kåÿ.

Stÿremanden bleff frågat om han kan giöra sin Eed, så Bengt Amuns: i skiepperens Wacht
stÿrte den Rätte koos som hannem war befallet, det han Nekade icke kune giöra fordj han gich hen
och lade sigh. Men udj hans Quarter höltz den rätte koos söduäst ahn wille han giöra sin Eedh.

Blef han tilfrågat Når skuthen stötte om ingen rådh war at den kune bärgas, sade han at
ingen rådh war till. Men han tuifler på skiepperens wacht huru som de hafua holt koosen, giorde
och sin bogEedh.

Kocken Jon Erichsen blef tilfrågat hurusom er tillganget med skuden som borte bleff, suarede
han at de om Morgenen om dagermåhl låsede uth ur Rörö hampn medh en Nordost wÿn och starck
kÿllingh, och om afftenen i soleglaningen hafde de Robben effter på låringen och kunde werre 2 eller
3 mÿl frå landet, kan icke wide det så iust, och ellers war hans Bekiendelse ligesom det andet folck,
giorde derpå sin Eed medh hand på bogh.

Jacob Gunesen af Ofueröen bekiende ligesom de förra deris bekiendelse war, bleff och
tilspurt om han kan giöra sin Eedh at jngen af folket er Wollandhe i skutans borteblifuandhe. Han
sade for sin Person willa giöra Eedh, men for en annan kan han inte suerÿa, och giorde sin Eed medh
hand på bogh.

Effter denne Ransachningh skiepparens och stÿremandenz medh samptligh Båtzmendenis
bekienelse, och derpå giorde Eedh, och som befinis om afftenen wed soleNedgangh at de hafde
Robben i sichte och war frå land wngefär 3 mÿll och deris gångh i förste Quarter hafuer warit
söduäst ahn, och i andet Quarter Når Bengt Amunsen steeg till Rooret tillstår skiepperen at
stÿrmanden befoel dem at gå  söduest ahn och wäll så wästeligh, huilken gångh wÿ Pröfuer warra



Richtig och rätt och stÿremandens Ordre warit godh, och derföre icke kan fine Nogen af skipzfolket
warra wållande till skutans strandande, wthan befiner at strömen hafuer försätt dennem wnder
landet och der igenom olÿckan skiedh. Belangende huad Reedskap och andet meera som Berget
blef, och huadh i Bergelön gifuet och bekåstet ehr finer wÿ skiähligt at skiepperen bör framwÿsa en
Richtigh af goda män wnderskrifuen fortächnelse och beuis på, och till det öfriga det s(k)iepperen
anden dagen effter skutan strandede Nembl: den 13 Aprill hafuer forlatt skutan och lasten och sålt
det för Wragh och en annan på Efuentÿr hafuer det kiöpt, det hemstella wÿ udj den lofl: Rättenz
skiärskådandhe och omdöme.

Till wisso hafuer wy dette medh Egen hender wnderskrifuet
Actum KongElff ut Supra

Jon Larsen Suen Jacobsen
Olluf Pedersen Tolle Suendsen

Den 12 Februarj blef denne Ransachningh for Rätten opläst och forkÿnt, och denne de fire
dannemenz kiendelse och afsecht hafuer wj Aproberit, och finder den skiäligh, huarföre den nu her
af Rätten warder Confirmerat och krafftig kient. Det bekräffter iagh wndertächnadhe, effter
befalningh aff KongElff Rådhuus ut Supra

På samtl: Rättenz
wägnar

Anders Öfuens:

Not: P:

Sammetid hafde hustru Anne sl: Anders Pederz effterlefuerska i Rätte ladet Citere Rådmanden Johan
Niebuhr som utj sit skrifftlig Jnlegh foordrar honom – 100 Rix dr, som han effter slutte kiöp och deris
jmellem oprättade skrifftl: Contract af d: 5 Martÿ 1672 er hinde for hindis halfue skude Suanen
skÿldigh, som han till Nestforleden Pinsdagh hafde belofuet skulle betale. Men uppå hinis giordhe
fordringh hafuer det ennu inte willat effterkomma, begierandis hon sin betalningh uden lenger
opholl måtte bekomma, huar uppå hon war rättens Resolution och afsecht begerandhe medh mehra
dess inholl.
Rådmanden Johan Niebuhr for Rätten framsente sin skrifftligh Erkleringh, huar udj han föregifuer at
han for medelst laga forfall icke Personligh får möta i rätte. Men såsom hustru Anna sahl: Anders
Peders foordrar honom en Post Peningar for skutan Suanen, då at han utj Borgemesters Hans
Stickers och flere gode Mens Neruaro hafuer Contenterat och betalt henne for hindis anpart utj
skutan formenandhe fortÿ for hindis foordran at böör warra frÿ. Men de Peningar som Obetalt står,
ähr for Bengt Amunsens ¼:de part lika med hine utj skutan Rådigh, derjmot han skall hafua
Prætention som han medh tiden ährnar förestella. Willjandis elliest suara Bengt Amunsen när han
inför OPartiske laghlig Citerat blif:r.

Rätten tagandis detta utj betänkiande och effter Niebuhrens behagh remiterd denne saak inför 6
OPartiske Mänd Nembl: Rådmanden Jacob Halfman, Borgarne Didrich Krönich, Hans Simensen, Jon
Suendsen, Biören Andersen och Giöde Ollsen.

Den 12 Februarÿ Effter Magistratens befallningh ware wÿ Effterskreffne Jacob Halfman, Didrich
Krönich, Hans Simensen, Jon Suendsen, Giöde Ollsen och Biören Andersen, forsamlede på
Rådhuset, till at optaga och öfuerhöra de stridige och tuistige Poster jmellem Rådmanden Johan



Rådmanden suarede at hafua betalt på skutan 150 Rix dr, och åtterstår 100 Rix dr och sade willa
medh Bengt Amunsens Egen håndh beuisa at han war medreedare utj skutan och framlagde en
skrifftlig Contract som Bengt Amuns: står Nembd for Medredare utj, Dat: d: 5 Martj 1672, den inholl
at huilken af Rederne som uthlöser den anden skole strax betala 150 Rdr och de öfrige 100 Rdr till
Pinsdag förstkomandhe, formenandhe efftersom han ingen Nötte hafde af skutan, och Bengt
Amunsen war medh der den blef strandet, at han bör Pro Cuota lida skade med honom frågadis
Niebuhren huarföre Peningerne förhållis, om Bengt Amunsen er hanem Noget skÿldig, eller om de
hafuer Nogen Rächningh imellem som dem kunde forhindra. Han sade Nej, utan formenar at effterdj
Bengt war medh at forsätte skuden, han och bör lida skade medh hannem, tror icke at Nogen dömer
honom till allena at lida den skade.

Bengt intalte om han haf:r Nogen Prætention emot honom då giör sin ÿtterste flÿd han skall
suare honom.

Niebuhren samentogh sine skriffter,  sade sigh inte warra komen at warra öf:rsnorken, och
gich uth, och seer well huru tillgår.

Hustru Anna begerede it uthslagh antingen hon må fåå sin betalningh eller inte.

Altså ähr detta woris afsecht och Meningh Efftersom Rådmanden Johan Niebuhr effter deris giorde
Contract af goda Män wnderskrifuen hafuer kiöpt skutan och war den allena Rådigh och hafuer
derpå en deel Peningar betalt, och Bengt Amunsen som allenaste for en Bådtzman war hÿrt eller
hustru Anne sl: Anders Peders utj dess Betalningh icke nogen skade bör lida, uthan Johan Niebuhr
bör de Resterandhe Peningar betala, och der Johan Niebuhr Nogen Prætention jmod Bengt
Amunsen kan hafua, hafuer de sig Emillan des uthan at Liquidera, eller wed rätten at uthföra.
Actum KongElff ut Supra.

Jacob Halfman, Didrich Krönich, Hans Simensen,

Jonn Suendsen, Biören Andersen, Giöde Ollsen.

Den 14 Febr: Blef denne afsecht af rätten på KongElff Rådhuus af Rätten Confirmerat och
Rådmanden Johan Niebur tildömt inden halfmånatz dagh de Resterande Peningar for skutan at bör
betale. Actum ut Supra.

Effter befallning På

samptl: Rättens Wägnar



Borgemäster och Rådh påtogh sigh samme formÿnderskap at forualte effter denne dagh.
Dernest blef Jens Holstis afkall for hanz wergemåhl och formÿnderskap for rätten läst och

påskrefuet, Daterat d: 29 Octobr: 1672, och Jens Holst aff Rätten for mer bem:t hans wergemåhl till
bem:t Dato Quiterit aldelis Libererat och frikient.

Karj fergemanz opböd it stöcke af sin pladz till kiöpz förstegångh.

Rådmanden Jens Holst föredrogh, hurusom Rådmanden Johan Niebuhr effter dess sahl: hustru
Ingebor(g) Hansdotter (Holst) bleff forEnit medh börnenis slecht och Wenner om Rede Penge for
deris Moderne arff, huilken forEningh och Contract Niebuhr hafuer låttet förandre, annorlundha ähn
den först wahr. Begerendhe på Börnenis wegnar at han för dess Möderne arff måtte skaffa
Nöÿachtigh Causion och försäkringh.

Tomis Christensen Baaser kåpperslager, giorde i dagh her for Rätten sin borgare Eedh, och blef
forEnit at skall gifue i Borgere Peningar – 2 Rdr.

Hans Larsen skredder lod sigh i dagh inskrifue för sin Moders gårdh, och belofuede at willa her
effter denne dagh suara och uthläggia effter sin förmoga Cronans och stadsens uthlaga och holde
Jnquarteringen.

Den 11 Martÿ  holtis Allmene Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster och Råd.

Sammetid bleff Kongl: Commers Collegÿ breff läst och förkÿnt hans Excell:ns H:r Richzrådet Generall
och Governeuren tillskrifuet anlangende Måth och Wicht, huar öfuer Giöteborgz Magistrat skall
hafua sigh besuärit, at des Naboer utj Hallan(d) och Bahuus lähn skall sellge dem fisk och godz utj
sträben det dhe utj större måth måste låta ompacka. Dat: Stockholm d: 14 Novemb: Anno 1672.

Dernest blef hans Excell:ns H:r Governeurens strenge order opläst, at enhuer skole bruka
Richtigh och rätt måth och wicht som öf:r heela Rÿket inrättat ähr, Daterat Bahuus d: 2 Martÿ 1673.

Elsa Bÿls gård blef effter hustru Anne Anders Peders begeringh 3:de gångh till kiöpz opbudin.
Nils Snikers huus bleff 2:den gång til kiöpz opbudin.
Maren Timermandz hus blef 2 gång opbudin.
Anne Korpis gårdh blef förstegang till kiöpz opbudin.
Johan Andersis huus förstegang opbudin.

Suen Korp lod läse it kiöbebreff på it stöcke pladz som han af Else Bÿls kiöpt hafuer beliggende
Nedenfore hans huus, Dat: d: 2 Junj 1671.

Peder Floor lod läse it skiödebreff på Elli Handskomagers huus och pladz utsted aff Biören i Nösnes,
Daterat d: 6 Augustj 1672.

Peder Floor lod läse en Reuers udstäd aff H:r Borgemästere Hans Sticker, och Rådmanden Jens
Hollst, angående en trägårdh som de honom Pantsatt haf:r, sahl: Jon Jönsis arfuinger tilhörig for de
Peningar han for Jon Jönsis arffuinger till Cronan udlagt hafuer, for den Causion deris sahl: fader
stod för Tullnären Måns Börgesen, Daterat KongElff den 8 Julj 1670.

Den 10 Aprill holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster Hans Sticker, Johan Niebuhr,
Olluff Råtter, Jens Holst och Jacob Halffman, och Anders Öfuens: stadtzskrifuer.

Sammetid hafde borgaren Oluf Torgers: j Rätte ladet Citere Hans Ollsen som wed sin fullmechtigh
och suoger Nils Ollsen inlagde sit skrifftlig besuär efftersom han formedelst sin skade och suaghed
icke formår sielff Personlig at möde, öfuer bem:t Hans Ollsen lÿdende, At han den 5 Aprill om
afftonen inkom till Peder Någetz, der sad Hans Ollsen, och hans Broder Suen Ollsen, och Engebret
Erichsen, samt hans Egen sön Peder Ollsen, och spillede kort, till öll, da droch han engan(g) eller
too med dennem. Jmidlertidh kom hans hustru till hanem begerandhe han wille gå hiem, sagde
Engebret till hannem, wÿ will betale wort öll, derpå han suarede ja willa betale huad honom tillkomer,
och som de spillede kortet befant hans sön Peder Ollsen, at Suen hade taget et kort formegit med



orett, och bad hanem få det frå sig, då Olle Torgersen bad dem forligis: Well, då sagde Hans Ollsen
till Peder, du stormundere, suarade han inte hafua storre Mund en han, dermed foor de hin anden i
håret och falt på Gulfuet. Då foor hansis hustru Engebret, och Suen på och slog Peder Ollsen, och it
af Quinfolken sagde Hans hafuer kniff ude, da steg Olle Torgersen op frå bordet och slog Hans wed
örat. Strax stack han Olle to stick i brÿstet. Ole wende sigh och slog hansis hustru wed öret som
holt hans sön i håret, och gick så hen och satte sigh, alt hengde de om och slog hans sön, Ole
stiger op och fatter Engebret derfrå, och de slogis Någle slagh sammen och Hans Ollsen slog liuset
uth. Då i Mörket stach Hans honom to sår j Ansichtet, jt i Armen, och it skiärande utan på huuden,
och Engebret blef stukin jgenom hånden, och En håntlanger Mauritz blef skurin öf:r hånden, och
Engebret och Ole satte sigh på benken i Mörket, då falt Ole af Benken jmot gulfuet, och daa de
inkom medh liuset och sågh huru Ole war faren fore de alle uth som honom och hans sön slaget
hade.
Hertill at suare möte for Rätten Hans Olsens hustru Karin Engebretzdoter och jnlagde sin skrifftligh
Erklaringh lÿdende, at efftersom hinis Man är inte tillstädhe då är detta hinis bekiennelse om samme
klammerj, at der de sad och spillede kort, falt ord jmellem Peder Ollsen och Suen wed Renna, att
Peder sade at Suen giorde Orätt. Wille derföre spille det slagh om igien, det Suen inte wille uden
sade sigh inte hafua giort oret och gich frå bordet hen och satte sigh på benken hos Ole Torgersen,
bad Olle at han inte wille anse honom, och Peder brugte en slem Mun på Suen, då sagde hinis Man
Hans Ollsen til Peder, Jagh tenker du will ware hosbond for oss alle. Suarede Peder, kom du, och
togh Hans i håret och drog hanom på Gulfuet wnder sigh. Då war quinfolken om at häffte Peder.
Steg hon fram at wille låsse Peders hånd uth uhr hinis Mans hår, då slog Ole Torgersen hine for
Näsen så hon falt imod gulfuet, går han så hen och slår Hans to slag wnder Öret, och som Hans
slapp frå Peder slogh Ole honom i hufuedet medh en liusestage så han blöde, blef han forifret, och
foor till bordet i hast sögte effter Någet at slå till Ole medh, lågh knifuen för hånden för honom,
befinande sigh en stor suaghet af det Ole slogh henne, tj hon haf:r blödt Näseblod altsiden. Och der
hon medh sit fooster Noget skader af det slagh formener hon at Ole bör suare der till.
Engebret Erichs:, Hans Ollsens suerfader bekiende at Peder Ollsen och Suen de spillede kort om en
skillingh till öll, då slog Peder en hiärter bladh uth. Den forsagede Suen, dernest slog Peder en
Ruder uth, dertil slogh Suen en Klöfuer, och Suen togh same Klöfuer in igien och stach medh Ruder
es, och want. Då sagde Peder at Suen giorde Oret, då kom Peders Moder Kiersti Ole Torgersens och
sagde at Suen giör så altid. Då talte Hans Olsen till Peder Ollsen, du will Rÿda på oss alle, då foer de
i håret på hin anden, och for i kull på gulfuet, och Hans falt wnder, då foor quindfolken och Suen om
Peder och fich hannem frå Hans och holt honom, och Engebret låstzede Peders hender af hansis
hår, då slogh Ole Torgersen till Engebret med bar hån(d) och Engebret slogh honom igien och liuset
war uthslugt, och Engebret satte sin hånd for Olis brÿst och förde honom i benken, och befant det
giorde ont i hånden sigendis till Ole, du hafuer wist spiger eller Nåhler i din barm, iagh haf:r Rifuet
min håndh. Suarede Olle lad migh blifue, Jagh hafuer fåedh to eller trei knifstingh. Der de kom in
med lius sågh Engebret hurusom han war stokin tuert igenom sin håndh medh en kniff, men wiste
icke huem det giorde, seÿer sigh inte widare weta till at bekienna.

Hantlångeren Mauritz Suendsen bekiende at Pedeer Ollsen spillede it Ruder blad uth, och
Suend slog Klöfuer till, och togh samme Klöf:r igien och stack med Ruter es. Peder wille inte hålla
det spil, gich Suen frå bordet och sade sig inte willa spilla mehra den affton. Peders Moder hustru
Kierstj Ole Torgers hon wille legge den skillingh uth för honom, då sade Hans Ollsen åth Peder, jagh
tenker du will warra hosbon för oss alla, dermedh foor de tillsamman och falt på Gulfuet. Men wet
inte huem först slogh till hin anden. Då war Engebret och quindfolken och Suen om at skillja dem
åth, och Hansis hustru stod wed bordet och holt hufuedet fram öfuer dem som lågh på gulfuet, om
hon hade sina hender i håret på Peder weth han inte. Men som hon så stodh slogh Ole Torgersen
henne for Näsan medh baghånden, men inte falt hon om kull. Suen och Peder Ollsen de slogis
tilsammen, och quindfolken foor jmellem dennem, och holt Peder at han inte slap lös, och som Hans
slap frå dem hafde han en kniff i sin håndh och Ole Torgersen stod och hade liusestagen i sin hånd.
Men inte sågh han at Ole slogh Nogen der medh. Hans skar effter Ole, då stegh Mauritz op och
sagde kierre Broder inte så, och skar åtter effter Ole. Mauritz togh imod armen och häffte honom,
skar han Mauritz i hånden så tommelfingeren är lam der aff, och stack så Ole Torgersen i Armen, och
Engebret förde Ole i benken. Då sade Ole lad migh blifue iagh ähr sunderskuren, och ingen hade
kniff uthan Hans allena, och Ole sech imot gulfuet, och der de sågh at Ole blöde, foor Hans och
Suen och Engebret medh Quindfolken uthaf huset och gich boort.
Suen Ollsen kalladis in för Rätten och blef tillfrågat huru detta klammeri ähr komin. Sade Suen at han
spillede kort medh Peder Ollsen om en skillingh, och Peder spillede en hierter uth, och han slogh till
och sagede, Peder slogh dernest en Ruter uth. Slog han en Klöfuer till och togh samme Klöfuer
igien och stack medh Ruter es, och want spillet. Då sagde Peder at Suen jorde Orätt will förtÿ inte



wdlegge den skilling bad hans Moder honom gifua sigh tillfredz och inte spille kort. Hon will legge
den skilling uth för honom. Sade Peder Nei hon inte skule läggia uth, thj han tapte inte medh rätta,
och Suen sade sigh inte willa suara moth honom, Men gich frå bordet. Då falt ordh Emillan Hans
Ollsen och Peder, at Hans sade du wilt warra hosbon för oss alle, och Peder fattede Hans i håret och
drogh honom på Gulfuet, och slogh honom wnder sigh. Suen fattede på Peder med quindfolkenis
hielp och fich hannem frå Hans, och han Nappis medh Peder och förde honom utj skårstenen, då
wille Peder spenne honom för hans Gemack, hölt han knädt före, och sade sig wäll weta af hans
strek. Men wet inte huru the Andre Nappas och ingen sågh han hafua kniff. Wet och inte mera till at
seÿa der om.

Besökaren Samuel Christophersen inkom for Rätten och sade at han inkom till Peder
Någetz der Peder och Suen de spillede, då falt spillet lika som de Andre bekient hafuer, och Hans
Ollsen sade at Peder will warra hosbon för them alla. Strax fattede Peder honom i håret och drogh
honom fram och slogh honom wnder sigh. Och Engebret, Suen, Olle Torgersen, och Hansis hustru
de fore om dem, och som hansis hustru stodh, om hon hade Peder i håret weth han inte, Slogh Ole
Torgersen till henne för Näsan så hon blöde, och hantlangeren Mauritz sad wedh spisen och holt
liuset och de blef åthskillde, och Suen och Peder de Nappas sammen, och liuset bleff uthslegt, och
han gick strax der ifrån. Wet förtÿ inte huru sedan tillgich.

Denne saak opsattis till Näste Rådstue.

Jon i Oxås pladtz blef til kiöpz opbudin förstegångh.
Johan Andersis huus och pladz 2:de gångh opbudin till kiöpz.
Anne Korpis gårdh 2:de gång opbudin.
Nils Snickers och Maren timermandz huse ble(ff) 3:de gångh till kiöpz opbudin.
Karin färgemans pladz 3 gångh opbudin.

Den 17 Aprill holtis Allmene Rådstue. War Borgemester och Rådh och störste part Borgerskap till
städhe.

Kongl: Commers Collegÿ breff af d: 29 Martÿ Nestforleden bleff opläst som jnnehölt, at gifua
Collegio en wiss wnderrättelse huru månge farkåster staden tilhörigh ähro huar the P: tempore ähro,
dess storleek drächt och Portar, och om Någon kan warra opbracht, och huad skade en (huar) der af
ledet hafuer.

Skipz Capitein Martin Ankerhielms bref blef opläst, at wåra stadz Bådtzmen skole strax möta wedh
Wärfuet i Giöteborgh medh en Månatz kåst och uthreedningh Daterat Linholmen d: 10 Aprill 1673.

Jon i Oxås pladtz bleff andengång opbudin.
Johan Andersis huus 3 gångh opbudin.
Anne Korpis gårdh – 3 gångh opbudin.

Borgaren Olluff Torgersen jnkom för Rätten som igår hafuer ladet utj arrest sättja sin wederpart
Hans Ollsen, som medh en kniff hafuer skadat honom, så han sedan d: 5 Aprill der aff utj stoor suee
och spräch hafuer måste ligget wedh sengen, begerandhe han måtte bethala Båskiärlön och honom
för suee och wärck, och war en Rättmättigh domb begerandhe.

Hans Ollsen blef in for Rätten kallat och blef Ransaakningen honom föreläst om detta
klammerje, der till Hans suarede at Peder Ollsen war orsaak till detta klammerje, förtÿ han icke wille
uthläggia den skillingh som han tapte medh kårtenspillet, och han blef och förifret för det Olluff
Torgersen slogh hans hustru så hon blöde, huar af hon ennu ähr suagh, och hafuer mist sin
hörelse, sade willa sättia sin huus och pladtz i pant, och förskueta sigh till en annor rätt.

Hans Ollsens hustru blef för rätten in kallat, och Rätten talte medh henne och kune inte
fornimas henne feehla Något på sin hörelse, såsom Mannen föregifuet hafuer.
Peder Ollsen bleff och för Rätten jnkallat och tilfrågat om detta klammerj. Sade han at Suen Ollsen
spillede kort med honom om en skillingh till öll, och Suen giorde honom orätt. Derföre wille han inte
uthläggia den skillingh, då talte Hans Ollsen åth honom at han will warra hosbonde för dem alle.
Peder suarade inte warra mera hosbonde ähn en annan, dermedh foor Hans i hårit och de falt på
Gulffuet, då kom de alle om honom och slogh på honom. Serdelis Suen Ollsen slogis medh honom.
Men de Andre weth han inte huru de foore afstädh. Wiste inte at Hans fader war skurin och
stocken medh kniff, förEn han sågh at han seegh imot gulfuet och de fore alla uth.



Resolut: Effter denne förgående och witnisbiurdh ähr detta Rättens Resolution och domb. Att Hans
Ollsen som hafuer skade trei Personer Nembl: Olle Torgersen to sting i Ansichtet, to i brÿstet, jt
stich i Armen, och it skiärandhe öfuer hånden, och stokit sin suärfader Engebret Erichsen igenom
hånden, och skurit hantlangeren som wille stÿra till godo öfuer Tomellfingeren, at han derföre skall
böta Fiorten (14) Rix dr, och bethale Båskiärlön, och så förEnas medh Enhuar för theras suee och
wärck. Olle Torgersen för han slogh Hans Ollsens hustru som är fruchtsomeligh skall derföre böta –
Tou (2) Rix dr Peder Ollsen skall böta – Tou Rix dr Engebret Erichsen at böta En Rix dr och Suen
Ollsen at böda En Rix dr.

Den 22 Aprill  höltz en Allmene Rådstue.
Blef Kongl: Maÿ:tz Wår allernådigste Konungz och Herris Nådige Placate om Opstäderne

och Alfmogen at må ophandla sigh spannemåhl af the fremmandhe som till siö och stappelstäderne
ankomme, läst och forkÿnt for Meniege Borgerskapet.

Jon i Oxås Pladtz blef i dagh trediegångh till kiöpz opbudin.

Den 1 Maÿ höltz Allmene Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster och Rådh och Meniege
Borgerskapet.

Bleff Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konungz och Herris Allernådigste Placate läst och forkÿnt om
threnne allmenne sollenne Böne och bededager, som utj jnnewarandhe åhr öfuer Suerigis Rÿke och
des wnderliggiande Provincier hållas skall Daterat d: 12 Martÿ 1673, Jämpte blef hans Excell:ns H:r
Richzrådetz Generall och Governeurens bref om bönedagerne opläst d: 18 April 1673: Dat:

Borgaren Anders Johansen bagere fremuiste it kiöbe och skiödebreff på it stöcke pladtz som han af
sin suermoder Karj Färgemans kiöpt hafuer, som bleff läst och påskreffuet och af Rätten Aproberit
Daterad d: 19 Aprill 1673.

Rådmanen Jens Holst jnlagde för Rätten En Extract öfuer Hans Pedersens Arff, som han hafuer warit
formÿnder före. Bedrager hans behåldne medell på – 469 Rdr 1 mk 8 ß, huilken Medell och
formÿnderskap han från sigh till samptl: Magistraten lefuereradhe som de nu hafuer her effter at
suare till Daterat d: 30 Aprill 1673.

Den 13 Maÿ Bleff Tomis Kanstöbers huus och pladz worderet af ti tillforordnede Män Nembl:
Didrich Krönich, Hans Simensen, Jens Nillsen, och Suen Erichsen, utj Neruaro af Christopher och
Hans Skuriant for – 50 Rix dr.

Kongl: Commers Collegÿ breff blef opläst om Convoÿerne som medh aller förste wedh Marstran(d)
skola sigh infina, till at ledsaka och beskÿdda kiöpmans skiepen, Dat: Stockholm d: 6 Maÿ 1673.

Den 27 Maÿ  holtis Rådstue. War tillstede Borgemäster Hans Sticker, och Rådmanen Jacob Halfman,
utj de Andre Rådmens absentz. War tillkallat Rätten at bisidde, Borgerne Didrich Krönich, Peder
Hansen, Jens Nillsen och Hans Simensen sampt stadtzskrifuaren Anders Öfwensen.

För Rätten inkom Borgaren Tormo Clasen som föregaff at Johan Thomesen sagt för honom at hafua
fullmacht af sina halfsÿskon till at sellja sina föräldrars huus och pladz och Er derföre efftersom
Pladtzen är Tormo Clasen Näst belägen komen utj förlichningh medh Johan Tomesen utj hans
sÿsters Ellsebÿ Tomisdotters Neruaro och samtöcke er 2/3 parter af pladzen frå Tormos knäppe
uthmed gatan – 32 allnar, for 53 Rdr 2 mk som skiede utj H:r Borgemäster Hans Stickers, Ole Jönson
Maler, Ole Andersens, och Anders Öfuensens Neruaro medh ord och hantagh, och derpå strax lodh
skrifua och wnderskref skiödebreff, och der stadtzskrifuaren hade skrifuet Copia aff samme breff
togh han dem båda och gich uth aff huset, sade ingen få breff fören han får Peningar, begerande at
Rätten behagade låtta inkalla Johan Tomesen at förmena om han will hålla dess förlichningh.

Johan Tomesen inkom för Rätten och sade at wille hålla förlichningen, om han strax får
Peningerne, frågadis om hans fullmacht som han hafuer aff sina sÿskon till at må sällja pladsen. Då
hade han ingen skrifftligh fullmacht utan sade at der är ingen Närmare at sellja huus och pladtz en



som han.
Tormo Clasen frågade om han kan skaffa to wederhäfftige Män i löffte så han skall warra

skadislös will han gifua honom sina Peningar. Det meente han inte behöfuas.
Christopher och Hans Skuriant fremuiste it breff frå Johan Tomesis halfsÿster Malene Tomisdotter
ifrån Amsterdam Dat: d: 21 Junj 1662 at hon gifuer dem fullmacht at giöre och lade medh hinis Arff
så full som hon sielff tilstäde war, och derjämpte fremuiste en skiffte Contract jmellem sahl: Tomis
Kanstöber och hans förste kull börn lÿdende at skall gifue dem effter deris sahl: Moders Penge 105
Rd in Specie Daterat d: 2 Junj 1641, huilke Penge Ennu i boed jnnestår, formenande dhe at Johan
Tomesen inte får arfua fören de förste börn får sit uth, mindre hafua macht at sellja Noget af
Pladsen. Johan medh obcsendighet spurde huar före Christopher tillförn haf:r stöket Näsen i
Mellom benen, och far nu med bedregerj.

Rätten bad honom få skriffterne frå sigh och sönderrifua dem, det han inte wille giöra, utan sade
sigh warra Nermaste til huus och pladz. Rätten togh denne Johans bedrifft och Ohöflighet utj
betänkiande, och Resolverade han måste sättias i arest för denne hans förseandhe.

Blef altså Tormo Clasen forligt medh Christopher och Hans Skuriant, som sålte honom hus och
pladz for – 30 Rix dr huar aff Kari Tomesis begrafningh och Jordefär(d) medh gielden skall betalis,
och de öfrige Penge at settias på Renta, barnen till Nÿtta, och de belofuade at himbla honom samme
huus och pladz.

Den 5 Junj holtis Almenne Rådstue.
Blef Kongl: Maÿ:tz wår Allernådigste Konungz och Herris Nådige Placate angåendhe

Convoÿernis jnrättandhe Daterat Stockholm d: 13 Maÿ 1673, Jämpte Kongl. Commers Collegÿ breff
af d: 17 Maÿ Nestförleden, for Borgemäster och Rådh och Meniege borgerskapet opläst.

Den 19 Junÿ holtis Rådstue. War tillstede Borgemäster och Rådh.

Borgaren Suen Jacobsen hafde i Rätte ladet Citera Trägårsmästaren Suen, som utj Nästförleden
Winter då Planket omkringh hans Excell:ns H:r Richzrådet Generall och Gouverneuren H:r Harrall
Stakes trägårdh war Nederfallet utj hagen slogh en soo i hiell för honom, och der effter Når hans
hustru frågade huarföre han slogh samme suin i hiell för hinde, skiälde han hinde för en hora,
begerande han derföre måtte plichta;

Suen trägårdzmästare möte for Rätten och sade det skade af honom utj hastighet och bad
henne om förlåttelse. Han wet inte annart än det som Erligt är med hine, och bleff förEnit medh
hinde at skall giffue hine En dr sölf:r m:t for suinet, som han till Mandagh förstkommendhe loffuer at
skall betala och bleffue wenner och förlichte.

En i dagh bleff giort en Taxa för Bakare huru theras brödh weÿa skall när en tönda Rough kåstar –
12 mk sölf:r m:t

 . . . . . . Huete Brödh... - - 26  lodh
It –  2 ßfint Rogh Bröd... 1 lb   4  lod
 . . . . . . samtagit Rogbröd... 1 lb 24  lod

Huilken herimot selljer och denne Taxa öfuerträder, skall straffas effter lagh och ordinantzien, och
mista Brödet.

Else sahl: Hans Bÿls hafde i Rette ladet stefne Nils Krudbrender for Nogen giell som han till hine är
skÿldigh. Nils Krudbrender möte inte i Rette bleff aff Rätten till kient at böde stefnefall – 3 mk sölf:r
m:t.



Den 23 Junj  holtis en Almene Rådstue.

Blef Kongl: Maÿ:tz Nådige Handell Ordinantze huar effter alle the som medh handell och wandell
omgås hafua sigh at effterrätta, opläst for Borgemäster och Rådh och Menige Borgerskapet Dat:
Stockholm d: 21 Martj 1673, Jämpte hans Excell:ns H:r Richzrådet Generall och Governeurens breff
om hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konungz och Herris ankomst blef opläst af d: 10 Junj 1673.

Den 22 Augustÿ  holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster och Rådh.

Sammetid för Rätten tillkiennegaff Borgemäster Hans Sticker huru som Borgaren Frans Albretsen
hafuer for hans Excell:ns H:r Richzrådet Generall och Gouverneuren klagat, huru som han skall hafua
uthaff Rådmanens Jacob Halfmans boo uthtaget och sigh bemechtiget – 103 Rix dr barnePeningar
hans hustru Anne Hansdoter tilhörigh begerandhe at Jacob Halfman wille sigh herpå utj Rättens
påhör förklara.
Då Rådmanen Jacob Halfman her till suarede at han på sin tulltienst war till Kongl: Maÿ:tt och
Cronan skÿldigh, 111 dr sölf:r m:t dem H:r Borgemästaren effter högh öfuerhetens Ordre Anno 1669
d: 3 Aprill af hans boo låt uthuardere. Men ingen barnearfz Penningar hafuer han sigh bemächtigdt.
Fuller hafuer Frans Albretsen och hans hustru Några gånger talet om de Peningar som Halfmans
förman herr Peder Börjesen medh sin hustru skole på hinis hemgifft och Bröllupz Kåstningh bleff
skÿldigh, det Halfman formener icke bör sin förmans Bröllupz Kåstningh bethale, eÿ heller hafuer
han Någon tid för Rätte derom warit tilltalt, mindre wetandis Någon lagmansdomb därom warra
fallin, för nu det aff Frans Albretsens Suplication förnimis. Desutan belofuade Fransis hustru sin
sÿster Else Hansdotter på hinis ÿterste att hon alldrigh skole kräffue hennis Man eller barn bem:t
Peningar, det han medh sin högste Eedh wil Bekräffta.

Den 26 Augustÿ  holtis Allmene Rådstue. Blef då hans Kongl: May:tz wår allernådigste Konung
och Herris Nådige Resolution gifuen staden på herdagzmanens Anders Öfuensens ingifne
wnderdåningste Postulater Daterat Stockholm d: 13 Decemb: 1672.

Blef och Kongl: Maÿ:tz Nådigste försäkringh och Richzdagz beslutt opläst utj Borgemäster
och Rådz och Meniege Borgerskapetz påhör.

Herradzdommaren well:tt Rasmus Henrichsen hafde for Rätten låttet Citera Borgaren Sante
Andersen anlangende en sölff kande som han för 10 eller 11 åhr sedan lante hans hustru Kirstj
Hansdoter, som hon til Mester Jöns Cronones hoffsmedh på Bahuus för – 20 Rix dr Pantsatt hafuer,
begerande han sit lån igien bekoma måtte.

Sante Andersens hustru Kirstj Hansdotter mötte för rätten och inlagde en Rächningh som
Rasmus Henrichsen skall warra honom skÿldigh på – 14 Rdr, huilken de sigh Emillan Liquiderade så
hon affterlod samma Rächningh jmot Ränta for Kannan, hon i så lång tidh hafuer hafft, och lofuade
strax att skaff honom sin kana igien.

Stadtztiänaren besuärade sigh öfuer Borgaren Nils Ollsen som för Några dagar sedan utj
stadtzskrifuarens hus der de på stadsens Erinde der inkom, medh Obequenes ord öfuerfalt dem.

Nils Olsen sade sigh dengångh warra drokin icke wetande han medh Nogra ordh öfuerfalt
dem, blef tillfunden at skall böta derföre – 1 Rix dr.

Jmellan Rådmanden Olluff Råtter, och Jöns Hålst falt her för Rätten Några obequenes ordh som
Rätten icke wille låtta införa eller Protoculera, förtÿ de wore för groff talte.

Den 8 Septemb:  för Rätten inkom Rådmanen well:tt Jöns Hålst och ingaff sin Suplication som lÿde
om de ordh som den – 26 Aug: her på Rådhuset jmellem hannem och Oluff Råtter falt, begerande at
rätten wille attestera hurusom orden dem Emillan falt och at han måtte få Copia af Protocullet om
Olluf Råtters forhållandhe efftersom han haf:r medh och Governeurens Excell:ns Citation låttet
stefna honom i Rätte för opartiske dommare om bem:t ordh. Blef honom Protocollet af Rätten
effterlåtet och beuiljat at see ther utj om Olluff Råtters förhållandhe.



Anno 1673 den 11 Septembr: holtis Rådstue och Rättergangh i KongElff Efftersom Rådmanden
well:t Olluff Råtter hos hans Excell:ns H:r Richzrådet Generall och Governeuren höghwelborne herre
H:r Harall Stake medh en Suplication hafuer andraget om Några skiälsordh her på Rådhuset d: 26
Augustÿ Nestforleden jmellem honom och Rådmanen well:t Jöns Holst warra fallin. Begerandhe
OPartiske dommare der till måtte förordnas som denne saak kunne afdömma och war utj Rätten öfuer
warandhe effter höghbem:t hans Excell:ns Desposition Vise lagman och Secreteraren welb:de Nills
Thomesen Feman sampt Rådmän Jon Nilsen och Jacob Halfman och andre tilkalledhe gode män af
stadsens Borgerskapp, Nembl:

Didrich Krönich Hans Simensen
Jöns Nillsen Peder Hansen
Christopher Skuriant Suen Korp
Biören Andersen Hans Hansen
Bengt Amunsen och Tolle Suendsen
samt stadtzskrifuaren Anders Öfuens:

Herpå blef kiäranden well:tt Olluff Råtter af rätten tillfrågat om han har orsaak at wräkia någon som i
Rätten sitter står honom frÿ. Han suaradhe wäll nöÿas medh de dannemän som kalladhe ähro och
rätten bisitte, och inlade han sit skrifftligh inlegh som utj wederpartens påhör blef opläst Lit A
lÿdandhe.

Salvo Titulo

Näst hafuer iagh för denne lofl: rätten migh öfuer Jöns Hålst at besuära huruledis han sidst forleden
d: 26 Aug: migh på Rådhuset her i KongElff der Rätten håltis medh några ofina skiählsordh hafuer
begägnat, tj der Rådstuen när war Endet och en Man wed Nafn Nils Nordman hafde fåedh sin domb
at böta En Rdr förtj han stadtztiänaren hade öfuerfallet medh några onda ordh. Då sade iagh her är
en part i bÿen som iche alleneste stadtztiänaren öfuerfalder men de skonar än iche Rådmendene,
som migh är wederfaret. Huilket iagh wäll medh tiden achter at udföra ued rätten och der iagh det
sade, sågh iagh at Jöns Hålst giör en Mina medh Munden, då sagde iagh till honom du hafuer inte
behoff at taga digh der Någet aff. Sandeligh iagh Munnar digh der inte medh, Kanske du menar at
iagh skole seÿa det för det du öfuerfalt migh utj dit huus, der iagh kom till digh frå kiÿrkan utj god
förtrogenhet at wille giöra Räkenskap medh digh om den Wächten du togst till mit, och som iagh det
sade sprangh han op af sätit som han sadh, och utj sin ifrighet springer till stadtzskrifuaren beder
honom Protoculera det, at iagh siger at han togh den wicht i mit huus. Då suarede iagh, jagh seÿer
icke at du togst Wichten som it Ran, Men du togst den som it lån, och iagh formener at iagh må sielf
forklara mine ordh, och der iagh det sade, siger han till migh ja, Jagh weth well at du est en
Ordgiuter. Så bad iagh at stadzskrifuaren wille det Protocolera och sade der hoss at det skall ingen
Erlig Man bewise, då sade Jöns Hålst at iagh war skÿldigh honom 8 Rix dr på de Expenser som iagh
bekom för Marstranske klåkan, huar till iagh suarede hafde du lagt 8 Rix dr ud til Expenser När iagh
begerede dem af digh, då skule iagh gierna lefuererat digh dem igen. Mens effterdj du Neka migh
samme 8 Rdr, måtte iagh sielf låna så många Jagh kune betale Enefelt de 2 giöpskin som Gripenkloff
bekom för sin Omack, då sade Jöns: Så duttar han migh som iagh war en hun(d), huar till iagh
suaredhe, sitter der siuken utj at iagh duttar digh, Giör du det samma imot migh igien, du wedst well
at wÿ hafua droket du skall (du-skål) medh huar andra 2 eller 3 gånger, och iagh hafuer sagt du till
digh altsedan du warse it litet barn. Jagh kan icke wenda min tonga till at seÿa i til digh. Tj beder
iagh och på det wnderdånigst begerer at denne loflige och Ehrborne rätten wille denne saak för sigh
taga och utj den allerbäste måte afhandla.

1/ at Jöns Hålst måtte bewisa migh något ordgiuterj öf:r

2/ at iagh till min Wichtis betalningh måtte komma

3/ at iagh måtte befrias för de 8 Rdr kraff som Jöns Hålst kräffuer migh på den klåkan efftersom
han aldrigh En fÿring der till uthlagt hafuer

4/ at Jöns Hålst kastar migh före at iagh seÿer du till honom, formenar iagh at när han giör likaså
emot migh så kan det gå lika op.



Formodar  herpå aff den Ehreborne rätt it Gunstigh uthslagh, och förblif:r till det öfrige de god
herrars Plichtskÿldige Thiänare altidh.
Actum KongElff d: 10 Septembr: 1673

Oluff Råttrÿ

Rätten frågade om han hafuer Några flere acter denne saak angående han wille dem nu jnlefuerera,
då framlade han H:r Richzrådetz och Governeurens Excell:ns Citation öfuer Jöns Holst Litera – B.
jnnehåll.

HARALLDH STAKES:

Efftersom Rådmanen well:tt Olluff Råttrÿ klagar genom sin Suplication som skulle Rådmanen well:tt
Jöns Holst hafua på Rådstufuen her i KongElff d: 26 Augustÿ öffuerfallet honom medh några
obequeene och skiählsordh huilke han achter for opartiske dommere widare uthföra begerandes till
den Ende at få be:de sin wederdeloman till näste allmene Rådstufue Citera som der öfuer på den – 10
Hujus hållas lärer.

Altså stämpnis och kallas hermedh bem:t Jöns Hålst honom Olluff Råtter på samme tÿdh till
ansuars, till huadh i thenne saak han hafuer Jöns Hålst at tiltale, och sådant icke wnderlåtandes
wedh laga plicht tillgiörandhes.
Datum Bahuus d: 3 Septembris 1673.

Sade sigh inte weta huadh hans wederpart hafuer at angiffua och om han kunde haffua flere acter
her till förnöden.

Rådmanden well:tt Jöns Hålstis fullmächtigh Jnspectoren Ratke Seth Presenterade sin fullmacht
Nom – 1. och begeradhe Copia af wederpartens klage Libell det han och bekom och få Delation till
klåkan – 12 at suara skrifftligh derpå, det honom bleff effterlåttit.

Samme dagh klåkan – 12 sattis åtter  Rätten och som Rätten tÿchte wäll warra at parterne kommo till
en wenligh förlichningh. Altså och på det Jöns Hålst icke skule låtta sigh aftradha sentis budh effter
honom at komma hit på wterste Rådstufuan, och jmidlertidh der war budh effter honom kalladis
Olluff Råtter inför Rätten och blef förmanat at affina sigh till en wederbörligh förlichningh, än och
sådant heller någon af dhem skule blifua leedret.

Olluf Råtter suaradhe der Jöns Hålst will den beskÿllningh åtterkalla som han honom hafuer
tillsagt, då will han ingå förlichningh medh honom, och stegh der medh frå Rätten uth at see om de
förEnas kune.

Män som då inte uthrättadis der till, blef Jöns Hålst in för Rätten kallat, och deslikast
tillförmanat at han wille låtta sigh behaga till en wenligh förlichningh och tillfrågadis honom om
någon ähr som här sitter i Rätten han håller mistänckt. Han sade sigh nogsampt warra nögdh medh
huem Rätten besitter. Biören Andersen opstegh och begeradhe efftersom han är i suågerskap medh
Olluff Råtter han måtte her ifrån Excuseras.
 . . . . . . Jöns Hålst sade honom warra lika gott huem som sitter i Rätten han wräker ingen och sade

dersom Olluff Rått will bedias före och Erklara honom her för Rätten will han förlikas tj han achter
inte willa beskiemma hanems Nampn. Jöns Hålst blef frågat huad han haf:r Meent medh det ordh
ordgiuterj som skall warra sagt till Olluff Råtter. Han mente de wara en sådan som har mÿket af
Munden, som han kune wäll och bordhe innehålla medh. Menandis skole igenom Olas förhållandhe
uth af Protocollerne giöra honom full nöÿe och kuna honom det ordh tilläggia.

L:



Åtter blefue parterne aff Rätten tillförmante till förlichningh och huilken aff dhem som fan sigh
suagh till at beuisa sin saak, heller gifua den andre goda ordh än Continuera actionen.

Olluff Råtter begeradhe och badh Jöns Hålst at han wille låtta sigh behaga till förlichningh,
och seer gierna de kune förlikas tj han wedt inte annart än ähra och gått medh Jöns Hålst.

Jöns Hålst töchte sigh aff actor warra förnär skiedh begeradhe få giöra afträdh och hans
fulmechtigh måtte få ingifua sit Jnlegh som då dermedh in kom Nom – 2. så lÿdande

Salvo Titulo

Den högt ähradhe Rätten betackar iagh ödmiukeligst som Nådhgunstigh hafuer behagat föruna
migh tidh skrifftl: at suara till Contraparte Olluff Råtters klage Libell huar utj wederparten fuller
formenar sigh rätta tillgången beskrefuet. Men lichuell i det fall giör som de små barn huilka
gemenligen när de brÿta först klaga, och doch aldrigh bekienna de största Orsaak till trättan warit.
Will för den skull saaksens beskaffenhet i ödmiukhet på det kårtaste andraga wnderdånigst
bediandis den höghäh:de Rätten sådant medh thålamoth tächtis anhöra.

(1/) Den 26 Augustÿ Näst(for)leden blef Borgaren Nils Olsen här på Rådstufuen tilldömt at böta 1
Rdr derpå sade contrap:te han hade ochså orsaak at Citera en för Rätten som burde böta 40 mk til
treskiftis frågandis om det war Rätt att biuda Nogon in på öhl och maath och sedan öfuerfalla
honom, och medan min Prinsipall Jöns Hålst sågh på contrap:ten sade han du har inte behoff at
smila eller see på migh, effter iagh menar inte din Person, der till suaradhe Prinsipa, Huad har i medh
mígh at bestella, eller huadh komer det migh wedh. Cont.p:te sade ÿtterlikare du hafuer taget från
migh min wicht uthan lagh och domb, huilket Prin:p: näkadhe, säÿandhe till rätten dett komer aff de
– 8 Rdr Reese Expenser till Marstran(d) klåkan angåendhes som han migh skÿldigh, och thes uthan
ähro de om wichten förlichte han hade eÿ Pantat sigh sielff. Cont:p:ten sade Prin:p: drogh på sin
kiöpenskap och kiöpt 14 s.lb. lin, det är lapperi och skarn du seÿer, då suarade Prin:p:le altid
öfuerfaller, hutar och dutar i migh som iagh war en Poÿke, Jagh lider det icke offtare. Cont:p:ten
sade åtter du skall det af migh lida. Jagh led sådant af din fader så lenge han lefde, du bekomer inte
annart af migh, det er Meningen. Princip:len stod för den skull op, och sade at Cont:p:ten war en
Ordgiutare som inte achtadhe huadh han seÿer, der på suaradhe Cont:p:ten du lögh som en skiälm
och den skall du warra til dess du sådant bewiser, och at skiählsorden såledis föreluper formoder
iagh Borgemäster och Rådh sampt Bÿskrifuaren som sammetidh hos wore skulle betÿga, och
wederp:ten icke heller der till neka kune, och aldenstun wederparten Principalens ährliga Nampn
uthan gifuer orsaak så högligen Læderar, och sagt honom skulle warra en skiählm till dess han
bewÿser honom warra en ordgiutare,  fördj will iagh näst Gudh see om iagh förmår giöra honom it
nöÿe, förbigåendis största delen af dhem, han tÿdh effter annan medh en ONÿttigh Mun öfuerfallet,
och Enfaldigt bliffua wedh några af wederpartens Procedeurer som på Rådstufuan Passerat och utj
stadsens Protocoll – 1665 d: 21 Decembr:, 1666 d: 26 Januarÿ, A:o 1671 d: 9 Januarÿ, honom till
Ringa heder, finis Noterat, huar af nogsampt kan slutas, huru andra utan rätten måste blifua
hanteradhe, när han icke hafuer forsiun sådant emot dem som rätten bekläda at föröffua, wille man
och gå till de förra och gamble Protocoller tå skole icke många der iblant finas med mindre
Cont:p:ten föga reputerligare der finis hafua medh sin näste omgådh, huilke och till Euentÿrs tordhe
wÿsa at Cont:p:te för en sådan som iagh honom beskrefuet, och mente medh gierningen öfuerEens
komma kunne, står intächnat. Skule och detta till den Punchten icke giöra fÿllest, måste iagh Nampn
gifua, alle huilke wederparten här i staden till deras heder förolämpat, och icke beuisa kunat.

2/ dhe 9½ Rdr för wichten medh huadh mera som iagh honom skÿldigh, will iagh gierna betala
allenast han Contenterar, huadh iagh honom rätmättigh förutan de 8 rdr effter Nom – 1. hafuer at
foordra.

3/ formoder iagh ödmiukeligast honom påläggis migh bethala de 8 Rdr Expenser, effter som
omkostnadhen honom af en lofl: rätt i Giötheborgh ähro godhegiordhe, och Cont:p:te sielff hafuer
lofuat dhem at willa till migh Contentera.

4/formenar iagh måtte nu för Någet Otilbörligt hutt och dutandhe wara befriat, hälst iagh för tiden
ähr komen till de åhren at den Ene bör beuisa den andre den wÿrdnat som honom medh rätta
tilkomer, huilket alt den högtähradhe Rätten på det nogaste tächtis ofueruäga, och wederparten
påläggia at forklara migh för en Erligh man. Så wida han migh icke något Oährligt gitter öfuerbeuisa,
och for sådan otilborligh skiählsordh effter lagen plichta hemställer och den högh äh:de Rättens



godha förnufftige omdömme, om wederpartis [som så oroligh och Rätten så offta wanwÿrdat,
Jämwähl han tå utj Konungens saak skall dömmas ifrån Rätten sigh absenterar, seÿandes affecter
Regera som af 1673 åhrs Protocoll folio – 204 at se] må framdelis bekläda sit Rådmans säte.

Protesterandes herjämpte på det krafftigste emot Cont:p:te på alt hinder och skadhe som
genom denne Process migh utj min Nähringh påkomma kan, föruentandes her öffuer den högh äh:de
Rättens Rätwisa uthslagh och förblif:r

Högtäh:de Rättens
Ödmiukaste och plichtskÿldigste
tiänare

Ratke Seth på min
Princip: Jöns Hålstis Wägnar

Dernäst inlade han sin Principals Rächningh på – 14 Rdr 14 öhra som Olluff Råtter skall wara honom
skÿldigh, Nom – 3, och blef Jöns Hålstis jnlägh andregångh opläst. Olluf Råtter forklaradhe om
wichten såledis de woro förlichte om den, och sade at de woro jnne till Jöde Bökers tillsammans och
der blefue de förlichte at Jöns Hålst skole gifua honom 9½ Rdr för den. Suarandens fullmechtigh
sade at Oluff Råtter hade sagt at hans Principall Jöns Hålst hade taget wichten frå honom utan lagh
och domb. Oluff Råtter badh Gudh forbarma sigh at orden inte falt så. Reus sade medh hele rätten
som då sadh wille det bewisa at orden så falt. Om de 8 Rdr Jöns Hålst fordrar aff Olluff Råtter
berättadhe Oluff så wara beskaffat at han hafuer fört Jöns Hålstis Nampn in utj Expense Rächningen
för 8 Rdr om klåkan som de utj Marstran(d) ähr hid till staden skÿldigh före. Derföre will Jöns Hålst
hafua dem lichuäll han inte hade forskött. Rei fulmechtigh sade at hans Principall hade giort fÿre
Resor åth Marstran(d) om denne klåkan och giort bekåstnat derpå. Sade och at Oluff Råtter hafuer
skiält Jon Larsen för en tÿff och en skiälm. Oluff Råtter suaradhe at den saak komer inte herued, han
är medh Jens Larsen förlicht, och mente han wäll måtte skiälle honom förtj han måtte bära honom
hör och hamp hem för det han hade icke stält sin Rächningh som sigh bordhe, fullmächtigen
suaradhe om den saak skönt inte kommer honom wedh, Will han dogh see om han icke kan giöra
honom it full nöÿe om det ordh ordgiutere, hans Principall hade sagt, och begerde at Protocollet Pro
Anno 1665 den 21 Decembr: måtte framkomma huilket och skiedde och befantis som och oplästis
hurusom Oluff Råtter medh ohöfflige ordh hade in för Rätten öfuerfallet besökaren Sander Lindhe,
bedet honom kiösa Jnspectoren Sinkler i Råffuen, och han digh igien, och ähr gånget ifrån
Rådstufuan, och på Högebrofuen öfuerfallet Borgemästaren som han skulle gå till Rådhuset, Folio –
69, Såledis, at Anna Råtters icke skulle hålla en forreer till jnquarteringh. Jagh gifuer Eder dieffulen
hen skall icke hålla honom o: begerande och at Protocollet for 1666 d: 26 Janu: måtte opläsas der
Olluff Råtter finis at hafua ståendis för Rätten Deprecerat, för samme hans begångne faûter emot
Borgemäster, Folio – 71 beropande sigh och på Protocollet – 1671 den 9 Januarÿ folio – 181 huar
Oluff Råtter sagt om Rättens afsecht jmellem honom och skipper Jon Larsen blef opläst, warra huis
huas, och skiälde Jonn Larsen för en Tiuff och en skielm, och på folio – 76 · 82 · 204 etc, föregaff och
hurusom Olluff Råtter skall haffua skiäldet Tormo Clasen for en skielm.
Olluff Råtter suaradhe ja at han hade så giort, ladh ickun Tormo och migh komma samman at
Nappas, ändoch wÿ ehre förlichte, och föregaff Rei fullmechtigh, at den tidh Mester Roluff Lambretz
fullmächtigh aff Göteborgh war her for Rätten jmot Olluff Råtter Een skull angående, skall och Olluff
hafua tilwit hans Princip:l Jöns Hålst at haffua warit Orsaak till, at han blef så hårt sögt. Olluff Råtter
sade sigh ingen Erligh kar warra om han det skule kuna beuisa. Reus Erböd sigh willa det medh de
goda män som den tÿdh rätten besadh, bewisa, och angaff der hos huru som sl: Borgemästaren
Fredrich Christophersen utj sin tÿdh hade skiähldet Olluff Råtter för en Ordgiutare och står derföre
utj Protocollet inskrifuet. Olluf Råtter sade sigh hafua taget stefningh på bem:d Borgemästaren för
samma ordh, som uthaff 1657 åhrs Protocoll kan förnimmas, haffuandes och sielff läst det åhrs
Protocoll som fins i bÿens kiste. Rätten frågadhe Olluff om de ordh jmellem honom och Fredrich
Christophersen den tidh såledis Passerade.

Han sade det som Passerade fins wäll i Protocollen och han hade medh Generalens
stempning Citerat Bor(g)mästaren i Rätte och Bor(g)mästaren hade skrifuet på stefningen at willa
suara honom, doch inte willa giöra derued foren Generalens H:r Krabbens hemkomst, hafuande och
2:ne Man hos Oluff om förlikelse, och han döde hen i detsamma så de inte kom i Rätte.



Reus begerdhe at Protocollet for A:o 1656 och 57 måtte framkomma, seÿandes willa medh
Borgemäster Hans Sticker, förige byfogden Hans Erichsen, och stadtzskriffuaren Anders Öfwensen
bewÿsa som skulle hafua seet och läst honom utj Protocollet inskrifuen för en ordgiutare och
Didrich Krönich det samme beuist, och bleff Protocollerne uthaff bÿens kiste optaget och befinis aff
– 57 åhrs Protocoll action jmellem sl: Bor(g)mästaren och Olluff Råtter warit, och siufnis bladh uth
aff Procollet tagne, och åtterste i samma – 57 åhrs protocoll finis at Bor(g)mästaren hafuer sagt willa
stå widh de ordh som han om Oluff Råtter tillförn hade sagt.

Olluff Råtter begerade at få tuende man aff Rätten till Jöns Hålst at bedia honom at han wille
ingå en wenligh förlichningh, huilket bleff honom effterlåtet då begeradhe han at Hans Simensen
och Hans Hansen wille gå för honom till Jöns Hålst och tala medh honom om förlichningh.

Dernäst effter Rättens behagh gich Didrich Krönich och stadtzskrifuaren som Reus beropade
sigh på, till witne från Rätten huilke och medh det samme anmodade Parterne om förlichningh, och
utj Kiÿrkian förmåte dhem der till, huarpå de och inkom för Rätten och sade reus medan Olluff Råtter
utj Kiÿrkian medh gratandhe tårar bedet honom om förlåtelse och förlichningh, Har han och
samtöcht der till, och efftergifuet huadh han kune warra offenderat.

Olluff Råtter badh och ine för Rätten om förlåtelse säÿandis sigh inte annart wed om Jöns
Hålst än det som Erligt och wäll ähr, huarpå en sådan förlichningskrifft strax Prorieteradh och
oplästis för Parterne den de och å båda sidor samtöchte, och huarandre widare handen gåfuo.

Anno 1673 den 11 Septembr: höltz Rättergångh utj KongElff öfueruarandis Vice Lagmanen och
Secreteraren wälb:de Nils Thomesen Feman sampt Rådmän och andra tillkalladhe gode män af
stadsens Borgerskap som in actis finis huar då Rådmanen wäll:tt Olluff Råtter hade låttet medh H:r
Richzrådetz och Governeurens Excell:nz Citation instämpna Rådmanen well:tt Jöns Hålst någre
hastige förmente skiälsordh angåendhe huarigenom parterne å begge sidor och i sÿnnerhet Reus då
saken meer och meer i action kom tÿchte sigh warra förnär skiedh, huarföre och Rätten som sågh
thenne tuistigheten bequemmeligast genom förlichningh kune affhielpas, parterna medh all flÿd der
till jnrådhe anmodandis och Jöns Hålst at låtta sigh der till affina, Emedan actor nu begynte blifua
gammal och ållderstegen som förmodeligen hedan effter så skole willa Dirigera sine actioner at han i
Roo lefua måtte huar oppå them Emillan såledis en Wenligh förlichningh skiedde.
Parterne ingingo förlichningh såledis, att Olluff Råtter beder om förlåtelse i det han aff hastighet
Jöns Hålst kan hafua tiltalt, förklarandis sigh icke annart weta medh honom än det som Erligt och
Wäll ähr. Will och warra her effteråth mera omtänckt och sigh bätre omhugså i thal och gensuar, och
huarken honom Jöns Hålst eller någon annan i ordh eller gierningar misförma, wtan wÿsa them
beskedenhet och wÿrdnat så in som utan Rätten som en huars ståndh och Willkor fodra kan.

Jöns Hålst uthlåfuar i lika måte icke willja draga någon Owenskap till Olluff Råtter, för huadh
them Emillan kan warra Passerat, utan gierna förgiätta huru han kune offenderat warra, sampt
Erkienna Olluff Råtter nu som för detta for en Erligh Man, wthan all widare tillwitelse i een eller
annan måte.

Thetta såledis för Rätten warra Passerat Bekräffta wÿ medh woris Egna hender och
wnderskrifft. Actum ut Supra.

Den 14 Octobr:  höltz Rådstufue i KongElff. War tillstäde Borgemäster Hans Sticker, Jon Nillsen,
Johan Niebuhr, och Jacob Halffman Rådmen, och stadtzskrifuare Anders Öfuensen.

Rådmanen Jöns Hålst hafde i Rette låttet Citera Borgaren Frans Albretsen, anlangendhe Någet godz
som han utj Nestforleden åhr, på atten (18) Rix dr hos honom till Jnspectoren Steen Pedersen hafuer
udtaget, och låfuat at skaffa betallningh om 14:de dagar der Nest effter, det han inte hafuer
effterkomit, begerandhe förtj at han till sin betallningh måtte förhielpas.
Frans Albretsen möte för Rätten och tillstår at hafua bem:t godz hos Jöns Hålst udtaget, och det
effter Jnspectorens Sten Peders skriffligh begeringh som han den tÿdh för Jöns Hålst framuiste, och
effter densamme bekom samme godz, och sedan hafuer Jöns Hålstis hustru gånget honom forbÿ
och kräfd Sten Peders thiänare Nembl: Lars Herbergh, betalningen för samme godz. Hafuande och
sent Jöns Hålstis Rächningh på same godz utj Jnspectorens huus på Räfuo, som de hafuer udsent
och fordrat honom sielff betalningen. Menande fördj han willa warra frÿ för detta kraff.



Jöns Hålst sade at Rächningen blef sent till Frans, och hånom kräfftz betalningen och ingen anden.
Påminte han Frans om de suar han gaff då han kom medh Jnspectorens skrifuelse och framuiste, at
han inte will hafua medh Jnspectoren at bestille tj han hafuer ingen Rächningh medh honom, Menz
på det ordh at Frans lofuadhe om 14:te dager der Nest effter at skole skaffa betallningen, derpå fich
han godzet.

Altså Reso(l)verade Rätten at Frans Albretsen skall dette betale inan halfmånatzdagh, eller
och at lida Nam och worderingh aff hans boo.

Dernest framwistis en skiffte Contract jmellem Kierstj Sante Andersis, och hindis doter Maria
Jacobsdotter, lÿdande på – 30 Rx dr, hinis stiffader Sante Anders: belofuet at gifua hine för hinis
fädernearff, som bleff läst och påskreffuen, Daterat KongElff d: 1 Julj 1673.

Den 16 Octobr: holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster Hans Sticker, Jon Nilsen,
Johan Niebuhr, Oluf Råtter, Jöns Hålst och Jacob Halfman Rådmän och Anders Öfuensen
stadtzskrif:r.

Borgaren Anders Ollsen Wågehals jnkom för Rätten och föregaff hurusom han i går förleden utj
Morten bagaris huus her i staden hafuer grebet den tiuff Börje Ollsen, som från honom och hustru
Ingri Archelimästers hafuer stulet de Kåster som de af Prädickestolen den 28 Septemb: och d: 5
October lodh effterlÿsa, sade Anders Ollsen hurusom Tiuffuen gich medh honom hiem i sit huus
och strax på tillfrågan bekiente sigh hafua stullet ifrån honom och frå Jngri Archelimesters, och gaff
från sigh till Anders Ollsen – 2 Rd 14 ß som han hade i beholl af – 7 Rdr han haf:r stulet, och gich
medh Anders och graff op af Öfwen Torsens höö udj laden de andre kåster som de hade misa, som
her för Rätten framwistis. Hustru Ingri sade at hinis godz finis alt behållet så när som en särck som
tÿfuen hafuer på sigh.
Anders Ollsen ingaff en specification på alt huis denne tiuff hafuer från honom stulet lÿdandhe wdj
Rede Peningar – 7 Rdr och en karff som stodh så när full med kopper mÿnt, 1 par linböxer; 1 heelt
stöke slesingh sÿnderskurit i halsdukar och hufuor, En silkegråffgrönh quine lufua, 4 st: sölfskieder,
1 säck, 1 Par handske, 1 lidet stöcke Rött kläde, 1 sax, 2 knifuar, 1 karff, 1 Töna öll opweist på
båtnen, En kanne medh Egh sönderslagen, Någet ledet lin och wllgarn. Hafuande fåedh alt igien så
när som Pase – 5 Rdr af de Rede Penge, En sölfskie, och det ledet garn.

Stältis inför Rätten den Tiuff Börje Ollsen barnfödh i Hälbolun i Oklam (Ucklum) sochn,
och hustru Ingri Archelimästers. Han blef frågat huru han är komen till at stiäla dese kåstene. Han
sade at han gich frå Giöteborgh och öfuer Hÿsingh och foor öfuer wedh Näsit in på inlan(d), och
gich hid till staden och kom hid seent som folch låge, gich så bort till Anders Olsens tenchte taga
sigh ene aln toback wnder Andersis huus, der han pleyer hafua den liggandhe men fant der ingen,
gich så hen och togh it par linböxer udigenom fönsteret på bröggerhuset, gich så derfrå injgenom
Jngri Archelimästers fönster in i stufuan tj han wiste der uar ingen hema, och som han inkom falt
söfnen honom på, och han lade sigh och soff förlenge om Morgenen så han torde inte gå uth. Sågh
sigh omkringh effter Math och fant 3 små ostar, och en kaga brödh, och åth deraff. Sågh utj en kista
som stodh utan lås, medh linkläder utj, togh deraff en särck och drogh på sigh, tog så to små bultar
medh blagarn, et lakan, En duk, seer utj en annan kista stodh och utan lås der lågh en hoop gånge
kläder utj, tog der af en linkiortel, togh så to små skrin medh någet små töÿ utj, togh af en
kistebenck som han opbröd låsen på, it stob grÿn, et stöke fläsk, it fårelåhr, it stöke gåseflesk, och
Pas – 2 mkr smör, det lade han i en bötta. Blef der i huset till om affton slogh ill och tende lius for
sigh, och sadh der till folch hade lagt sigh, går så ud igennom dörana medh detta godz och går han
utj Öfuen Torsens hölade och grafuer det neder i hödh, om Mo(r)gen tiligh går han åth Fontin och
blef der i bergen till affton. Går han åtter in j höladen till folck hade lagt sigh, går så hen och krÿber
in wnder Anders Ollsens huus och går op igenom en läm som är på gulfuet, derpå lågh en töna öhl
som inte hindra honom at koma op. Finer så utj it skåb som är utan lås en steenbolle medh Peningar
utj, och Några Peningar stod i En Teenbolle, och Några stod i en liten Karff. War tilsaman icke full –
7 Rdr, och fant trej sölfskieder och Några små lin kläder och annart små töÿ, som han lade i Karfuan,
och togh en tom säck, och bar det hen udj Öfuen Torsens hööladhe till det andet, och lade
altsammen in i säken, och blef han der liggandhe i höd i to Nätter och dage till om tisdagz morgen
han gich derfrå, och lådh altsammen ligga der effter sigh, utager Peningerne dem togh han medh
sigh, och en bötta som Maten lågh utj, den satte han från sigh i Fontin, och nu han kom hid till
bÿen igien tänckte han förnima om Någen frågar effter detta godz, och Anders Ollsen kom till
honom och fråga om han hade stulet frå honom bekiende han det strax, och fich åth Anders de
beholdne Peningar Nembl: 2 Rdr 14 ß, de andre har hand förödh, och wiste fram alt det andra godz



Rätten Resoluerade at denne Tiuff måste sättias i stadsens fängelse till widare Ransaakningh blif:r
hållin.

Den 20 Octobr: sattis åtter Rätten, och blef Tiufuen stelt för Rätten och frågat om han inte har
stulet frå Anders smed, huar till han Nekadhe, och sade sigh aldrigh hafua stulet för(e) dennegångh.

Anders Olsen kom för Rätten, och sade at han ennu sachnar som denne Tiuff har stulet frå
honom – 6 skiortor, 3 lakan, en hop ledet garn, En sölffskie, och 18 Rdr Peningar, der Emot suär och
forbander han sigh så Anders lÿffuer honom på, tj de fich ifrån honom alt det han hade taget frå
dennem, så när som de Peningar som war forödh af de – 7 Rdr.

Tiufuen blef åtter bracht i fangelse, till widare forhör.

Den 28 Octob: Blef en den tiuff Börje Olsen stelt för Rätten och blef förmanet till at bekienna om
han hafuer stulet för(e) detta, eller om Någen nu warit i Rådh medh honom eller om Någen wiste at
han hade detta godz liggandhe udj Öfwen Torsens höladhe.

Han forbannede sigh så han aldrigh för hadhe stulet, och ingen war i Rådh medh honom, eÿ
heller wiste Någen Menniska at han hade godset liggande utj ladhan. Blef han och frågat efft:r det
godz som Anders Ollsen föregiff:r han ennu sachnar och af honom warra från sigh stulet. Han
suaradhe at han will dö derpå at Anders Ollsen och hans hustru seÿer honom osant på.

Rätten frågadhe Anders Olsen huadh straf han will hafua på denne tiuff. Han sade at han
steller det utj Rättens goda behagh, begerandhe at han måtte blifua straffat för det godz som war
från honom stulet, och är åtter framkomit. Mens för det godz som Ennu skall warra borte beger han
ingen straff på honom före.

Denne saak blef Ennu
opsat till widare förhör.

Den 3 Novemb: holtis åtter Rådstufue i KongElff. War tillstädhe Rätten at besidde, Borgemäster
Hans Sticker, Johan Niebuhr, Jöns Hålst och Jacob Halfman Rådmen, utj de andre Rådmens absentz
Effterskrifne borgare Didrich Krönich, Tormo Clasen, Peder Snicker, Cort Andersen, Jon Suends:
och Giöde Ollsen, och stadtzskrifuer Anders Öfuensen.

Borgaren Anders Ollsen blef för Rätten inkallat och blef frågat om han gifuer denne Tiuff fullkomen
saak at han skall hafua stullet så mÿket från honom som han d: 20 Octobr: her för Rätten angaff, han
der om wille giöra en san och Rätsinigh bekiennelse, på det man kan giöra it wist Facit på huru
mÿket detta hans Tiufuerj utj werdj tillsammans kan bedraga. Anders Olsen sade at det war icke
mera utj Rede Peningar en Pas – 7 Rdr och så de waror som fantis utj säcken dem han blef igien
lefuererat, och bleff samme waror werderate för – 11 Rdr, så det bedrager som han från Anders
hafuer stulet i Rede Penningar och wahror på – 18 Rdr, och det han frå Jngri Archelimesters hafuer
stulet blef och öfuerseet och worderat för  –  3 Rdr 2 mk, bedrager detta hans begångne Tiufuerj
tillsammans på  –  21 Rdr 2 mk.

Tiufuen blef stelt för Rätten och formant till at bekienna om han mera haf:r stulet en
dennegångh. Men han kune inte bringas till Någon widare bekinnelse, eÿ heller war her Nogen som
wiste Någet widare Tiufuerj at Tillwita honom.

Altså är detta Rättens Resolution och domb effter Tiuff B: 1 Cap: at denne Tiuff Börge Ollsen
tildömis at stande till kågen och af Mästermandhen at straffas på kråpen af – 9 Rÿs trei slagh af
huart Rÿs och sedan förwisas af landet.

Den 5 Novembr: holtis Rådstufue i KongElff. War tillstäde Borgemäster Hans Sticker, Johan
Niebuhr, Jöns Hålst, och Jacob Halfman Rådmän.

Jnspectoren öfwer Tobackzhandelen wälb:de Suen Jacobsen inkom för Rätten som föregaff
hurusom han för Någen tÿdh sedan fich åth sin besökare Jon Ollsen – 20 Rdr till at see huar han
kune få toback at kiöpa for them, huilken har fåedh åth en Rÿttare samme 20 Rdr som her i staden
hos Erich Oxås och Anne Christen Kå(c)kis skall hafua kiöpt – 30 Pun(d) toback som ligger hos
Bor(g)mästeren i föruaringh, som Jon Ollsen besökare har Conficerat och taget frå bem:t Rÿtare på



Erich Jonsen Oxås möte för Rätten och begerede den kar måtte komma honom för Retten till suars
som seÿer hafua kiöpt Toback af honom, seÿandhe sigh ingen Toback hafua sålt, och inte warit
hema på den tÿdh som de föregifuer at skall hafua kiöpt denne toback.

Besökaren Jon Ollsen intalte och sagde, at Olle i Wÿken förde Rÿttaren in till Erich Oxås, och
sedan förde Ola denne besökaren hid till staden öfuer Elfuen, bad han för den Ene kar som hade sålt
tobaken Nembl: den som boor längst ute i staden. Men den andre will han inte bedia före.

Anna Christen Kåckis inkom för Rätten sade aldrigh hafua sålt för 1 ß tobach och inte tobach
är sålt af hennis hus formenandhe at den som gifuer henne saak måste komma för Rätten och beuisa
henne det öfuer.

Blef denne saak opsatt
intill Rÿttaren tillsuars.

Den 3 Decembr: war Borgemäster och Rådh på Rådhuset församledhe.

Hafde Kierstin Andersdotter i Rätte ladet Citera Hans Larsen skredder, angående Några
Obequenesordh af honom om henne skall warra Passerat.

Han möte inte blef
tildömbt at böta stefnefall.

Den 16 Decemb: war Borgemäster och Rådh på Rådhuset försambledhe.

Hafde Kierstin Andersdotter andengan(g) i Rete ladet stefne Hans Larsen Skredder han inte möte
men war bortreist.

Den 17 Decemb: holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster Hans Sticker, Jon Nillsen,
Johan Niebuhr och Jacob Halffman Rådmen, och Anders Öfuensen stadtzskrifuer.

Sammetidh för Rätten inkom Erligh och Gudfrÿchtigh Pige Kierstin Andersdotter som nu
trediegångh i Rätte haf:r låttet Citera Hans Larsen skredder, anlangendhe Några Obequensordh han
skall hafua låttet falla om henne, framwisandis kiÿrkoherdens her i staden hederlige och wellerde her
Peder Söfrensens attest hurusom Hans Larsen och hon Kierstin Andersdoter utj hans hus och
påhör Rechte huarandra håndh at de wore wenner och inte wiste at förhindra huar andra utj någon
Echtenskapz tilbudh Daterat d: 2 Decembr: Nestförleden. Dernest framwiste hon en Attest uth aff
H:r Hans Sticker och stadtzskrifuaren Anders Öfuensen wnderskrifuen, lÿdandhe hurusom Hans
Larsens Moder haf:r ombedet dennem såsom och anmodat Rådmanen Jöns Hålst at de wille laga till
det besta. Hinis sön wiste intet annart om Kierstin Andersdotter än det som Erligt och gått ähr,
Daterat d: 3 Decembr: Nestforleden. Frågade och bem:t Kierstj Andersdotter om Nogen han henne
at beskÿlla, formenandhe at Hans Larsen burde stånda henne till rätte och plichta för de ordh han
skall hafua om henne uthlåtet, derpå hon war Rättens afsecht begerandhe.

Altså hafuer Rätten denne hennis föregifuandhe optaget och såledis Resolverat, At Efftersom Hans
Larsen trenne gånge har warit her om i Rätte Citerat och icke komit henne tillsuars, utan hållet sig
wndan at han skall böta stefnefall. Och dersom befinis at han Hans Larsen Några Otilbörlige ordh
om Kierstin Andersdotter låtter falla skall han derföre wederbörligen plichta, och hon för Hans
Larsens tilltala om Noget Echtenskapz forbudh Erkiennis och bör frÿ och Exempt warra. Och Ellers
gifuis henne detta witnisbÿrd hon io hafuer skiekat och förhållet sigh Erligen och well i alle mådher.
Till wiso haf:r wij detta medh Egen hender wnderskrifuet och Bekräfftat.
Datum KongElff ut Supra.

Den 22 Decemb: höltz Allmene Rådstufue i KongElff. War tilstäde Borgemäster och Rådh, sampt
Meniege Borgerskapet.

Stältis för Rätten den Tiuff Börje Olsen som utj Septembri Månadt Nästförleden hafuer stulet frå
Borgaren Anders Ollsen Wågehals, och  frå  Ingrj  Archelimästers  i  Rede  Peningar och wahror på
–  21 Rdr 2 mk och derföre war dömpt at skule aff Mästermanden straffas wedh kågen och förwÿsas



af landhet, effter domens inhåll af d: 3 Novembr: Nästforleden, som om Natten samme tÿdh, bröt
sigh uth uhr fängelset och medh han(d)klufuerne bortrömpt, och ähr nu utj skogen i Romelandh
sochn aff Bönderne i Stinnerödh, som dref skall effter en Räff greben i såtan och hitbracht,
hafuande en hop Tÿfnekåster hos sigh som de inlagde hos Jöns i Solberg i Romelan(da) sochn.
För Rätten inkom Hellje Torstensen och Ellin Torkilsdotter af Mö(l)ndall som gaff denne Tiuff saak
at han i Wåhras stahl frå Enkan Börta Torkils der sammestedz it sölfbelte, det denne tiufuen hafuer
för stadztiänaren öpenbahrat och gådh medh honom åth Fontin och taget det fram wnder en steen
som dise folck wedkiennis. Hafuande sammegångh stullet frå henne En hatt, En suart wallmars
klädningh, 2 lärefftzdukar, 2 hankläde, 2 Pahr Örngotzwåhr, 8 allnar lärefft, 6 kager, 2 Fläskeböster,
En öfuerdeel, 15 mk sölf:r Mÿnt i Rede Peningar, och sonderrefuet theras Jordebrefuer, som lågh i
den kistan i kammaren som han opbrutit hafuer.

Tiufuen tillstodh hafua dise kåster stullet. Men det war icke meera en som 2½ mk i
Peningar, de er förödh. Men de andre kåsterne erre beholdne mäst och är hos Jöns i Solbergh, effter
Widare Ransachningh och tillfrågan bekiente han at hafua stulet nu sedan han bröt uth ur
fängelset, frå Lars Gustafson i Gunnesbÿ, på Hÿsingh – 5 mk Rede Peningar, som Jöns i Solbergh
togh frå honom der de grebe honom, Noch 1 Par Nÿ stöflar, It par strömper, En grön walmars tröÿa,
it Par grå walmars böxer, En bendalströÿa, En kiorta, 6 allnar lärrefft, Och it hogjärn stahl han frå Ole
Andersen i Skållwiserödh uth ur hans quarn, och hafuer ophållet sigh i 14:ten dage och Nätter i
Brunstorp på Bookhållarens höRenne. Han hade inte annart at ophålla sigh medh, en han Molka
bookhållarens kiör om Natten, och lågh stilla om dagen. Han blef frågat om han inte har stulet frå
Anders Ollsen i Granås i Rommeland sochn, det Neka han till, och åtter på widere tillfrågan och
Ransachningh bekiende han at han har och stulet der i sommar. Han bröt in i it kammar om Natten
och togh der uth 3 mk Rede Peningar, En skiorta, den har han sleet op, to barkat skin, de er hos Jöns
i Solbergh. It par fingerhanskar, too Par Nÿa skoor, de står ope i Marken wed Stineröd. En Röd
wndertröÿa, och to linböxer, er hos Falentin i Giöteborgh. Noch it stöke fläsk, 1½ kaka brödh.

Denne Tiuff bleff bracht udtj fängelse till widare förhör.

Anders bagers handskrifft på – 30 Rdr Hospitals Peningar, blef läst och påskrifuen, Daterat d: 18
Augustÿ 1673.

Dernest bleff Julefredh opliust effter åhrligh sedewahne.

Att detta ähr Rätt Copia lÿka lÿdande medh KongElff stadtz Protocull Pro Anno 1673, Bekräffta wÿ
her wnder medh woris stadtz Jnsigell, Jämpte stadtzskrifuarens wnderskrifft.
Datum KongElff den 28 Januarj 1674.

/Anders Öfwensen
m : p :

(sigill)



Anno 1674 den 8 Januarÿ holtis Rådstue j KongElff. War tillste(de) Borgemester Hans Sticker, Jon
Nielson, Johan Niebuhr, Jens Holst och Jacob Halffmandh Rådmendh och Anders Öfuensen
stadtzskrifuer.

Effter Wälborne her öfuerste och Commendantens Börge Nilson Drakenbergz begieringh, gaff
Borgemester befallningh till stadsens tienere och Rodemestere at dhe skulle gå om till Borgerskapet
her i stadhen och åthuera dhem om Nogen fantz som medh soldater hafua kiöpslagat, at dhe wille
dhet godwilligh öpenbahra och frambära skall dhe uthan straff slippa. Men der Nogen finis hafua
kiöpslagat medh dhem och det dölljer och blifuer dermedh beslagen skall blifua dubbelt straffat.

Steltis for Rätten den tiuff Börje Olsen och blef formanet at giöra en sanfärdigh bekiendelse om
hans begångne tiuffuerie.

Då bekiente handh at hafua stulet en öxa frå Bookhållaren nu sedan handh bröt uth uhr
fängelset, den sammegångh handh ophölt sigh dher i dhe fiorten dagar på hans hööRenne, dee er
hos Jöns i Solbergh hos de andre kåsterne.
Suen Jonsen i Gunisbÿ på Hÿsingh inkom for Rätten och beklagadhe hurusom handh i sommer om
Johanni tidh miste af sin kista, som bleff opbrutin – 9 danske fire-mk Croner, to Specie Rdr, En half
Rdr, to mk j Engelske skiellinger medh nogra andhra små saker, föregifuandhe at dhenne tiuff på de
tidher war der i Gunisbÿ. Haffuandhe och de Proff at hand haffuer gienom Anders Olsen Wågehals
låttet wexsla fire ell:r 6 stÿken danske Croner, som Bengt Amunsen och nu her for Rätten tillstodh,
at handh i somars sådanne Peningar af Anders wäxslat hafuer.

Tiufuen blef frågat om han icke hafuer stulet dise Peningar. Han Nekadhe dertill, och seÿer at
handh hade Nogra danske Peningar them hand hafde sigh tillwäxslat af Båtzmen j Giöteborgh och
Marstrandh gifuet for huar Crona – 32 styf:r, och for huar Rdr 6 mk sölf:r m:t säÿandhe at hand är
oskÿldig der utj, och aldrig skall bekienna det. Så Ehuruwähl Rätten giordhe sin flÿdh kune man
dogh inte bringa honom till nogen widare bekiendelse.

Rätten lodh Tiufuekåsterne öfuersee och werdera och befinis hans begångne Tiufuerj utj
Mö(l)ndahl bedraga på – 10 dr 24 öhra sölf:r m:t, j Granås på 4 dr 6 öhra sm:t, j Gunisbÿ frå Lars
Gustafson på – 6 dr sm:t, frå Bookhållaren en öxa på – 12 öhra sm:t. It hogJärn från Ole Andersen i
Skålluiserödh på – 3 öhra, och blef denne saak opsat till Neste Rådstue.

Anna 1674 den 15 Januarÿ holtis Rådstue j KongElff. War tillste(de) Borgemester Hans Sticker, Jon
Nillson, Johan Niebuhr, Jens Holst och Jacob Halfmandh Rådmendh. Tillkallade Retten at bisittja af
Borgerskapet Didric Krönich, Tormo Clasen, Peder Sniker, Jens Nillson, Jon Suendson, och Tolle
Suendsen Borgere och Anders Öfuens: stadtzskrifuer.

Steltis åtter for Rätten den tiuff Börge Ollsen som blef formant till at giöra en sandfärdig bekiendelse
om hans begångne tiufuerie, ångra och förtrÿta sina sÿndher, falla till Gudh och giöra en alfuorlig
Peenitense at Gudh kan forbarme sigh öfuer honom. Han sagde sigh alt haffua bekient huad handh
stulet hafuer, och kune han inte bringas till nogen widar bekiennelse, huarfore heele Ransachningen
blef opläsin.

Och Emedan der af befinis at handh

1/ For det första är greben medh det tiufuerj som han hade stulet i Sept: Månad, förste Afften
frå Anders Olsen Wågehals på – 16 öhra.

2/ Näste affton effter stulet frå Ingri Archelimesters på – 5 dr sölf:r m:t.

3/ Natten der effter, åtter stulet frå bem:te Anders Olsen i Peningar och Wahror på – 26 dr 16
öhra sölf:r m:t.

4/ Om Natten jmellem den 3 och 4 Novembr: bröt stadsens fängelse och bortrömt medh
handklufuerne.

5/ Hafuer han i Wåhras i Mö(l)ndal utj it kamar opbröt en kista och stulit frå Börta Torkils utj
Rede Peningar och wahror, på – 10 d(r) 24 öhra och desuthan sönderRifuet theras Jordebref:r.



6/ Hafuer  hand  stulet  frå Anders Olsen i  Granåhs  j  Romeland  sochn  i  forleden  sommer,
på  –  4 d(r) 6 öhra sm:t.

7/ Nu sedan han bröt uhr fangelset hafuer han stulet frå Lars Gustaffson i Gunisbÿ på Hÿsingh
på – 6 dr sm:t.

8/ Sedan han bröt uth af fängelset haf:r handh utj – 14 dagar ophollet sigh utj Brunstorp på
Hÿsingh på lan(d)sBookhållarens wälb:de Arfwe Andersens gårdh och Molket hans kiör om
Nätterne och der stulet en öxa på – 12 öhra sölf:r m:t.

9/ Wtj Oloff Andersens quärn i Skållriseröd på Hÿsingh hafuer hand stulit it hogJärn sedan han
bröd uhr fängelset på – 3 öhra smt.

Så detta hans begångne tiufuerj som hand sielff wedgår bedrager tilsamen utj werdj på – 53 d(r) 13
öhra sölf:r mÿnt. Huarföre och Emedan denne tiuff Börje Olsen så tit och offta hafuer stulet, och des
uthan bröt stadsens fängelse, Thj dömis handh effter Norgis lagh Tiufue Balkens förste Capit: til
döde, och utj Galljen at ophengias, medh mindre höga öfuerheten här uthinan någon förändringh
giöra thäckis.

Den 24 Februarj holtis Allmene Rådstue i KongElff. War Borgemester och Rådh, och Meniege
Borgerskapet tillstedhe.

Blef högh Kongl: Göta hofrätz domb opläsin Angåendhe den tiuff Börje Ollsen lÿdendhe at han
blif:r fuller medh liffuet benådet. Men skall kåckstrÿkas och forwÿsas landhet Ewerdeligen. Daterat
Jönkiöpingh d: 13 Februarj 1674.

Och bleff strax i dagh wedh klåkan 9 stält Execution öfuer bem:t Tiuff effter dommens jnhåll.

Den 26 Februarÿ holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemester och Rådh.

Borgaren Suen Jacobsen Korp, hafde j Rätta ladet stefne Christoper Helljeson anlangendhe 13½ mk
sölf:r m:t som hand ähr skÿldigh på en häst, som Suen Korp till Bonden Hellje i Sulldall på Tiören
står j löffte före, den Christopher belofuadhe till Nestforleden Larsmesse af skulle betale,
beklagande Suen der Jämpte at Christopher hafuer låttet Hästen forhongra thj hand hafde inte
fooder till honom, huarföre handh medh H:r Borgemesters tillåttelse hafuer taget Hästen till sigh och
skaffat den her på foder for betallningh, efttog den Er fördärfuat och kan inte förtiäna fodret,
begierandhe at Christopher måtte strax skaff betalningh for Hästen och derjämpte foderlönen, thj
den er inte saa mÿket wert som giälden stiger, eller och han måtte warra Hästen Rådigh.

Christopher mötte för Rätten och tillstodh warra – 13½ mk sm:t på samme Häst skÿldigh,
begierandhe Delation på en liten tÿdh, så will handh giöra sin flÿdh om att skaffa betallningen, och
bleff honom gifuet – 14 dagars Delation till at skaffa sigh bem:t 13½ mk. Och huis handh icke inden
bem:t thidh kand bringa Peningerne och stille Suen Korp tillfredtz, skall Hästen worderas och selljas
till betallningen.

Borgaren Suen Jacobsen Ourost hafde j Rätte ladet stefne Bengt Amundsen och föregaff hurusom
handh haffuer sålt till honom sin gårdh som Bengt boor utj och skole hafua for densamme – 100 dr
sölf:r m:t. Derpå hafuer Bengt betalt – 74 dr sm:t och Ennu åtterstår – 26 dr begierandhe at handh
bem:t Peningar måtte medh thes Renta blifua mächtig.

Bengt Amunson suarede, och sagde sigh hafua H:r Borgemästers skrifftlige Order och
befallningh at hand skole lefuerera dhe – 22½ dr sm:t till Chasten Wittz fullmechtigh Anders
Öfuensen, som Suend war honom skÿlldigh.

Fullmechtiger Anders Öfuens: påminte Rätten hurusom Casten Witt af Hamborgh war her for
Rätten d: 21 Aug: 1665, och förhuärffuadhe domb offuer Een deel af sina Debitores her j KongElff.

 - - - - - Jblant Andre war Suen Jacobsen der utj for – 15 Rdr huilken domb framwistis lÿdendhe at
Suen Jacobsen the – 15 mk 1 ß lÿbsk, Anders Erichsen – 37 mk 3 ß lÿbsk och Ole Person – 10 mk 8 ß
lÿbsk skole inden halfmånitz dagh der nest effter betale, eller och lida Nam och Worderingh af
theras boo, och som handh inte hafde tÿdh at förbliffua här sålenge, gaff hand Anders Öfwensen



fullmacht samme Peninge effter dommen jämpte Andre af hans Debitores at opfordre som nu
framwiste sin fullmacht som bleff läst och påskriffuen Daterat d: 24 Aug: 1665. Framwiste derjämpte
Nogra Sendebrefuer frå Chasten Wit som kräfuer honom samme Penningar. Föregifuande och
hurusom der holtis skiffte d: 7 Januarj 1668, effter Suen Jacobsens sahl: Hustru, då blef den 4:de part
j denne gårdh som Bengt haf:r kiöpt lagt til Chasten Wÿttz betallningh, formenandhe at Suen hafuer
ingen rätt till at fordra de – 51 mk 8 ß lÿbsk som är 22½ dr sölf:r m:t eÿ heller gifuer hand samtöke till
at Suen blif:r dem mechtigh.

Rätten beuiljede Suen, der handh kan skaffe fullmechtigen Nöiachtigh Caution, att skaffa
Peningerne jgien När derom giöris Anfoordring at Bengt måste lefuera honom de – 8 Rdr och de – 7
Rdr till fullmechtigen.

Borgaren Lars Erichsen blef i dag forordnat och tillsatt at warra stadz kiemner.

Borgemäster Hans Sticker framwiste it skifftebreff effter sl: Börte Ole Kockis Daterat KongElff d: 17
Decembr: 1673, Sampt derpå quitans giffuen H:r Borgemester som Arfuen, från sigh till Arffuingerne
leffuereret haffuer, Wnderskrifuet och forsedgeet aff Clas Brun, Henrich Jnsen, och Jon Nilson,
Daterat d: 31 Januarj 1674.

Den 17 Martÿ  holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemester Hans Sticker, Johan Niebuhr
och Jens Holst Rådmend och Anders Öfuensen stadtzskrifuer.
Kom för Rätten Hustru Anne Christen Kockis som hafde i Rette ladet stefne Borgaren Biören
Anderson, anlangandhe en liten åker beliggiende Nest widh hinis huus och it stöke der aff wnder
hinis huus, som hustru Malin Clasis till sahl: Anne Råtz sålt hafuer, som hon formenar sigh warit
Nermare till at kiöpa, begierandhe utj sit skrifftlige jnlegh hon måtte effter Naborätten få bem:t åker
till sigh att lösa, och att handh måtte gifua henne skiötebreff på det stöke som hinis huus står på,
det hon till Anne Råtz skall haffua betalt med mera des jnhåll.

Biören Andersen möte för Rätten och begierede Copia af hustru Annis inlegh det hand och strax
bekom, då will hand till Neste Rådstue suare, begierandhe och at Anne måtte beuise, eller wÿse
Quitans for dee Rix dr hon siger hafua för det stöcke pladtz betalt. Men hans sahl: suermoder bekom
j Ploketahl på En Rix dr, dee hon sade åth sina barn skole hafua j leÿa for huusen står på hinis
pladtz, som Biören nu siger at husen for same Rdr kan stå på pladsen til des de Engång Nedrifuis, da
formener hand will haffua åkeren Rättat igien. Begierande och at Malin Clasis måtte komma in for
Rätten, det honom blef tillattet, då Malin inkom sade hon at haffua tilbudit Christen Koch denne
åker till kiöpz forEnd Anne Råtz. Men Jon Larsen som är Nabo på andra sidan har hon inte budet
den.

Anne Kockis suarede, at Malin kom och tilböd henne denne åker till kiöpz, då bad hon, at
hon wille lade opbÿda den for Rätten, så will hon kiöpa den. Men hon gich hen och solte den till sl:
Anne Råtz, w=opbudin (outbjuden). Malin mente det inte hafdis behoff at opbiude så littet for
Rätten.

Biören Andersen framlagde skiödebrefuet om denne åker begierandhe det måtte bliffua
Aproberat och påskriffuet som är Daterat den – 2 Maÿ 1672. Anne Ko(c)kis sagde sigh tilforn
haffue anhållet her wedh Rätten at detta kiöpebreff icke måtte blifue Confirmerat, det hon och nu
begierer, och Erbiuder sigh at giffua Biören Andersen sina Peningar jgien for denne åker. Suaranden
Erhålde sigh wedh sit kiöpebreff och formener at Hustru Malin effter des jnhåll kan himbla honom
denne åker for huer Mans tiltale.

Hustru Anne Kockis sagde sigh inte achta hans kiöpebreff for fulle for En det aff Rätten
bliffuer gillat och påskrifuet, och blef denna saak opsat till Neste Rådstue, och parterne tillformante
jmidlertidh at forEnas.

Biören Andersen framwiste it kiöpebreff på den pladtz han påboor, som hustru sl: Anne Jacob
Råtters af Lasse Anderson sigh tillforhandlet hafuer, som bleff läst, Aproberat och påskrifuet
Daterat den 14 October A:o 1673.

Röboernis breff om de tolff theras stolestäder j Kiÿrkian blef opläst och påskrifuet, och såsom de
besuära sigh öff:r deels af Borgerskapet som om söndagerne jnträngia sigh utj theras stolar, så de
sielffua inte slippa in, så ähr nu aff Rätten afftalt, der Någen af Borgerskapet her effter giör dem
förtrångh j theras stolar, skall effter samme brottz jnhåll plichta för huargångh – 12 öhra sölf:r m:t,



Hans Korp och Else Bÿls sampt Suen Rasmusens börn låt opbiuda theras anpart j dhe – 9
åkerjordher uthan bäcken som dhe effter theras sahl: Moder arfuedhe, det förstegångh till kiöpz.

Ole Torgersen lod sin huus och pladtz förstegångh till kiöpz opbiuda.

Häradtzskrifuaren wälb:de Hans Raff jnkom for Rätten och jngaff sit skrifftlige besuär, hurusom
hans fadher utj hans Omÿndige åhr sl: utj Herren hendödde, och hans kierre Modher utj hans
frånwaro då han tiente gåt folch på främande städher begaf sigh j Echenskap med Peder Nilsen,
huilken skall hafua forödh alt huis Peningar och lösöre som fantis effter hans sl: fadher och der
effter for 8:te åhr sedan forlat hans Modher och lämbnat henne medh tomma husen for att spisningh
effter sigh, foregiffuandhe hurusom hans sl: fadher lämbnat effter sigh goda medell j Peningar,
Wahror, och tillståendhe giell, En pladtz i bÿen, och den pladtz som hans Moder Nu åbor, Wthaff
huilket alt handh siger sigh aldrigh hafua N(i)utit den Ringaste Peningh eller daler i arff. Men sedan
Pär Nillson forlodh hans Modher, hafuer hon till liffsens opholl Nödjas sellja sina huusgerådh
saker, som handh och giort sin flÿdt, medh Peninge och Vetualie wahror till hinis ophåll forstracht
her ödmiukeligh begierandis at handh måtte försäkras och tilläggias huadh honom tillkomma bör aff
det Ringa hans Moder hafuer i behåll, huilket alt gandska Ringa kan tillsträkia Emot dhet honom
tillfalla kune dersom j Rättan thÿdh hafde blefuet skifft och bÿtt med mehra dess jnhåll Dat: d: 10
Martÿ 1674.

Hans Rafz Modher Hustru Maren sl: Hans Timermans war her for Rätten tillstedhe, som
bekiente at hinis Mandh Hans Timermand lämbnadhe månge godhe saaker effter sigh, udj Rede
Peningar – 200 Rix dr, för utan alt boo och bohafue, sölf:r, kåpper, thin, klädher, all hans Reedskap
medh mehra, huar af hinis sohn Hans Raff aldrig på en skillingh eller dr:s werdj effter hans sahl:
Fadher haf:r bekommet i arff, uthan hinis siste Man Peder Nillson forödh och fördoÿet det alt for
henne.

Rådmandhen H:r Johan Niebuhr jntalte och sagdhe at Pär Nillson ähr honom en hoop
Peningar skÿldigh för åthskillige wahror, som handh bekom denstun han war hos henne,
formenandhe att bör af boed betalis.

Hustru Maren sagde sigh inte bekomet på en knapnåhl wert af Peder Nillson, aff det godz
han står i giell före, uthen han taget alt det medh sigh.

Denne saak blef opsat jntill om Peder Nillson komer tilstädh at suare her till, eller och skrifftlig
Erklerer sigh.

Den 7 Aprill  holtis Rådstue i KongElff. War tilstede Borgemester Hans Sticker, Johan Niebuhr och
Jacob Halfman Rådmendh, och af Borgerskapet tillkallat utj de andre Rådmens absentz Didrich
Krönich, Hans Simenson, Peder Hansen, och Jon Suendson Rätten at biside.

Kom för rätten Borgaren Biörn Andersen och jnlagde sit skrifftlig inleg jmodh hustru Anne Christen
Ko(c)kis lÿdandhe

Salvo Titulo

Efftersom iagh utj Nestforleden d: 17 Martj ähr blefuen Citerat af Christen Koch in for denne Lofl:
Rätten angåendhe it stöcke agerjordh migh tilhörigh, beliggiandhe wed forbem:t Christen Kockis
huus, som handh formenar sigh skole warra Nermare till med som iagh effter hans inlegz
föregifuande, at uth föra wid Naborätten, huilket honom öfuer bewisis at samma Jordh ähr honom
tilbudin forEnd den bleff solt till min sahl: suermoder, Anne sl: Jacob Råtters, och då han den inte
wille kiöpa, formenar iagh at Hustru Malin Clasis måtte sellja sin Jordh till huem hon will, som hon
widare medh hinis skiötebreff bekräffter. Jagh formodher at den Loflige Rätten migh her utj
forhielper at samma kiöp som min sahl: suermodher hafuer giort medh Hustru Malin Clasis måtte
blifua w=Rögget (orubbat), och detta mit giensuar jmot hans Prætention utj gunst at optagis.

1/ Föregifuis af Christen Koch skole hafua kiöpt af min sahl: suermoder it stöcke pladtz uth af
samma Jord som hans huus Nu står på, och derjämpte budit Peningar for det öfrige af Jorden. Så
och hustru Malin Clasis dislikaste. Mens de den for Peningar inte will oplåtta. Min sahl: suermodher
berättadhe at hon hade opburit af honom for En Rix dr werdj. Men iche till den Ende at hon skule
hafua sålt honom det stöke pladtz, som hans huus står på, det war alt for få Peningar at föruärfua En
pladz före, Men iagh blifuer wedh mit skiötebreff, och formenar at kiöp går fram men icke tilbaka.



2/Att åkeren är icke lagligh opbudin eller lagståndhen, då war det udj de tÿder när åkeren kiöpt bleff,
at man icke wis på om man fich Niuta det eller iche.

3/ Kan och will förbiuda at skiötebrefuet icke skole blifue Confirmerat och påskrifuet for Rätten
forskiutandhe sigh til Naboräten at skole warra den Nermare, då haf:r hustru Malin Clasis sielf
Muntligh betÿgat for Rätten på forleden Rådstue at honom bleff åkeren tilbudin forEn Nogen
anden. Så Jagh förmenar at warra för detta stöke åker af honom omollesterat.

4/ Hafuer handh och beskickat migh medh tuende Mendh at låtta migh tillsäÿa om iagh icke
medh goda det stöcke åkerjordh wille afhenda för Peningar, då skole han sökia andre Medell. Så gått
som wille Pocka och trua migh min jord jfrå, huilket iagh inte tror Jagh den skule forbrut hafua.

Altså jnstiller iagh detta for denne Lofl: Rättens jnseande at honom effter hans begieran måtte
honom påläggias, det iagh for hans öfuerlåp och stefningh for mit Egit måtte warra Obehindrat, och
migh effter min sl: suermoders kiöp, så och hustru Malj Clasis uthgifne skiötebreffz inhållandhe
måtte Niuta for huer Mans tiltale, som iagh migh till Rätte, henskiuter detta iagh tienstl: af den Lofl:
Rätten afuachtar at få it Rätmättigh uthslagh, och forblif:r

den Lofl: Rättens

tienstwillige tiener

Biörn Andersen

Efftersom Christen Koch af Cronans och stadens uthskickade ähr uthwÿst detta stöke pladtz som
hans huus står på, så Ehuruwäl Biören Andersen hafuer skiötebreff af Malin Clasis på den åker,
huar aff it stöke sträker sigh in wnder husen for Christen Koch, och som hand det bebÿgt forEn
sahl: Anne Rådtz kiöpt åkeren af Malin Clasis, Altså finer Rätten skiäligt at Christen Koch behåller
det stöke pladtz som husen står på, och skall fornöÿa Biören Andersen derföre effter goda Mäns
kiendelse, och det öfrigh åkerstöcke som ähr obÿgt Behåller Biören Andersen effter sit kiöpebreffz
jnhåll.

Biören Andersens kiöpebreff på denne åker blef läst och påskriffuen och på såwida som utanföre
Christen Ko(c)kis huus ähr aff denne åker beliggiandhe blef af Rätten Confirmerat: Daterat d: 2 Maÿ
Anno 1672.

Hans Korpis, Else Bÿls och Suen Rasmusens börns anpart udj de – 9 ågerjorder wden
bäcken bleff andregångh till kiöpz opbuden.

Borgaren Anders Larsen hafde i Rätte ladet Citere Påfwell Korp Borger och jndwohner i Oddeuall
anlangendhe – 101 Rix dr och it kåpekläde på – 18 Rix dr, som Påfuell effter midgifuen fullmacht utj
Amsterdamb effter Andersis hustruis sl: broder Suen Torsen haf:r opburit och skole effter hans
Quitans lÿdande, om Gudh hielp honom medh behållen Resa föra hit hiem åth honom, huilka
Peningar och kläde Anders inte bekomit formenar efftersom Påfwel Korp har jmottaget Peningarne,
och anlagt dem utj wahror och for sigh, at hand bör Contentera honom dem här.

Påffwel Korp möte for Rätten och tillstodh at hafua bekommet effter hans Quitans – 101 Rix
dr j Amsterdamb och anuente dem j wahrår åth sigh, och der hos it kåpeklädhe. Men det wahr utj
w=fredztidhen, så handh bleff af skåtske Caper tagen och opbracht och miste bådhe s(k)iep och
godz for then skul. Menandhe inte kuna Restituera Anders Larson sin skade.

Anders Larsen sagde at Påffuell Korp hafuer sedan sögt Rättergångh j Skåtlandh derom, och
fådh wederlagh. Han fordj måtte giffua honom Noget till wederlagh igien. Påfuell sagde sigh kåstat
snart så mÿkit j Rättergångh som han fich der til wederlag.

Denne saak bleff remiterat så at klaganden hafuer at sökia Påffwell Korp j Oddeuall wed sit
werne tingh.

Borgaren Anders Erichsen bleff her frå Rätten wedh tuende Mändh beskicket Nembl: Peiter Becker
och Anders Larsen tilsagt at hand strax skall skaffa den Mög dÿnga af gathan och hålla gathan
Reen under laga plicht tillgiörandhe.



Den 14 Aprill holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster och Rådh.
Sammetid bleff Jnspectoren wälb:de Anders Hultz breff opläst anlangande Baakungz

Peningarnis Taxerin(g) medh allerförste att måtte skie, och strax att opfoordras Daterat, Wddewall
den 20 Martj 1674.

Hans Korpis, Else Bÿls, och Suen Rasmusens börns jordeparter som de effter theras sahl: Modher
Anne Korpis Erfde, bleff j dagh trediegangh till kiöpz opbudin.

Den 28 Aprill holtis allmene Rådstue j KongElff, tillstede war Borgemester Hans Sticker, utj
Rådmendnens absentz war tillforordnat Rätten at besidde, aff Borgerskapet, Didrich Krönich, Peder
Hansen, Joen Suendsen, och Christpher Skuriant, och stadzskrifuaren Anders Öfuensen.

Sammetidh bleff hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konungh och Herris Nådige Placate om
trenne Allmenne Sollenne fasta och Bönedagar, som utj jnnewarandhe åhr öfwer heela Suerighis
Rÿke och alle des wnderliggiandhe Landh och Härskaper hållas och fÿras skall, och dertil forordnat
d: 19 Junj, d: 17 Julj och d: 14 Augustj for Meniege Borgerskapet opläst. Daterat d: 17 Martÿ 1674,
derjämpte bleff hans Excell:ns H:r RichzRådet Generall och Governeurens breff om samme
Bönedagar opläst. Dat: d: 2 Aprill 1674.

Den högh Kongl: Rättens domb, uppå RichzAdvocat Fiscalens klagemåhl öffwer Executions
betienten Suen Suendson Dat: Stockholm d: 11 Aprill 1674, Jämpte hans Excell:s H:r Richzrådhet och
Governeurens breff af Öÿeredh d: 18 April Nestforledne blefuen lÿdeligh opläst, medh Rättens
formaningh åth Borgerskapet, at the hörsameligh sigh her effter Rätta skole.

Materiallskrifuaren Wälb:de Peder Gutormson, hafde i Rätte låttet Citera borgaren Peder Månsen
anlangendhe en pladtz som Peder Månsen haf:r kiöpt af Borgaren Jon i Oxåhs, formenandhe
efftersom handh haf:r en pladz dernäst liggiande, och at hand före detta haf:r klandrat om detta kiöp
effter Naborätten warra Närmare till at kiöpa den endsom Peder Månsen, huilke pladser handh medh
tidhen Ernar bebÿggia.

Rätten begieradhe at han wille framwÿsa sit åthkomstbreff på den pladz hand sigh tillEgnar,
och Rächnar sigh Naborät uthaff. Han sagde at hans Fadher haffuer kiöpt den af Bengt j Stallens
doter och När Noglen des arfuingh klandrar derpå, will hand suara densamme, och efftersom hans
fadher utj så lång tÿdh hafuer hafft denne pladtz j brugh, handh derföre må Niuta den samme.

 - - - - - Suaranden Peder Månsen mötte i Rätte och framwiste sit kiöpebreff af Joen j Oxåhs
uthstedh lÿdandhe, at Pedher Månsen hafuer effter laga opbiudelse och behörigh lagståndhande,
Richtigh Contenterat och betalt honom för samma pladtz, Daterat d: 28 Aug: 1673, formenandhe
efftersom han hafuer kiöpt sin pladz af Rätte Eÿermandhen som hafuer humlat honom dhen, at han
må Niuta sit kiöp och få bem:t pladz bebÿggia. Och Efftersom Peder Guttormson tillforn haf:r budet
honom sin pladtz til kiöps, då Erbiuder han nu at willa giffua Peningar for den samme Effter goda
mäns Worderingh til den som kan skiöta och himbla honom den, formenandhe sigh som ähr en
Borgare och drager stadsens tynge warra Nermare for Peningar bem:t pladz, än Peder Gutormson,
som for inte har tilEgnat sig den.

Peder Gutormson sagde och formodar om handh ähr en suensk och Cronobetient, at handh
derföre bör såuel Niuta rätt, at få kiöpa sigh en pladtz som en Annan.

Rätten lod Parterne giöra affträdh, och formanedhe dhem till at forEna sigh Emillan, och der
de åtter jnkom och inte kune forEnas, wore dhe Rättens uthslagh och domb begierande.

Då effter tiltall och giensuar och denne saags leilighet, och efftersom befinis at den pladz som Joen i
Oxåhs haf:r sålt till Peder Månsen ähr lagligh träne gånger här for Rätten till kiöpz opbudin och
handh densamme Richtigh haffuer Contenterat och betalt effter sit kiöpebrefz jnhåll, som blef läst
och påskrifuet, och såsom Peder Månses Erbiuder at gifua Peningar for den pladz som Peder
Gutormson sigh tillEgnar, och icke kan wÿsa Nogen åthkomstbreff före, eÿ heller Nogen Rättighet
till stadhen gifuet. Altså findher Rätten skiäligt effter Lagen Kiöbe Balk: 10:13 Capit:r at Pedher
Månsen skall behålla sin pladz effter sit kiöpebrefz jnhåll, och den samme wthan hindher bebÿggia.
Den andhre pladsen der nest optill liggiandhe som Peder Gutormson haf:r sigh tillEgnat, blif:r af
goda Män worderat, och sedan öf:rdragis och försälljes till huem som Peningar till stadhen för den
samme gifua will, och Peder Gutormson jmidlertÿdh jnte befatta sigh medh mere bem:t pladz medh
mindhre handh skaffar sigh lagligh åthkomste breff derpå, etc:



Sahl: Hendrich Guldsmedz huus och pladz blef till kiöpz obudin förestegångh, som ähr worderat for
– 16 d. sölf:m:t effter worderingzmendenis skrifft aff d: 16 Aprill 1674.

Peder Floors skiöte och åthkomste breff på den trägårdh hand af her Jens Kolstorp kiöpt
haf:r, for – 50 dr sölfr:m:t blef opläst och Aproberat, Daterat KongElff d: 9 April 1674.

Rådmanden Jens Holstis skiöte och åthkomste bref:r, på Hans Korpis och Else Bÿls anpart j
de Nie halfue jordher utan bäcken, bleff opläste, och af Rätten Aproberade, Dat: KongElff d: 18
Aprill 1674.

Den 1 Junÿ holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemester och Rådh och meniege
Borgerskapet.

Blef hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konungh och Herris allernådigste Resolution
öfuer Tullfriheten på jnkommandhe spannemåhl opläst, Dat: Stochholm d: 20 Maÿ 1674.

Dernest bleff hans Exell:z H:r Richzrådhet Generall och Governeurens gunstige breff om
samme spanmåhls tullfrihet opläst, Daterat d: 29 Maÿ A:o 1674.

Kiÿrkewerden wälb:de Peder Floor framwiste it bref ifrån kiÿrke Commissarien wälb:de Daniel
Hardtwigh honom tillskrefuet, De Dato d: 20 Maÿ, som bleff opläst, lÿdandhe om den kiÿrchEngh
Skinnarebräcka, som af ålder och uhrminis tÿdher Pro Officio haf:r ligget kiÿrkewerdherne en effter
Anan, här j KongElff, dhen handh uthan Kiÿrkeherdens eller Magistratens Rådh eller samtöke,
hafuer bort fäst till Vice Laghmanden H:r Nils Thomeson Feman.

Hendrich Guldsmedz huus och pladz blef i dagh 2:de gångh til kiöpz opbudin.

Wppå härradzskrifuarens utj Norwÿken wälb:de Hans Raffz jnsinuerade besuär om hans fäderne
arff, som här utj Protocollet Folio – 240, d: 17 Martÿ Nestförleden ähr ahn Noterat Er Resolverat
såledis at Efftersom stiffaderen Peder Nilson effter begieran icke komer at suare till bood och den
giell som hand der satt hafuer, Thj skall boo och bohafue Registeras och worderis, och Hans Raff
der utj undfå sin fäderne arff, efftersom handh icke för noget j arff effter hans sl: Fadher bekomet
haf:r.

Den 26 Junÿ holtis Rådstue i KongElff. War tilstede Borgemester Hans Sticker, Rådman Jacob
Halfman, utj de öfrige Rådmendenis Absentie war tillkallat Didrich K(r)önich, Hans Simensen och
Jens Nilson borgare och Anders Öfuensen stadtzskrifuer.

För Rätten jnkom Tullförualteren wälb:de Erich Hattun, som Effter hans Excell:ns H:r Richzrådhet
Generall och Governeurens Order hafde Rådmanden Jens Holst her for Rätten, och på Kongl:
Maÿ:tz och Governeurens wägnar tiltalte honom formedelst handh hafuer sålt huer tuna korn som
han widh sin uthskiekade kiöpman Bengt Amunsen hemfördhe for – 12 mk sölfr:m:t formenandhe
efftersom hans Kongl: Maÿ:tt wår allernådigste Konungh och Herre Nådheligh haf:r effterlåt tullen
på det spannemåhl som införis, j henseandhe at allmogen må der igienom få des bättre kiöp, at Jöns
Holst samme Kongl: Maÿ:tz Nådige tullfrihet haffuer öffuerträdh.
Rådmanden Jöns Holst tilstodh at handh hafuer taget – 12 mk sölf:r m:t for huer tune korn af det
som hans uthskiekadhe kiöpmandh Bengt Amunsen hemfördhe, och fremlagde handh bem:t Bengt
Amunsens Rächningh for samma Resan och befinis deraff, Jämpte des Tullpass for samma Resan, at
handh hafde utj farkåsten hiem – 16 tunor Malt, och – 10 tunor korn, som här giorde 15 tunor Malt
och 9½ tunor korn. Och blef Jens Holst pålagt at giffua en Richtigh Rächningh till H:r
Tullforwaltaren på huru mÿket detta korn och Malt i sär haffuer kåstat honom, huilken Rächningh
for hans Excell:s af Tullforualteren kan framwÿsas.
Jens Holst blef och tillfrågat huad han kan sellja huer tuna korn före af det handh kiöpte af dhe
fremmandhe farkåster, som bleff låssatt widh siöhee. Då giordee handh sit öfuerslagh, och befant
huar tuna korn komma honom at kåsta – 11 mk 3½ ß och framwÿste en Attest som handh hafde
taget af skiepperne Jens Clemmeson och Tomas Jörgens: De Dato d: 25 Junÿ 1674 den han haffuer
kiöpt kornet aff som war – 305 tunor, der utj Meldis han hafuer gifuet dem for huer tuna korn – 10
mk sölf:m:t och for huer tuna Ertor – 12 mk sm:t och det medh Specie Rdr betalt, à – 6½ mk
berächnat. Foregaff Jens Holst hurusom hans Excell:s H:r Governeuren befoel honom sellja huar
tuna af detta korn for – 10 mk s:m:t det han inte utan stoor forlust kune giöra. Men Endoch, på det



Begierandhe derjämpte at det måtte ahntächnas, hurusom deels Präster och bön(d)er her omkringh
på landet j Wåhras togh – 14: 15 och 16 mk for huer tuna slöt och ofrö korn. Men hand sammetidh
sålt huer tuna gått strit korn for – 11 mk. Och jmot det dhe hafua taget – 3 Rdr for huer tuna Rågh j
Giöteborgh i Wåhr, haf:r hand inte taget höire en – 14 mk tunan, som hand beuisa achtar, etc:

Henrich Guldsmedz huus bleff trediegångh till kiöpz opbudin.

Påffwell Korp Borger och Jnwohner j Oddeuall for Rätten inlagde en Suplication anlangendhe – 12
halffua Jorder som handh och hans sÿskon effter theras sahl: förEldrar Erfde, föregifuandhe hafua
störste deelen jfrån sina sÿskon inlöst, begierandhe om hans moderbroder Rådmanden Jens Holst
Noget det Emot kune hafua at seÿa, will han for Rätten försuara sit kiöp.

Jens Holst intalte hurusom Hans Korp hafuer contra Rächningh jmot sin broder Påfuell och
påminste handh Rätten hurusom det kiöp Påffuell hade giort med Else Bÿls och Hans Korpis hustru
om theras ahnpart i bem:t jordher, bleff uthj Vice Lagmandens H:r Nils Thomesons (Fehman)
Præsentz krafftislös kient. Och handh sidhen haffuer kiöpt Hansis och Elsis anparter.

Bleff Resolverat at Påffuel skall först giöra Richtigh afrächningh medh sin Brodher Hans Korp,
sedan skall han haffua Rättens uthslagh, at affuachta. Och jmidlertÿdh höst(e)r Jens Holst, Hans
Korpis och Else Bÿls anparter, och Påffuell låtter hösta, sin Egen och sin söster Annis och sahl:
Margretis anparter, om han får hinis Arfuingers tillåtelse der till etc:

Den 15 Julÿ  holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemester Hans Sticker, Jon Nilson, Jens
Holst och Jacob Halfmandh Rådmend och Anders Öfwensen stadzskrif:r, som i Rätte hafde låttet
Citera borgaren Hans Simenson, och Prætenderade effter wndfångne breff wedh hans sohn Simen
Hansen – 28 d. s:m:t for fira tunor salt hand effter bem:t brefz jnholl och faderens Nampn
wnderskrifuet å hans wächnar wedfanget hafuer, Dat: KongEllf d: 13 Julÿ 1667, Huilke Peningar
handh föregifuer, Hans Simenson loffuat honom at skule betala, effter hånder så sant som hand ähr
Erligh och skall hafua sagt åth Rådmandhen, det giör honom ont at handh for hans sons skÿll lida
så stor skadhe, och betalte honom samegångh herpå – 2 Rdr.
Hans Simenson möte for Rätten som Exciperade emot, som wahr det breff inte aff honom uthgifuet
eller wnderskrifuet, iche heller hade hans sohn Simen Hansen hans befallningh. Men honom aldelis
obeuist har skrifuet det breff och uthtaget bem:t salt j hans Nampn. Säijandhe hurusom
Rådmandhen for Nogra åhr sedan kom till honom medh det breff som hans sohn hade skrifuet i hans
Nampn, och kräffuer betallningh för saltit, då giorde det honom ont at hans sohn skole honom så
obeuist udtaget detta salt, och Rådmanden derjgienem skole lida så stor skadhe. Då lofuadhe handh
at Nähr hans sohn Engång setter sigh Needh, då skall han förmå honom till at hand tÿd effter
andhen skall betale honnom, och gaf honom de 2 Rdr till hielp at betale saltet medh. Men icke lofuet
sigh det at skulle bethale.

Denne saag blef opsat på – 14 dagers tÿdh då Parterne at möde här för Rätten, om de jmidlertidh
icke till en wenligh forlichningh låtter dhem infina.

Börte Andersdotter war for Rätten jnstämbd som befinis warra besofuen och står frochtsommeligh,
som på tillfrågan bekiente at hon i Winter tiente i Giöteborg hos Borgaren Hans Möller. Der hafde
hon sit omgenge och blef besoffuen aff thienstedrengen der i gårdhen som loffuede henne
Echtenskap Anders Pärson benämbd, föd i En gårdh Hanekållen i Kareby sochn, huilken i Wåhras
hon Mente haffde draget hinin, dogh hand åth Tÿsklandh.

Hon bleff tilldömt at plichta effter Christiani – 4 Recess – 5 Capit: Vers – 4. Pagina – 191, Sex
Rdr, de hon och lofuade om – 14 dager at afläggia och betala, och satte sina huus och pladz till
wnderpant.

Den 30 Julÿ war Borgemester och Rådh forsamledhe på Rådhuset.
Och bleff Borgaren Hans Simenson opkallat, då opwistis Rådmandens af Marstrandh H:r

Tormo Nilsons breff Dat: d: 27 Julÿ Nestförleden lÿdande at Hans Simenson måtte giöra sin
booghEedh på, Om hand icke har lofuat at skulle betala honom for de 4 tunor salt som hans sohn
hos honom uthtaget.



Hans Simensen sagde her Emot at inte behöffuis suerja her om, thj der som Tormo Nillsen Enten
medh hans håndh eller witne kan bewisa at handh lofuat betala detta salt skall hand det
effterkomma, eller inte, doch sagdhe handh Ennu willa gifua Tormo Nilson – 4 Rdr till hielp till
saltetz betalningh. Bleff denne sagh Ennu opsat till Neste Rådstue dagh.

Den 3 Augustÿ  holtis En allmene Rådstue. War tillstede Borgemester och Rådh.
Effter Öfuerste och Commendantens Wälborne H:r Börge Nillson Drakenbergz order, blef

Meniege Borgerskapet åthöraret, at ingen skall om Natten fordrista sigh till at Roo Wachten forbÿ,
wthan skall Roo till Wachten och sigh der angifua. Huo her imot giör taga sigh wahra for skadhe af
skudd och desutan påfölljandhe plicht och straff.

Borgaren Hans Simenson bleff for Rätten kallat, och effter hans wederpartis Rådmandhen i
Marstrandh wel:tt Tormo Nillsons begieran blef tillfrågat, om handh medh Eedh kand befrÿa sigh så
hand icke har loffuat at skole betala effter hånden till honom de – 4 Tunor salt, som hans sohn,
Simen Hansen uthtaget.

Hans Simensen möte till suars och sagde at han icke annorlunda har loffuat, wthan skole
formana sin sohn at skole effter hånden betale bem:t salt. Och Hans Simensen Erbödh willa af
kierlighet förähra – 4 Rdr till hielp till denne giäll. Men will jnte giöra Nogen Eedh, Wthan formenar
at Tormo Nillson måste Enten medh hånd eller Witne bewÿsa honom lofuat at skule betale for sin
sohn.

Resolut: Efftersom Hans Simenson medh Eedh icke kand befrÿa sigh, Tÿ finder Rätten skiäligt at
han effter sit giordhe löffte skall bethale till Rådmanden Tormo Nils: dhe fÿre tunor salt.

Den 18 Augustÿ  war Borgemäster o ch Rådh medh fornemste Borgerskapet på Rådhuset
forsamlede.

Då bleff Tullnerens wälb:de Erich Hattuns breff af d: 15 Augustÿ opläst lÿdande, Effter
Generall Tullforwalterens Order, at huo som will siökia Generall Commers Collægie frÿhetzbreff på
Nogen farkåst skall haffua Magistratens attestato om farkåstens stoorleek, och drächtighet af aff
Lästetahl sampt bÿggiandhe och forbiningz forseedh, Jämbwähl huadh Redare och skieppare dertill
ähro. Item och att Wismarske öhlet eller Momma effter wahnlige Tullfrÿheet skall Passera.

Den 19 Augustÿ  holtis allmene Rådstue j KongElff.
Hans Exell:s H:r Richzrådhet Generall och Governeur höghwälborne Herre H:r Harall Stakis

höghgunstige breff aff d: 2 Augustÿ 1674, Om dhe tuende huärfuadhe Regementers wnderhållandhe
i städherne på threj Månadher blef for Meniege Borgerskapet opläst, och formanet till at hafua j
bereedskap dhe Peningar, Nembl: 30 Rdr sölf:r m:t for huar Månadh till dess Tractament.

Wälborne H:r Capitaien Gabriell Rosenskioldz breff aff Strömb, Om huem som aff Borgerskapet effter
hans sahl: fru Wälborna fru Dorthe Bielke kan hafua Någet at fodra, wille gifua det ahn, på
Specification huar aff gieldhen Reser sigh, Daterat d: 17 Aug: 1674.

Den 22 October  war en Allmene Rådstue.
Då utj Borgemester och Rådtz, och Meniege Borgerskapetz påhör bleff hans Exell:s H:r Richzrådhet
Generall och Governeurens breff opläst, om dhe tuendhe Regimenters wnderhållandhe for dhe trej
forledne Månedher som Rede ähr betalt och formodar at Borgerskapet så här som j andre städer j
Suerigh Ennu på Några wekors thÿdh wnderhålder bem:t Rÿttare, till dhe kune bleffua uthfördhe,
Dat: d: 16: Octob: 1674, huar till Borgerskapet suaredhe, at dhe effter wndherdanigste plicht och
skÿlldighet till hans Kongl: Maÿ:tz thiänste, effter ÿterste formögenheet wille sigh der till
hörsammeligh jnfinna.

Borgaren Christen Pedersen hafde j Rätte låttit stefne hustru Kierstj Sante Anders om – 9 mk sölf:r
m:t for En tuna öhl, hon ähr honom skÿldigh, begierandhe til sin betallningh at måtte forhielpas
uthan lenger ophåll af henne.

Hustru Kierstj möte till suars och sagde at hon hafuer borgat öhlet bort och Når hon får
jnsamblet Peningarne skall hon bethale.



Kiärandhen beklagade sigh warra höÿl: beträngdh till sina Peningar, och haf:r långsomeligh tÿdh af
henne warit oppehållin, och kan ingen lenger dagh gifua henne.

Resolut: Hustru Kierstin bleff tilldömbt efftersom hon wedhkiendis gielden jnden half Månitzdagh
at skall betale.

Tore Pederson af Honrödh i Romelandh sochn inkom for Rätten, som hafde låtit for Rätten stefne
Börte Pedersdotter och föredrogh hurusom handh for kort tÿdh sedan hafde fådh henne en tröÿa j
föruaringh som handh hade beloffuat åth hennis Broder Anders Pedersen Hoffmand for – 5 mk sm:t
jntill hon fich bem:t Peningar for den. Nu hafuer hon låttet honom taga tröÿan och ähr bortreist
medh dhen, formenandhe at hon bör bethala honom samma tröÿa.

Börta Pedersdotter möte for Rätten och tillstodh at han fich henne tröÿan j förewaringh
och sagdhe willa sällja henne, och den lågh der Några dagar, så kom handh och togh den med sigh
derfrå jgien, och några dagar der effter kom han åtter igien medh tröÿan och lade dher i huset, och
sagde sigh warra forEnat medh hinis Brodher Anders Pedersen Hofman, om – 5 mk for tröÿan. Hon
sampt hinis föraldrar sade åth honom, at hinis Broder bem:t Anders Hoffmandh har ingen Peningar
at giffua honom, badh honom taga tröÿan medh sigh.  Men han sade sigh wäll få Peningar af
honom, och lagde tröÿan der effter sigh, der effter komer hinis Brodher Anders Hoffman och sagde
sigh warra medh Thore Person om tröÿan förligt, och togh den med sigh och drogh åth Norje,
formenar de inte kuna suara honom till tröÿan.

Rätten frågadhe om dhe hafua Några Witne på någon af sidorne om denne handell. De sade
sigh ingen Witne hafua, wthan Thore Person Erbödh sigh willa lida half skade om hon will betale
honom de halffue Peningar, huilket hon bejagadhe, och de sålunda förEnadhe.

Stadtz kiemner blef af Rätten befallett till at afsäÿa Orgenisten Petrus Requinus medh sin thienst
efftersom han finis myket forsomeligh i hans thienst.

Den 24 Octobr: bleff hans Excell:s H:r Richzrådhet och Governeurens breff opläst for Meniege
Borgerskapet, om de huerfuadhe Regimenters af Rÿtterietz fördeelningh i kiöbstädherne huar effter
theras Tractament skall betalis, Daterat d: 22 Octob: 1674.

Den 3 Novembr:  holtis allmenne Rådstue i KongElff.

Sammetid blef hans Kongl: Maÿ:tz  wår allernådigste Konungh och Herris Nådige Reglament om
saltz införandhe och försälljandhe, Dat: Stockholm d: 21 Octob: 1674, Jämpte hans Exell:s H:r
Richzrådhet Generall och Governeurens breff af d: 31 Octob: Nestforledhen om samme Reglamentz
effterlefuandhe opläsin.

Jens Ollsen j Prästegårdhen i Löcke sochn hafde i Rette låttet steffne sin Moder brodher Borgeren
Bengt Amunsen anlangendhe – 6 Rdr 3 mk 12 ß han på it par oxar sedan 1667 ähr honom medh dhes
Renta skÿldigh.

Bengt Amunsen möte for Rätten, och bleff de forEnadhe at handh skall om – 14 dagar betale
de halffue Peningar, och den andhen halfue part skall handh fram på winteren förEndh hand
uthseigler bethale.

Sammetidh war Orgenisten Petrus Requinus for Rätten och giordis medh honom En Ordningh och
forlichningh jmoth hans åhrs lönn beståendhe på – 62 dr sölf:r m:t den halfuepart af Kiÿrkian, och
den halfue part af stadhen, som angår d: 10 Julj om åhret som föllger.

1/ For det första skall handh iche Reise aff bÿen och derigienom forsömme at opuachte medh
sin thienst utj Kiÿrkian på Nogen Sön eller Hellighdagh wden handh hafuer Kiÿrkeherdens och
Magistratens forloff, wnder plicht och forlust af sin lönn for huer Prädicka såwäll höÿmäsen som
afftensångh på – 2 Rdr.

2/Dersom handh går uth af Kiÿrkian sålenge icke fråst eller kiöldh eller laga forfall det fordrar,
jmidlertÿdh Prädickan och Gudztiänsten skier skall handh for huergångh plichta – 1 rdr.



3/Skall hand på fästdagerne tillika med skole betienterne, huilka igiennom her frå Rätten
uthskickadhe Kiÿrkewerden och stadzskrifueren tillsagdis så till höimäsan som afftensångh låtta
skiee Music utj Kiÿrkian.

4/Om Söndagerne till höimäsan skall hand – 1. Spilla effter det er sammenRinget jmidlertidh Prästen
iför sigh Mäseskiortan och gior sin bönn. Jntill hand opstiger och står for altaret. 2. Spillis to wärs af
en Psalm förEn Prästen går j Prädickestolen.
Effter Prädickan spiller hand – 1. Når Prästen går af Prädikestolen. 2. Spiller handh Mens folket går
till alters. 3. Spiller hand En Psalm Når Mässan Endas. 4. Spiller handh Nåhr folket går af Kiÿrkian.

5/Till afftensångh spiller hand effter det er sammenRingt, och Effter en Psalm är siunget i Choret
spiller handh Nu bede wj den Helligh åndh.
Effter Prädickan spiller hand en Psalm, och sedan spillis mens folket går aff Kiÿrkian.

6/Skall hand hålla Wärket wnder lås, och löke, och icke tillåtta meget folch gå der indh som kune
giöra Oliudh jmidlertidh Gudztienste skier.

Sammetidh oppå Orgenistens begieran bleff effterfölljandhe Resolverat, och jmidlertÿdh blef
Borgaren Hans Nillsen von der Heide, jnkallat.

1/ Då blef dennem tillåttet och beloffuat, at skole få Niuta den förtiänste widh Brölloper,
Trolofningar, eller andre Banqueter at opmächte, medh theras jnstrumenter, kune förefalla, och icke
tillåtis Borgerskapet at må taga Nogen främande spilemandh som icke bruger andre jnstrumenter en
dise haffua, eller kune tillweÿebringe, medh mindhre Personerna ähr af den ståndh at the willa
haffua Trompeter och basuner för sigh.

2/ Er dennem och bewilljet och tillåttet at må besökia goda wenner af Borgerskapet medh theras
jnstrumenter och spill om högtidz affterne för theras boligar.

4(!)/ Till det 4:de och sidste bleff de her for Rätten sigh Emillan forEnadhe, at alt huis dhe jgienom
öfuerskrifne Puncter eller huar for sigh om den Ene till noget Banquet kune warra kallat, och then
andhre inte då skulle dhe all förtiensten dela dhem lÿka Emillan. Derjämpte blefue de formanedhe at
the för billigh Prÿs skall finas willige och beredde till at opuachte, j sÿnnerheet hos de fattige folch
warra lindrige så de kune machta hafua dem till sigh, och icke förorsakas willa kalla någor annan.
Och j det öfrige Når dhe som Man will formodha jmodh Enhuar medh it ÿndeligt förhållandhe sig
beflitter, skole dhe hafua Magistratens Assistens och biståndh att förmodha.

Den 9 Novembr:  holtis Rådstue i KongElff. War tillstedhe Borgemäster Hans Sticker, Joen Nillson,
Jens Holst och Jacob Halfmandh Rådmendh.

Borgaren Tormo Clasen insinuerade en Suplication, om sin Nÿ bebÿgde skutha, Salmon, på huilken
handh effter förra ahnhållandhe och hans förslagh och angifuande om dess drächtighet på – 25
läster hade bekommer en Rättens attest der på. Men som hand kom till at laste och ladde same
skuta, befinis dens drächtighet iche högre warra uthan på – 20 läster. Begierandhe nu en attest der
på, sampt om des timbrandhe och bebÿggiandhe huar om handh och j dagh bekom en attest wnder
stadtz jnsigell.

Sammetidh for Rätten jnstelte sigh borgaren skiepper well:tt Tormo Clasen som hafde i Rette ladet
Citera sina skiepzfolch, Tolle Suendson, Ole Anders:, Anders Ollsen och Peiter Plaet, och föredrogh
hurusom handh uthj Septembri Månadt Nestforleden ähr befrachtet, aff H:r Rådmandhen Niclas
Prÿss, sampt Gabriell Spaldingh och Sibrant folch j Göteborgh at skulat medh sin skuta gå frå
Lond(on) j Engellan(d) och till Bordis (Bordeaux?) j Frankerÿke, och der för them intaga sin last af
wÿn, och fahra dermedh åth Giöteborgh foregifuandhe sigh gierne hafua willat fortsatt samma
Resan. Men dise öfuerskrifne hans folch wille gå frå honom j Engellan(d) och inte fahra medh
honom på det fahrewath(e)n åth Frankerÿke. Så Ehuruwähl handh giordh sin störste flÿdh till at
bringa folch till skuthan som kune fahra medh honom, så kune han inte förmå them der till, måtte for
then skull förlåtta den Resan och fahra hiem. Begierandhe at bem:t hans folch på theras Jurament
måtte blifua öfwerhördhe om samma Resas beskaffenhet. Altså bleff samma folch för Rätten inkallat
huis bekiendelse wahr som effterfölger.



Att der dhe j Engellan(d) finge uth theras ladningh, då gaff skiepparen Tormo Clasen them
tillkiendhe, hurusom handh wahr af Giöteborgz kiöpmändh befrachtet derifrån till Bordis
(Bordeaux?) i Frankrÿke, begierandis at dhe wille fahre medh honom, då benekadhe dhe honom
dhet. Då sögte handh dhennem medh störste flÿdh som och jgienom andhre wenner låtta förmana
och bidja them at dhe wille fahra medh honom. Men dhe alldelis benekadhe honom det, af then
orsaak at skiepparen wahr jlla siuker, desuthan ähr der it Periculös och osäkert fahrwath(e)n for
Turken, om huilken de hade kunskap, aff them som wore forjagadhe och strannadhe, så der war
mÿket osäkert j det fahrwath(e)n, och hösten war for handhen, så dhe kune see det willat blefuet En
Winter Reesa aff, iche heller kune handh få stÿremandh at hÿra som Mandh kunat waret försäkrat
och Nögdh medh, forthj wille dhe aldelis inte fara medh honom, och der skiepperen sågh at handh
inte kune få them med sigh, sögte handh sit folch som war på hans skiep der till London sammetÿdh
om at få dhem inpå skutan medh sig. Imod disa hans folch, så war der ingen af dhem som wille
begifua sigh på det fahrwath(e)n åth Frankerÿke. Då måtte skiepparen höra sigh om andre folch, och
fich at hÿra sigh en stÿrman och En Mandh, huilken befantis dagelig j stoor drockenskap och war
odÿchtige, måste för then skull forlåtta dem och begifua Reesan. Då hafuer skiepparen tillfrågat dise
sine folch at Når Gudh will de hiem kommer, och om denna Reesan skole fortsätjas om de då wille
fahra medh honom, det dhe hafua honom bejakatt, förhåpandis om Winterdagen warra säkrare at
fahra på det fahrwath(e)n. Och till wisa at dene deris bekiendelse warra sanfärdigh haffua dhe
samptl: så wähl skiepparen som folket giort theras liudelige Eedh medh handh på book.

Den 26 Novembr:  holtis Rådstue. War tillstedhe Borgemester o ch Rådh.

Härradtzhöfdingen wälb:de Peitter Drachman infor Rätten framsende sit skrifftliga besuär, uthöfuer
en Poÿke, Jacob Winch benempd, som för Nogra dagar sedan ähr komen in utj Latinske skolen, och
dher opuecht it Perlament, och jblant sådant träffat hans Lille Sohn Gustaff at han igienom slagh ähr
fallin till jorden och sedan wedh tuende skoledränge hemleedh, hafuandhe en opsuulen kinbacke,
och hafuer alt sedan hållit widh sengen och Ennu befiner sigh en stor suaghet der aff, begierandhe
at samme Poÿke for detta måtte blifua straffat, och ställa löffte för sigh så hans barn icke offtare
skole lida skade af honom med medhra dess inhåll.
Jacob Winch blef for Rätten in kallat som här Emot sigh förklarade hurusom han kom gångandhe på
gathan uthmedh skolen, der kom Peiter Stenson och flere skolebarn, och bad honom gå in till dhem,
och der han jnkom, kom en hoop af barnen kring honom och sade willa legga honom öf:r ståken, och
i det samma slengte han Peiter Stens: öffuer Benken så foden stodh i Wädret, och Råkadhe
Härradzhöfdingens sohn widh örat, och gich så strax uth aff skolen igien. Denne Poÿkie bleff för
denne förseelse tillkient att sättja to Netter och dagar j stadsens fängelse, och stelte sigh hans
fadher Christen Andersen och Nils glasmäster j löffte för honom, så hand ingen her effter skall
oförrätta.

Borgaren Olluff Anderson hafde j Rette ladet Citere, Borgaren Ole Pederson, angåandhe en skull
handh effter afsagde domb aff d: 31 Aug: 1669 ähr tilldömbt at skole bethala, och Ennu inte har
effterkommet.
Ole Pederson möte honom till suars och badh honom Ennu om Delation huar dhe dhå blefue
forEnadhe så, at Ole Pärson på sin ähra och tro, forplichter sigh at skall till Nestkomandhe Juell
betale Ole Anderson sin part effter bem:t domb.

Borgaren Morten Potmager blef for Rätten inkallat, och blef tiltalt formedelst handh jmodh
Borgemester och Rådz och Menige Borgerskapetz förbudh af d: 7 Aprill Nestförleden haffuer låttet
graffua leer inde i bÿens jnhägnadhe Koomarck, utj huilket graffuandhe och arbete, kiemneren Lars
Erichson hafuer träffat hans folch, och derföre taget hästerne som dhe kiördhe medh frå dhem och
insat j fålan.
Borgemester anmelte hurusom Morten Potmager kom till honom uthe j sin gårdh och föredrogh
hurusom kiemneren Lars Erichson hafde taget hästerne frå hans folch som kiördhe leer och satt
dhem i fålan, och der Morten gich frå honom, gaff handh folket sine häster lös uthaff fålen igien.
Rådmandhen Johan Niebuhr intalte hurusom Morten Potmager sammetÿdh kom in j hans huus och
frågadhe Lars Erichson, som han fant der före sigh, huarföre han haf:r taget hästerne frå hans folch
som kiördhe leer, och satt i fålen, huarpå kiemneren suaredhe. Efftersom handh imot forbudh af
Borgemester och Rådh och Meniege Borgerskap hafuer grafuit leer inde j Koomarken, derfore
hafuer han taget hästerne och sat i fålen, och der Rådmandhen Niebuhr sagt åth honom, at han
fuller wiste icke skole jmot forbudh grafua leer indhe i Koomarken. Men kune tage leer j Fontin
ligesom hans förmändh hafuer gjort. Då truade Morten at skole gå till Wälb:e H:r Öfwersten och



Commendanten och klaga sigh at hand får ingen rätt af Borgemester och Rådh, och dersom hans
Exell:s H:r Governeuren war hiemma skole han gå til honom och klaga det samma, då Rådmanden
sagt, at hand tror icke den goda Herre skulle tillstedhe at woris mark skole opgrafuis och fördärfuas
af honom. Sagde Morten åth kiemneren, huarföre hand iche paser på om Natten så ingen tag:r leer
medh flere ONÿttige ordh hand deet i huset hafft, och besuäret Rådmandhen sigh öfuer hurusom
Morten har gånget åth slåttet och klagat öfuer honom uthan sagh.
Morten Potmager möte till suars och sagde at han inte har klagat öfuer Nogen uthan begieredhe at
hand måtte få sine hästar uth af fåhlen, och at hand måtte få loff at tage leer der j Winter. Thj hand
hafuer inte annart än hantuärket at lefua uthaff.
Borgemäster sagde hurusom wälborne H:r Öfwerste och Comendanten hafde skiekat
bÿgningzskrifuaren Peder Gutormson till honom Medh Morten Potmager, som hafde klagat öfuer
Rådmandhen Johan Niebuhr som skole hafua gifuet honom ondhe ordh, och forbödh honom taga
leer j Marken.
Borgerskapet som nu tilstedhes ehr, begieredhe at Rätten wille hålla håndh öffuer så Marken icke
skole opgraffuis och fördärfuas, dhet ähr befröchtandhe for Craturen som och Rede haf:r warit fallin
j de leergraffuer, och snart kunne blifua der borte, det Borgemester belofuadhe at så lenge hand lef:r
skall handh forsuare Marken så den icke skall fördärfuas.

Resolut: Efftersom Morten Potmager jmodh forbudh hafuer grafuet leer j Koomarken, och sedan
gånget åth Slåttet och klagat öffuer Rådhmandhen uthan orsaak, och sagt sigh ingen Rätt fåå af
Borgemester och Rådh, at handh skall plichta for denne hans forseelse – 2 Rdr.

Borgemäster Hans Sticker haffde j Rätte ladet Citera borgeren Hans Simenson och Anders Olsen
Wgla (Ugla), angåendhe – 40 Rdr Capital aff fattige skolebörns Peningar, som theras suermodher sl:
Karin Söffrens effter hinis Obligation Dat: KongElff d: 29 Sept: A:o 1653, skÿldigh ähr, begierandhe
at dhe, samme Peningar betale wille, eller och giffua deris Obligation for them.
Hans Simenson tilbödh sin suoger Anders Ollsen, som ähr inkommen utj hinis heele boo och hafuer
det wndher hendher, at hand samme boo och bohafue behålla wille och betale denne giell.
Dertill Anders Olsen suaredhe, at handh inte will suare till hinis giell, wthan Erbödh hinis Effterlåtne
Egendomb till betallningh.

Altså bleff goda mändh Nembl: Rådmanden Jacob Halfmandh sampt stadzskrifuaren her frå Rätten
beordrat at taga goda män af Borgerskapet medh sigh, och registere och wordere den sl: Hustruis
Effterlåtne godz och Egendomb och der aff giöra uthlägh till denne giell, och det öffrige skiffta och
deel arfuingerne Emillan.

Den 3 Decembr: holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemester Hans Sticker, Joen Nillson,
Johan Niebuhr, Jens Holst och Jacob Halfmandh Rådmendh och Anders Öfuens: stadzskrif:r.

Befallningzmanden öfuer Hÿsingh Wälbetrodde Påffwell Suendson Bångh inkom för Rätten medh
skrifftligh Jnlegh Dat: d: 10 Novemb: 1674 lÿdandhe huruledis till Kongl: Maÿ:tt och Cronan
formedelse fordom Borgaren sl: Simen Matsens hustruis Elendige dödh och lifz sielff kårtande
hemfallen och forbrutet des halfue boo och Egendomb. Jblant huilken Egendomb Några
Odelsgårdar och anparter på Norska Hÿsingen ähre belägne, och bem:t Jorders eller Odelsparters
werdj bleff då till stadhen tagin, och handh Simen Matsen lichuist sade warra der om blefuen af
befalningzmanden på Embetz wägnar angåendhe Kongl: Maÿ:tz och Cronans andeel aff bem:t
forbrutne Jordegodz for Rätten Citerat och tillthalet, hafuandhe sigh såuelsom hans effterlåtne
arfuingar j det måhlet jnpå Magistratens ansuar her sammaestedis beropat och forskutit, begierandis
Befallningzmanen, att Magistraten sigh på detta förskrifne såledis forklara wille, at handh på
Embetes wägnar kan warra for Kongl: Maÿ:tz och Cronans anpart försäkrat, och å alle sider
forsuarliget.
Da oppå denne H:r Befallningzmandens jngifne skrifft ähr detta Magistratens förklaringh, at
formedelst Borgarens sl: Simen Matsens hustruis Elendige dödh och lijfz sielff kortandhe, ähr des
halfue boo och Egendomb forbrut undher Cronan, Huilken Egendom, så utj Odels jordeparters werdj
som annart så wider som hinis anpart kune wara, Effter Kongl: Maÿ:tz Nådige Resolution gifuen j
Stockholm d: 28 Septemb: A:o 1668, den – 9 Puncht så lÿdandhe:
Belangendhe saachöhren som stadhen wnderdånigste begierer at få niuta stadsens jntrader till
opkomst lÿka som andhre städher, så will Kongl: Maÿ:tt them sådanie saachören effter lagh och



andhre städhers bruuk j Nådher hafua beuilljet och forunt, Och sedermera effter Vice lagmans domb
af d: 18 Octobr: 1669 lÿdandhe hinis effterlåtne godz forbrut under Cronan, eller hemfaller stadhen
effter wndfångne Privilegier blefuen till stadhen optagin.

Hospitals förstanderen Jens Nilsen haffde i Rette låttet Citera borgaren Hans Nilson von der Heide,
for trej åhrs Renta af – 20 Rdr Capitall handh till Hospitalet skÿldigh ähr. Och Trina sl: Hans Peders
ähr skÿldigh sex åhrs Ränta af – 10 Rdr till Hospital:
Hans  Nilson belof:r medh allerförste at betale sin skÿldige Rente och hustru Trina Hans Peders
beder om dagh till Kÿndelsmese, då will hon den halffue Renta betale, och frembädre mod wåhren
will hun betale den andhre halfue Rente, som hon skÿldigh ähr.
Altså blef dhe medh theris Capitaler opsagde om it fierdingz åhr här effter at skall betale, så framt de
iche strax inden 14 dager betaler den resterandhe Renta.

Portetullaren wälb:de Clas Brun fullmechtigh for sl: Jnspectorens Peder Börjesons effterlåtne
hustru, Neml: Wahlbor Clasdotter hafde i Retta låttet Citere effterskrifne af Borgeren her i staden,
Hans Nilson von der Heide effter hans udgiffne handskrifft Dat: d: 8 Aprill 1673, skÿldig for
Compagnie tobach – 72 dr kopp(a)r m:t.
Berrent Hopp skÿldigh for Toback effter hans håndskrifft af d: 8 April 1673 – 14½ dr koppar m:t.
Anne sl: Engebret Erichsons effter handskrifft af d: 8 April 1673, skÿldig for Tobach – 6 d. koppar
m:t begierande Tullneren at hans Prinspalina måtte förhielpas till sin betalningh.
Hans Nilson mötte till suars och sagde at hans boo och Egendom står i pant till KongElff Hospit:.
Men handh will effter håndhes betale hindhe huis handh hindhe skÿldigh ähr.
Berent Hopp beklagede sigh öfuer sin fattige tillståndh, och will j lige mådhe effter håndhen betale
hindhe.
Hustru Anne sl: Engebret Erichsons, medh gråtandhe tårar beklagadhe sin store armodh. Hinis huus
och Egendomb ähr hon inte Rådhig, uthan för Nogra åhr sedan ähr dömt och lagt j betallningh for
wndfagne wahror till borgerskapet här j stadhen, om det galt hinis liff wiste hon icke at kundhe
bringe En mk afstedhz till denne giell.

De begierede Delation at få thale medh hinde sielff, om denne hindis foordringh, det dem och bleff
beuiljat, och bleff de förmanedhe medh betallningh hos hindhe at infina dhem.

Jacob Christenson Skomager bleff for Rätten inkallat, anlangende – 50 dr sölf:r m:t hand effter sin
Obligation till Hospitalet ähr skÿldigh, for huilken summa hans huus och pladz medh boo och
bohafue står i pant före, som Ole Erichsen Skredder besitter, och på några åhr haf:r betalt Ränten for
denne Capitall.
Jacob Skomager forklarede sigh herpå sålunda, att Anno 1669 då hand flötte här frå stadhen till
Oddeuall, då gaff hand sina suogra Christopher och Hans Skuriant tillståndh, att sellja bem:t hans
huus och pladz, och deraff betale denne Capitall. Och jmidlertid haf:r de öfuardraget och solt hans
huus till bem:t Olle Erichsen, med de willkor at handh skule betale dise – 50 dr sm:t och jnlöse
Jacobs Obligation, det han Ennu inte har giort, begierandhe Jacob, Om Magistraten wile tage Ole
Erichsen god for Capitalen, att handh måtte få sin Obligation igien, will handh warra dermedh
benöÿet, och låtta Ole Erichsen behålla husen.
Ole Erichsen framstodh for Rätten sagde sigh medh Christopher och Hans Skuriant warra forEnat
om Jacobs huus, och Erbiuder sigh at giffua sin Obligation for denne Capitall, om de wille tage
honom god derföre, at Jacob måtte få sin Obligation jgien, handh will Richtigh betale des åhrl:
Renta, säÿandhe sigh haffua bekåstat på och flÿd medh täcke och annart på husen, sedan hand didt
kom.
Men Jacob jntalte och befiner husen warra mÿket forfaldne sedan hand drogh frå dhem, will fordj
gierna låtta Ole behålla dem, om handh kand jnfrälsa hans Obligation.

Rätten tillfrågadhe Ole Erichsen om handh kan skaffa Cautionister for Capitalet, huarpå honom bleff
tillåttet at giöra affträdh, och sögte hand sinna suågra, huilka hand inte kune förmå till, at willa
cavera för honom, huarföre bleff Resolverat och avsagt, att Jacob Christenson skall sielff stå för
Capitalet, och träda till sina huus igien, huilka effter hans begieringh skall blifua aff gode män
besichtigat, och Liquidera dem jmellem Om huis huusen kan warra förbättrade eller forringat,
jmidlertid Ole haf:r boodh j dhem.



Börte Pedersdotter war for Rätten Citerat, som befinis warra besofuen och står frochsomeligh, som
bleff tillfrågat, huem hine haffuer besoffuet, och Er barnefadher.
Hun suaradhe och sagde, at Anders Anderson Skredder haffuer på trei åhrs tÿdh friat till hindhe
och loffuat hine Echtenskap, och Når henis föräldrar haf:r frågat honom huarföre handh går så didh
om helligdagerne, haf:r hand sagt at han går did for Bortas skÿll, och will hafua henne till Echte, om
han skulle En ligesom hans föräldrar giordhe gå i siuff åhr och töffue effter hindhe, skall handh
dogh Eichte hine, och ingen gångh bödet hine annart en Erligt och tochtighet, förEndh j Wåhras en
Månadh effter Påske då lågh handh der om Natten utj en Liten Kammar, och hafde sin willje medh
hindhe, och sedan – 5 eller 6 söndagar i Raad lågh hand der om Netterne och hafde sin wilje medh
hindhe, och strax effter Midnat ähr hand gången der frå hem, begierandhe at effter hand haf:r lofuet
hine Echtenskap och kränket hine, han och måtte hedra hinde igien. Hon föregaff hurusom hand
kom till hindhe om Mikelsmessen Nestforledhen och sagdhe till hindhe, at han frÿchter at hon är
fruchtsomeligh, med barn, badh hine inte gifua honom sagh, dersom hon det giör, då drochner hand
sigh sielff; hines föräldrar och systeren sagde alle, hurusom handh på trei åhr hafuer hafft sin
gångh didh j deras huus, och sagt willa hafua Börta till Echte, om hand End skule töfua effter
hindhe udj siuff åhr.
Anders Anderson aldelis benekadhe, at hand aldrigh haffde med hindhe at bestille, och aldrig har
ligt der Nogen Natt, wthan will bewÿsa så hand en Månadt före Påske och en Månadt före Pinsdag
war j Giöteborgh och arbeide der.
Rätten formanedhe honom såuäll som samptl: föräldrene at de skole låtta dem komma j Echtenskap
sammans, det Anders hårt benekadhe, och på widare forhör och Examin sagdhe hand, at om hon
kan giöra sin Eedh at ingen anden hafft med hine at bestille uden han allene, då will han udläggia
sinna böter för denne hans förseelse, huarpå hon strax medh en grueligh Eed besuor så hon aldrigh
hafft medh andre Mans Personer till at bistille, wden medh honom allene, och han är hinis
Barnefadher.

De bleff af Rätten tilldömt effter Christiani – 4 Resess Pagina – 191 hand at plichta – 12 Rdr, och hon
– 6 Rdr, Om de icke begifua dem j Echtenskap tillsammans. Och stelte sigh hans fadher Anders af
Grönes j löffte for honom, at hand skall bliffua tillstädhe, jntill hand får ståndet sin plicht och betalt
sina böter.

Hustru Anne Rasmus Fiskers hafde i Rette låttet stefne Ole Erichsen Skredder, och foredrog
hurusom hon medh sin Mand haffuer satt theras söhn, Simen Rasmusen till honom at skulle lerre
skredderhantuärch. Men hand jmodh theras Contract haffuer brutet, j det hand är Reist uth på
landhet och arbeidet och inte taget drengen medh sigh.
Olle Erichsen Skredder sagde sigh inte haffua giort jmod Conracten, om han warit bort och jnte hafft
drengen med sigh då hafuer handh skaffat honom arbeide hiemma, och När handh icke sielff hafft
arbeide, hafuer handh hafft honom hos en andhen mäster. Besuärade sigh, jnte at kunna hafua
drängen med sigh fordj der han hafuer warit och hafft honom medh sigh, dher formedelst drängens
öfwadhe skalched och oliudighet hafuer han icke der effter Nutit theras arbeide, såsom bådhe på
Sunsbÿ och hos Prosten och andre stedher, thj handh har gådh och lagt sigh När honom lÿster
jmodh Mästerens willje. Anne sagde at Olle skulle warra en skielm intill hand bewiser hinis sön
Noget skalchet öf:r. De blefue formanedhe till at forEna sigh Emillan, jnden Neste Rådstuedagh, eller
och då afwachta Rättens uthslagh.

Den 22 Decembr:  holtis allmene Rådstue j KongElff. War tillstede Borgemester Hans Sticker, Joen
Nillson, Johan Niebuhr, Jens Holst och Jacob Halfman Rådmendh och Anders Öfuensen
stadzskrifuer, Och Meniege Borgerskapet.

Då blef oplÿst och påbudit, Efftersom her haffuer warit denne megit store storm wandflodh, Och got
folch der jgienom ledet stor skadhe, och mist mÿket bådhe aff Timmer, wedh, brädher och sådant
mehre, at huem som Noget hafuer berget, at dhe wille det opliuse, skall de få theras bergelön
derföre, på det Enhuer kan få sit jgien, och der Nogen befinis haffua En annars godz berget, och det
förtiger, skall plichta derföre som för annart tiufnat.

Kiÿrkewerden Peder Floor, haffde j Rätte låttet stefne Borgaren Erich Hatmager, som Nestforleden
fredagz skall haffua öffuerfallet kiÿrkeherden på hans kiÿrkeweg.



Erich Hatmager mötte inte til suars uthan berättis at hand är bortreist af stadhen.
Hand tilkiendis Enten bewÿsa sit Laga forfall eller och skall plichta j stefnefall 3 mk sölf:r m:t.

Hans Exell:s H:r Generall Askenbergz (Ascheberg) breff jnbrachtis för Rätten Daterat d: 9 Decemb:
Nestforleden som bleff opläst lÿdandhe om En Månatz Tractamentz Peningar till dhe huärfuadhe
Rÿttare strax at måtte stå j bereedskap wed ahnfordran.

Dernest till detta åhrs beslutt bleff effter åhrl: sedwahne opliust Julefreedh.
Actum KongElff ut Supra.

Att detta ähr Rett Copia aff Protocollet, Pro A:o 1674, Bekröffta wÿ her wndher medh stadsens
jnsigell.

(sigill) Anders Öfwenß:
Civit: Kongelf: Secret:

mp



Anno 1675 den 14 Januarÿ  holtis Rådstue i KongElff. Tillstedis war H:r Borgemäster Hans Sticker,
Joen Nillson, Johann Niebuhr och Jacob Halfman Rådhmendh, Anders Öffuenson stadzskrifuare.

För Rätten inkom Erich Jonson på Löcka i Rommelans sochn, som hafde j Rätte låttit Citera Borgaren
Anders Pederson, angående Nie mk sölfuer mÿnt han på itt par oxar sedan i höstas honom skÿldigh
ähr, begierandes han till sin betalningh må hulpen blifue.
Anders Pärson mötte här för Rätten tillsuars och tillstodh denne giäll, och badh om lidet Delation så
will han betalle honom.
Då bleffue de förEnadhe såledis at Anders Päderson beloffuede till i dagh – 8:te dagar at skolla
förnöÿe och betahle till bem:t Erich Jonson föreskrifuene – 9 mk sölf:r mÿnt.

Den 29 Januarÿ  holtis Rådstue. War tillstede, H:r Borgemester Hans Sticker, Jon Nilson, Johan
Niebuhr, Jöns Hålst och Jacob Halffman Rådmendh, Anders Öffuenson stadzskrifuare.
H:r Borgemester Hans Sticker hafde i Räte låtet Citera Borgaren Erich Jonson Oxåhs förmedelst
Några hastiga Obeqäennes ord hand skall hafua uthlåtit. Så Ehuru wäldh Rätten wachtade sen
stuenn effter honom och han inte möte, sentis stadztieunaren från Rätten till honom at han wille
möta för Räten till suars, då hustruen har suarat, at hinis Man inte ware hemma tilste(d)s, der effter
kom borgaren Pär Månson jnför Räten, och jnlagde en skrifft från Erich Jonson så lÿdande

Salvo Titulo

Efftersom Jagh udj dagh för Räten er Citeret, för iagh war udj bÿskrifuerens hus, och begierade at
Nÿde den jnqvarteringen som iagh hafuer, eller och så at blifua af medh hannem, och at imodtage
tuå Soldater Efftersom När Constabelen bleff inqvarterit hos migh då besuor Borgemester sigh, at
iagh skulle icke hafua hannem mer En en Månadz tidh, altså hafuer iagh hafft hånnem j 6 åhrs tidh.
Anders Öfuenson badh mich sidde, då suarade jagh får wäll sid det förtiensten her er alt huadh som
man kann skrabe ihob som Man skulle kiöpe brödh till sine barn för, det skall alt bort i skattere. Så
sagde Jag och, Gudh ske loff Hans Maÿ:tt komme nu heer Neer så får wÿ fatige Wndersåter klage
wår Nödh, wÿ torde intet klåga sist Hans Maÿ:tt war her neder. Menn nu Nödis wÿ att beklaga wår
öffuergångh som os er wederfaret i månge nåder, töckis Borgemäster at iagh må icke warra ifredh
intil Hans Maÿ:tt kommer her Neer, så will iagh giöra migh ferdigh om en dagh eller tho, at Rese til
hannom, at beklaga wår lille fattige bÿens öfwergångh, her medh eder Gudh befalet.

Erich Jonson

Eftersom Erich Jonson icke Personl: möte för Rätten bleff denne saak opsat till Näste Rådstue dagh.

Den 8 Februarÿ  holtis Rådstue, och war samptl: Magistraten tillstädis.

Sammatidh bleff Borgaren Erich Jonson för Rätten inkallat, och af H:r Borgemäster tiltallat,
förmedelst Nogra hastige, förmaenandee Obequenes ordh hand jmodh Magistraten, och sin
öffuerheet skall hafua uthlåtit och Bleff tillfrågat, huru han kommer till at stella sigh så Motwilligh
jmot sin öfuerheet. Hand suaradee, wÿ få tallas wedh.
Borgemäster föregaff hurusom Borgaren Erich Jonson hafuer ståt på gaten och förbannat
Magistraten, som Tormo Clason och flerre gott folck hört, och nu när senaste jnq(u)a(r)teringen
skiedt medh Guarniejons folket, hafuer han åter bannat them som inquarteringen giorde, hafuande
och uth i Anders Wågehals huus brukat ONötige grofue ordh om Magistraten förmenandes at han
för sådan obequneheet bör straffuas och plichta war here på Rettens sentens och dom begierandhe.
Erich Jonson sade sigh aldellis jnte hafua till at klaga, wtan hafuer af iffuer och haftigheet förtallat
sigh. Han widh well at hand hafuer giort orät, dät warr en som haf:r Egget honom til sådant, och
haffuer giort sin Eedh icke at skall bekienna den samme. Han förtrÿttar nu det han så jlla har förset



Altså togh Räten denne sack uti betänkiande, och tilldömte Erich Jonson, at skall för denne hans
förseelse plichta och böta – 20 d:r sölf:r mÿnt.

Borgaren Hans Simonson war för Räten Citerat för Nogra Obequenes ord jmoth öfwerheeten.
Han badh Räthen om förlåtelse det warra af honom skiedh j drokenskap, och Erbödh wille giffua 4
Rdr för dhenna hans förseelse, och badh åter Räten för Gudz skÿll willa för låta honom.

Hand blef benådhet och skall plichta – 10 d:r sölf:r m:tt huar medh han giorde afträdh och
betackadhe Rätten för dess lindriga Näpst.

Sifuer Ollsen opböd sin huus och pladtz till kiöpz förstegångh.

Anna 1675 den 4 Martÿ höltis Rådstue i KongElff. War tillstede H:r Borgemäster Hans Sticker, Jon
Nillson, Johan Niebuhr, Jöns Holst, och Jacob Halfman, Rådmändh, och Anders Öffuenson
stadzskrifuare.

Kom för Räten Borgaren Joen Suensson, som haffde i Räte låtit Citera borgaren heer samestedis
Frans Albretson, anlangende en Obligation Daterat den 10 Maÿ 1672, på – 7 Rd:r som Frans för
Obligerat sig till den 10 Maÿ 1673 till Jon Suenson för den pladtz han sig till förhandlet at skulle
betalla. Begiärande sin betallningh wden lenger ophåll.
Frans Albretsen mötte för Räten till suars, och sagde at plasen er förminskat och förRingatt sedan
han sluttadhe kiöp om den, förmenandhe at Jon bör himla honom plasen så stoor som den er honom
sålt, och När han får skiödebreff af Jon Suenson, och får Niuta plasen sådan som den H:r
Borgemester och Rådh war afmålt, skall Jon strax få sin betalningh.
Jon Suenson giorde itt frågandhe, /: Måske at Frans har taget betalningh för det stÿcke som Tolle
Suensonn af plasen har sigh bemächtigat, :/

Rätten opsate denne sack, jnatill plasen Blifuer baar för snöö, at den kan besigtigas och parterne
förmantis jmidlertidh sigh Emillan at förEnas.

Jon Suenson hafde i Rätte ladet Citera hustru Anna sl: Anders Pedersons, anlangandhe – 8 mk 13 ß
som hinis sl: Man Anders Pederson, effter hans Rägenskapzbogz jnhåll honom skÿldigh er,
begierandhe at Räten wille wara honom till sin betalningh behielpelig. Och giorde han sin Eed at
samme giäll är Richtigh och Rätt.
Hustru Annas fullmächtigh och Mååg Bengt Anderson (felskrivet: bör vara Amundson) möte till
suars och mente effter som sl: Anders Päderson jnte hadde utj lefuende liffue talat om denne giäll,
at han fordj jnte skolle wara honom skÿldigh.

Effter dee klara skiähl som Räten befant, Bleff hustru Anne sl: Anders Peders tilldömat skolle
förnöÿe och betalla Jon Suenson förskrefne – 8 mk 13 ß om half Månatz dagh, eller lide Nam och
worderingh af hinis boo.

Bengt Amuensen hafde i Rätte latit Cidera hustru Kierstj Sante Anders, anlangande – 5½ Rd:r hon
effter hinis Obligation af den 15 Aug: 1672 sedan 1665 honom skÿldigh er, begieraende at förhielpas
till sin betalningh.
Hustru Kiersti tilstodh denne giähl, och föregaf at henis Man Sante Anderson, hafuer Nogen giell
hoos Bengt Amunson at fordra, at de förstå kunna qvita medh huar andra, det Bengt gierna
åthnögdis. Men befröchtandhe at hennes Man jnte will betalle hennis giell. Han war Rätens afsecht
begierande.

Rätten fant skiäligt, at der Sante Anderson icke will afkårta och såledis betalle sin hustrus giell
medh Bengt Amuns:, då tilldömmes hustru Kierstj om 6 wekors tidh at skaldh betalle föreskrefne –
5½ Rd:r till Bengt Amunson, Eller lida Nam och worderingh udi hinis boo.

Sifuer Ollsen lod opbiude sin huus och pladz till kiöpz andregångh.



Den 18 Martÿ  holtis Rådstue i KongElff. War tillstedhe Borgemäster Hans Sticker, Jon Nilson och
Jacob Halfman Rådmen, Och Anders Öfuenson stadzskrifuare.
Då blef Sifuer Ollsens huus Trediegångh till kiöpz opbudin.

Borgeren Jon Suenson hafde i Rette lådet citera Frans Albretson angåendhe 7 Rd:r han effter sin
Obligation på den wndfångne pladz skÿlldigh ähr begierande hand till sin betallningh förhielpas
måtte.
Frans Albretson suarade at Når han får Niuta den effter uthmätningen skall han betalle de
resterande Päningar, der medh kiärandhe och nögdis.

Jacob Skomakare, och Oloff Erichson Skräddere kom indför Räten angåendhe om Någen tuistigheet
om den reparation som Oluff på husen hafuer bekåstet jmedllertidh hand hafuer bodh utj dennem,
som hand förmenar Jacob bör honom got giöra, och i huusleÿe afkorta.
Då blef af reten förordnat fiere Mändh Nembl: stadzskriffuaren Anders Öffwenson, Borgarna Jon
Suenson, Suen Korp och Joen Hanson, till at gå dit uti huusin till at liqvidera Parterna jmellan.

Borgaren jfrån Kiöbenhaffn well:tt Erich Andersen Kanstöber kom inför Räten, och effter som hans
sl: fader borgeren Anders Arfueson Skredher nÿllige udi Herran är sl:n hensoffnadh, som war Rette
arffuingh till dess sl: son Oluff Andersen Kanstöber borger och indwoner j Kiöpenhafn som kort for
faderens dödh sl: han dödhe, och bleff medh sin stifmodher Marit SuensDotter, om arfuen, så effter
fadern, som brodern förEnat. Såledis, af stifmoderen Marit Suensdotter skolle Nÿde och behåldha,
huus och pladz, medh all boo och bohafue effter hennes sl: Mandz, och Erich Anderson Kanstöber
å sin och sinne medh söskonnas wiegnar att skall der till gifue hende Tiuge Rd:r, derjmodh skall
Erich Andersen medh sinne sÿdskon Nembl: Anders Anderson, Karin, Inger och Ingebor
AndersDotter, beholde all den arfuedell som effter deris sl: Broder Ole Anderson falla kan, och för
Erich at skall till sig anamme sin broder Anders Anders: anpart och det medh foderligast wed sin
sÿster Ingebor det hid till hanem öfuersendhe, och deruthj belof:r hand giöra och ladhe, såledies
som hand det för Gudh och för Öffuerheten försuara will.

Den 26 Martÿ holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster Hans Sticker, Jon Nilson, Jens
Holst och Jacob Halfman Rådmendh och Anders Öffwenson stadtzskrifuare.

Föregaff H:r Borgemäster huru som hand jgår förleden thuende gånger bekom hans Excell:ns H:r
Rickzrådet Generall och Governeurens Högh Wälb:e H:r Harall Stackis order, igiönom beridaren
Anders Arveson, och ladegårdzfogden Bengt Nilson, att skulle åttergifua till hustru Kiersti sl: Oluff
Råtters, henis Mandz wthgifue Obligation på dee – 50 d:r sölf:r (m:t) som han till Hospitalet blef
tildömpt at betalla, förmedelst sin broderdåters brölop han giorde, Dat: den 23 Marti 1666.
Jmidlertid jnkom för Räten Borgaren Hans Hanson, som på Hustru Kiersti Råters wägnar begierede
at få föreskreffen Obligation effter hans Excell:ns Order.
Då föreholt Räten gennem at Hustru Kirsti måste skafua hans Excell:ns skrifel: order her på, Eller om
hand kan skaffa dom der förra han sigh Excuserarde, och förmente at hans Excell:ns ingen widare
Order derom gifuer; då bleff tuende Mändh Nembl: Rådmanden Jacob Halfman och stadtzskrifueren
Anders Öffuenson från Rätten till hans Excell:ns henskiekat, som förklarade huru som medh sama
Obligat: och wedh theras återkomst sagde dee huru som Hans Excell:ns strengeligh befalt at
Borgemäster och Rådh skolle åthergifua hine bem:t Obligation.

Den 30 Martÿ  effter hans Excel:ns Her RighzRådet General och Governeurens högwelborne H:r
Harald Stakis strenge Order blef hustru Kirsti sl: Oluff Råters åttergifuen sin sl: Mans uthgifue
Obligation på – 50 d:r sölf: mÿnt till Hospitalet, Dat: d: 23 Martj 1666 och dess Capital: och
återståendhe Renta effterlåtin, huilken blef påskrefuen at dersom Noget åtall j framtidne om samma
Obligation påkommer, då skall hon och hinnis arfingar warra förplichtat att suara der till och
densamme att fullgiöra.

Den 13 Aprill  holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster Hans Sticker, Jon Nilson och
Jens Holst Rådhmendh och Anders Öffuenson stadtzskrifuare.



För reten inkom för deta Borgaren Olluff Sifuerson och till kiendegaff hurusom hand tillika medh
Nils Krudbrenare hafua begifuet dennum till Tobackz besökare thienst och der på framuiste sin
fullmacht Daterat d: 11 Aprill Nestförleden, som Blef för Rätten opläste.

Borgaren Anders Olsen Wgla (Ugla), inkom för Räten och beklagadhe hurusom tobackz besökaren
Nils Krudbrendare, och Oluff Sifuerson i går förleden ere kommna ind udi hans huus, och der giordt
honom stoor gefalt, giönom det de hafuer medh öxa huget j hans döra, och bort kastat hans Nökla,
icke wiste at war tobackz besökare, efftersom theras fullmacht i dagh ähr först opläsin.
Oluf Sifuerson sade sigh hafua sin fullmacht för Borgemester framwÿst, och förmedelst at han
hadhde Anders Wglla mistänkt för Toback, ville då Ransacka i hans huus, och effterdj han icke ville
öpna sina dörar för dennem, Måste de medh gewalt brucka honum eged Nökell, och slå dörana op,
och fant doch ingen toback.

Rådmendena Johan Niebuhr och Jöns Holst, haffde i Reta ladet steffna Nills Krudbrennare
angående Någen giell han dennem skÿldigh ähr, Nembl: till Johan Niebuhr Treten (13) Rd:r 1 mk 2 ß:
och till Jens Holst Ellfue (11) d:r 19½ öre sölfuer mÿnt begierande at de till theras betalningh måtte
blifua hulpen, och war der på Rätens wthslagh och domb begierande.
Nils Krudbrenare möte till suars och tilstod denna giel, Men badh om Delation. Han will
effterhandenn betale dennem.
Johan Niebuhr gaff honom dagh till Pinsdagh Nestkommende till huilken tidh hand och lofuede at
betalle och förnöÿe hunnom.

Borgemäster Hans Sticker intalte at Nills Krudbrendare är honom – 24 Rd:r skÿldigh.

Rådmanden Jon Nilson fordrar honom – 3 Rd:r för uthan däte är han skÿldigh till huseen effter hans
Obligation som hans huus och pladz medh all bohafue står i pant före – 30 Rd:r, huilke hand blef
opsagt medh all skall om itt fierdingz åhr från sigh legge och betalle.
Jens Holst åter begierer Rättens Resolution och dom.

Resolut: Rätten tilldömde Nils Krudbrender om half månitz dagh effter lagen at skall betahle Jöns
Holst dogh dhe huusennis Capital och jntresæ afwkrehtde andre Creditores förmåtte han dagh af
och lofuedhe effter hånden at skall betalle dennem.

Oluff Erichsen Skreddare hafde för Räten ladet Citere Christopher Skuriant, och opsagde hannem,
medh sin broders Lars Erichsens fäderne arff, som Christofer hafuer warit förmÿndare före, som är –
32 Rd:r, om itt fierdingz åhr at skall från sigh legge och betalle, medh sin tillbörlige Ränta.

Jacob Christensen Skomagere och Ole Erichsen Skredare, inkom för Rätten och fremuiste en
Liqvidation som de fire af Magistraten tillförordnedhe Mändh Nembl: Jon Suenson, Suen Korp,
Anders Öfuenson och Jon Hanson them Emilan Jort hafuer, angående den tuistigheet om husens
reparation som Ole i boor, huilken bleff opläsen och Aproberat, och afsagt at Jacob skall betalle till
Ole Erichsen dhe – 8 d:r 3 mk 8 ß som Liqvidationen wiser, och Olle då strax at flöta ud af huusen
och Jacob warradhe dem Rådigh.

Den 22 Aprill holtis Rådstue i KongElff. War ti(l)stede H:r Borgemäster Hans Sticker och
Rådmanden Johan Niebuhr, sampt Notarien Anders Öfuenson.
Sammetidh blef hans Excell:s Her Richzrådet General och Governeurens bref af den 17 Aprill opläst,
lÿdande at alle lösdrifuare som her i staden finns, skall optages och på Slottet befuereras.

Frans Albretsen hafde i Räte lådet stefne borgaren Ingemor Ollsen, och Krefuer honom för en båth
– 4 d. 16 öre och 8 d:r 17½ öre som Enn baedh blef gotgiort på sin skatt effter Jngemors begieringh,
giör tillsammens – 13 d:r 1½ öre sölf:r mÿnt. Begierandhe at handh till sin betallningh måtte blifua
hulpen.

Heremodh mötte Jngemor Olsen til suars, och föregaf huru som kåparslageren Tomas Basti, för kåst
och huusleÿe at honom skÿldigh effter klar Obligation som framwistes af Dato d: 12: October 1672
Peninge – 13 d. 8 öre smt och der han flöte från honom till Frans, då satte Frans sigh i löffte och
Rechte sin handh at skole stefun Jngemor bem:t – 13 d. 8 öre och Frans der på betalt till bonden
effter Jngemors begieringh dhe – 8 d:r 17½ öre, och Resten Ennu som hand förmenar at Frans bör



honom betalle på den Obligation – 4 d:r 22½ öre sm:t End föregaff Jngemor Olsen huru som Frans
Albretsen hafuer på Någre åhrs tidh hafft helfften i en bått medh honom, och aldrigh hafuer kåstet
Någet på at håla denn wedh lÿcka medh, wthan han åhrligen hafuer kåstat på at låta den flÿ och
wedh macht hålla, och ingaf en Räckningh på 4 d:r 3 öre sölf:r mynt som han bekåstat hafuer och
des uthan 1 d. 4 öre är till sammans – 9 d:r 29½ öre som han förmenar at Frans Contentera bör.
Frans derjmodh givede sin Edh at han icke sate sigh i Löffte för kåparslagaren och för båten sade
han at de wore förEnadhe at Jngemor skulle gifua honom för sin part – 3 Rd:r, beropandhe sig på
Amun Erichsen och Nils Olsen som der om skall wara beuis blef denne sack opsat till Neste
Rådstue.

Jon Suenson och Frans Albretson blefue her för Räten förEnadhe om den pladtz Frans sigh af
honom tillförhanlat hafuer, ophål eler drögmåll gifue Jon Suenson sex Rd:r till det som föro er betalt
för bem:t pladz, sådan som den nu jnnehegnat er och förefinnis, och Jon och gifue honom
skiödebref.

Christofer Pedersen Rade hafde i Rete ladet Citere sin Nabo Anders Johanson Bagare, angående en
liden stöcke pladz som af ålder af Christofers föreldrar hafuer waret bebÿgd och ligat till theras
pladtz det Anders till sigh bemecht efftersom det liger intill hans gårdzRom.
Då blef gode men Nembl: Didrich Krönich och Jon Suenson beordrat till att besee det stÿcke plas
som de tuiste om, det de och strax effterkom och befant at samme om tuistadhe platz aff ålder hafuer
liget till Christofers Rades forelder och nu af räten afsadis at bem:t plas her effter skall fölie
Christofuer Råde och des arfuingar.

Den 27 Apriell  holtis Rådstue. War tillstedhe Borgemäster Hans Sticker, Jon Nilson och Johan
Niebuhr Rådmendh och Notarien Anders Öfuenson.
Öfuerwarandes Jnspectoren öfuer Lille Tulen Ehreborne och Wälbetrode H:r Jonnas Hansen, sampt
Tullaren wäll:d Clas Påfuelson Brun. Sametidh blef Baakungz Peningerne Taxerade.

Dernäst blef Oluf Janson antagin till besökare wnder lilla tullen och giorde sin lifliga Eedh medh
han(d) å bogh.
Tullnären Erich Hatun lod opläsa it bref om saltz införandhe från Engelan(d) och Skåttlan(d), om des
tull.

Den 4 Maÿ  håltis Rådstue i KongElff. War tilstede Borgemäster och Rådh, Meniege borgerskap at
åhöra.

Sammetidh blef Hans Kongl: Magestets wår Allernådigste Koningh (och) Herris nådige Placat Om
threne allemene sollene böne och bededagar lÿdelig opläst som uti jnneuarande åhr öfuer all
Suerges Rieke, och dess wnderligede Provintier fölas skall.
Kongl: Maÿestet:z nådige Placat om owichtige Ducater blef opläst, huru der medh förhållas skall.
Dernäst blef hans Excell:ns H:r Rijckzrådet och Governeurens Breff om förestt de Placater opläst.

Juenseeingen på innewarande åhrs Mantals Peningar blef opläst, af Dato d: 28 Aprill Nestförleden
at de strax uti Renteriet skall lefueras och betalas.

Wällb: Maior Ankerhielms bref af den 13 Maie blef opläst, dess inhåll, att wåris stadzBådzmand
strax skolle hafua thess wdreckningh, och infinna dhem på Hueeffuet i Giöteborgh.

Didrich Krönich lod opläse sit skiöde och åthko(m)st bref på dee huus och pladz som hand af
Guldbrand Persen kiöpt hafuer, Dat: d: 23 Januarÿ 1675 som blef Aproberat och påskreffuet.

Frans Albretson och Jngemor Olsen war i dag för Räten angående dhe – 3 Rd:r som Frans fordrar
för sin halfue båth af Jngemor, Amun Erichson, och Nils Olsen. Witnade at dhe hörde at Jngemor
Olsen tilbödh Frans Enten han will tage – 3 rd:r för sin part i båten, eller gifue 3 Rd:r för Jngemors
part.



Altså  Resolveradis,  att effter som de tilförne erre förenade om  –  3 Rd:r för den halfue båth, och
Jngemor Olsen haf:r bemechtigatt sigh båten, at han och bör Contentera och förnöÿa Frans bem:e  –
3 Rd:r.

Den 7 Maÿ  holtis Rådstue. War tillstede Borgemäster Hans Sticker, Jens Holst och Jacob Halfman
Rådmenn och Notarien Anders Öffuenson.

Jacob Rasmuesen af Ökroan (Öckerö?) hafde i Rete ladet Citere borgaren Anders Olsen af Nohloa
(Nolö?) angående – 10 rd:r som bem:t Anders skull hafua hos Tormo Clasen ladet arrestera
förmenande att effterdi han inte är Anders någet skÿlldigh, At han bör wara sine Peninga Rådigh,
och Anders at bör Erstate honom för Anuente Expensser och Plichta för hans Olaga Arrest.
Anders Olsen mötte tillsuars, och sagde huru som hans sl: Broder frändhe till Jacob Rasmunsons
stifdoter och sahde de begeffuet hinne åthskillige sacker och effter som hans Broders sön döde,
och Jacob Rasmueson hafuer pigans arf ine hoos sigh förmener han at Jacob bör förnöia honom för
dhe gåff:r som Pigan haffuer bekommet.

Resol: Retten pröfuer skiäligt at Anders Olsen strax skall förskafue Jacob Rasmuesen sine – 10 Rd,
och säden söge Pigen om för melte gåfuer wed hinis werne tingh.

Den 21 Maÿ  holtis Rådstue. War tillstedis Borgemäster Hans Sticker, Jon Nilson och Jacob
Halfman Rådmendh och Not: Anders Öfuensen.
Öfueruarandis Jnspectoren öfuer Tobackz handelen welb: Suen Jacobson Gamb.

För Räten inkom tobackz besöckaren Nils Krudbrendare, som hafde i Reta lådet Citera borgaren
Erich Oxåhs som inte hema ähr, och Peder Månson; och föregaf hurusom han nu i Nestförleden
Aprill Månadt, hafuer Confisqverat uti sin kammeratz tobackz besöckare Oluff Sifuersens huus too
kister toback på – 200 lb.
Erich Oxås och Peder Månson skall effter Ole besöckares berätannde wara tillhörige förklarande Olle
Sifuerson, huru som Erich Oxås och Peder Månson uti Winter in Martÿ Månadt om Natten
lefurerade hanem bem:t too kister toback, som lågh wnder en Båth, och Peder Månson tilÿcka medh
Oluf Sifuersen drogh dem hem på en slede till Oluff Sifuersens huus, och han togh dem i föruahr,
föregifuande besökarena, at strax som de hade öpenbarat denne tobacken för jnspectoren, då kom
Erich Oxås och Peder Månson till dem i Oluff Sifuers huus och bödh dhem – 40 Rd:r, at de wille dölia
och bilägue denne sack. Jnspectoren förmenadhe at de som Tobaken nÿdhe och miste bör och
effter Kongl: Maÿett:z Nådige Placat plicht och böta, och der på war Rättens domb begierande.
Suaranden Peder Månson Erkleradhe sig, som skolle ingen beuise, at han hade Någen toback hos
Oloff Sifuerson och ingen toback har han mist, eÿ heller budit denem Peningar före denne sack at
Nedölia, då efftersom Erich Oxås icke ähr till städhe at suars till denne sack, Blef den fordj opsat till
Parterne Mötta samptl: till suars på Neste Rådstuedagh.

Oluff Anderson i Wÿken i Nödinge sochen war aff tobackz besökerna Oluff Sif:rson och Nills
Krudbrendare för Räten Citerat, angående det han för kårt tidh sädan skall hafue sat sigh i Caution
och löffte för en fremmendhe Mandh som de beträffadhe medh – 24 lb toback her i staden öster wed
fergePlasen och brachte honom medh tobaken in till Herr Borgemästaren, och begierendhe få
honom j arest, huar Oluf Anderson satte sigh i löffte och rächte handh för samma Mand, at skafua
honom tillstedis Nere påfodras, det Borgemäster och attesterar sanferdigt wara.
Oluff Anderson möte för Räten och sadhe sigh inte kienna den kar som tobaken hadhe och kan inte
minas at han Cavera eller Rechte hånd för honom, tÿ han war mÿcket drocken dengångh.
Jnspechtoren begierade Rätens Sentens och domb herr Öfuer.

Resol: Oluff Anderson tilldömis at skafua samma fremmande Mand tillstedis jntill på tisdag – 8:te
dagar, eller och at plichta och betalla de böter för de – 24 lb toback som Eÿnemanden war skÿldigh
effter Kongl: Maÿ:t nådige Placat at uthläggiæ.



Den  1 Junÿ  holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster och Rådh effter Rätens
Resolution på senaste Rådstue d: 21 Maÿ Nestförleden.

Inkom för Räten Borgarna Erich Oxås och Peder Månson Ehrbiudande dem att suara jmott den
beskÿldningh som Tobackz besöckaren, dennem tillagt hafuer. Då blef uthfrågat om Några war
tillstedies antingen Jnspectoren eller bresökaren som till sacken suara kunne. Då förmedelst ingen
af kieranderne wore tillstedis kunne sacken inte optagas.

Oplästis tuende lÿka lÿdande Mange skiftebrefuer jmellen Borgarne Peder Flor, och Oluf Pederson,
angående huardeera sin åcker som de bÿtat hafuer, Daterat d: 6 Maÿ 1675 som blef Aproberade och
påskrifuen.

Jblant andet som förehafdis, kom för Räten Mester Jon Torbiorson Kock af Jngetorp, som hafde i
Rette ladet Citere hustru Marit Jens Potmagers angående sÿttio d:r sölf:r mt: hon effter sin sl:
Mandz uthgifne Contrat sädan den 18 Maÿ 1662 för wndfångne huus och pladz them hon uti boor
fordras före, och till sl: Olof Halfuerson och blef samme Contrat för hine opläsin lÿdande 1./ At Jens
Erichson Potemakare skolle gifua til Olof Halfuersen i Jngetorp – 100 Slette d:r för den gårdh, huar
på han strax betalte – 30 d. och belofuet på thro och lofue, at skolle betale hal(f)parten af resten
Nembl: – 35 d:r till Sant: Lars dagh, och den anden halfue part och siste rest till Julle afften Nest
effter samme åhr, och huis det icke effterkom, skulle det warre för: Olof Halfuersen frit före at
henseta gården till huem han will, som kunne gifua fulle Penninge och Jens at hafua förbrut de som
udhgifne erre etc: Dernest framwist han en Revers som hon Marit her för Rätten den 9 julÿ 1667 sigh
till sl: Oluff Halfuersen för Obligerat, som skulle hun bem:t – 70 d:r de halfua till Mic Sali
(Mickelsmässa 29/9) och den anden halfue part til Jull samme åhr betalte, och der hon det icke
effterkom, wille hon uthan jmodh sigelse, afstå huus och pladz och de lefueradhe Peningar wara
förbrut, effter förbemelte hinis sl: Mans Contractis lÿdellse, föregifuaden at hon änu inte på förb:t –
70 d:r har betalt, Men sutit i huuse, störste dellen Nedrefuet och upbrent och det åtter stämnendh
låttet för wåden och nu befinis aldelis förderfuade, begierande at han till Rätte måtte förhielpas.
Deremodh at suare mötte för Rätten Hustru Marit Jens Potmagers, som jnlagde in förtächningh på
en hoop leretöÿ, och annart som bedrager på – 16 d:r sölf:r m:t som hon föregif:r at skall hafua på
åthskilliga tÿdher till sl: Oluff Halfuerson i betallningh gifuet, och till före dem – 30 d. på gården
betalt, som hinis sl: Manz Contract wisaer, som giör tillsammans – 46 d:r sölf:r mÿnt och att om
wederparten ville framwÿsa den fördechnelse som sl: Oluf i Jngetorp har opskrefuet på huis som
hunn på gården hafuer betalt Mente hon skolle stiga högre i Peningar endsom hinis ingifne
förtächnelse, och sade sigh wara medh sl: Oluff litet för han döde förEnat, at skulle gifue honom 8
d:r sölf:r mÿnt då skulle han vara förnödier för gården, beklagade sigh det inte kunna bewÿssa.
Cont: parten sade at om hon hafuer gifuet noget lertöj eller annart till hans sahl: förman då hafuer
det warit lÿtet noch i Renta för – 70 d:r uti – 13 åhrs tidh.
Hun begierede at blifua hulpen medh 8 d:r sölf:r mt: för huilka hon kunne komme in til sin Nabo till
husuerna, då vill hon qvitera och afstå huus och pladz för honom, effter hun inte förmår at betalle
denn.
Huarist Räten i anseende till hinis arfmodh, belofuede gifua hine en pladz på anart rum öster uti
staden, och huardera wille hielpa henne till en ståck till huus igen, och förmåte Räten så och barnas
förmÿndare Amun Simmenson i Ingetorp belofuade att wille gifua hinne – 3 d:r sölf:r m:t till hielp till
huus, om hon foris tachen hemligh för dhennis huus icke då wille de omdrage samme Peningar til
det fattige och wara de kräffans domb och Resolution begierande.

Då effter denne sackz förberördhe läghenhet och efftersom Marit sahl: Jens Potemakers icke förmår
kunna betalle eller inlöse sin sl: Mandz eller sädan hinis egen uthgifne revers och effter som hon så
skiödislös hafuer nedrefuet de störste huus och dem opbränt och aldelis Ruinerat både huus och
kiellare, och der igenom både huus och pladz långt mera förderfuat och beskadighet, endsom hinis
uthgifne Peningar icke kunne förslå sådant igien at reparera, och den sl: Måns arfuingar derigiönom
nu Råka uti stor förlust.

Tÿ pröf:r Rätten skiähligt, som och her medh dömis, at Marit Jens Potemakars, skall åstå och qvitera
huus och pladz, och Jon Koch medh samptl: den sl: mands Olof Halfuersons arfuingar den samma at
wara Rådig och hafua macht till at giöra sig den 3/
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Sametidh blef Rådmandens i Marstrandh wälförståndigh H:r Tormo Nilson Ström, hans ankomne
bref af den 4 Maÿ Nestförleden för Rätten opläst, anrörande den Perlesnoe, som Hustru Rÿbor sl:
H:r Anders Hansens, till Rådmanden herr Jöns Holst Hans Pedersens förmÿndare för – 50 d. smt
Pantsat hafuer, begierandes densamme at måte blifua bem:t förmÿndare Jens Holst till worderet,
efftersom hon i Räte tidh i förllie af hinis uthgifne Obligation, af tuende gång(e)r lagligh
hembiudellse icke hafuer den inlöst, och at Jens Holst dereffter sin giorde Rächningh de Resterade
– 28 Rd:r 2½ mk må lefuerera till at stå i Reten til widare.
Här till att suara mötte Rådmanden Jens Holst som fremuiste hustru Rÿbors handskrift, huaruti
befans at hun d: 20 Apriel 1667 hafuer Pan(t)sat samme Perlesno för Rede Peningar af Hans
Pedersens arff – 50 Rd huar på hun resterar – 5¾ åhrs Ränta till den 24 October 1672 som bedrager –
17 rd:r 1 mk 8 ß: er tillsamman, 67 d:r 1 mk 8 ß: Noch effter samme hinis Obligation befinis hun till
hånem för Rågh och Malt skÿldigh wara – 3 Rd:r giör tillsammans uti enn Summa – 70 rd:r 1 mk 8 ß.
Nu blef samme Perlesnoe af tuende mend werderit, Nembl: af Jens Gulsmedh och Joen Suenson för
– 60 Rd:r och effter förmÿnderens Jens Holstis Rächningh befinis at han hafuer betalt til Hans
Persen – 38 rd:r 4 mk på denne Perlesno, och honom ennu resterer – 28 rd:r 3 mk 8 ß. Nu befinis
disse Hans Persens Peningar stiga – 7 rd 1 mk 8 ß högre och mera endsom Perlesnoen er werderatt
före, som förmÿndaren tÿckte fala sig suårt, och steler det in wnder Rätens omdöme, om han dem
betalla bör, huilket och Rätten togh i betänkiande, och till dömde Jens Holst de – 7 rd:r 1 mk 8 ß som
stiger öfuer Perlesnorens werdi at skall till Hans Pedersen betalla, och fullgiöra dhe resterade – 28
Rd:r 3½ mk så han på sin arf ingen skade lida må, och Jens Holst derimodh samme Perlesnoe som
wÿ honom och hermed tilstår billigen, och medh rette at skall nÿde och behåla. Till wetterligehet
hafuer wÿ däta her under med Egen hennder och Signütte bekräftat, Datum KongElff ut Supra.

Den 15 Junÿ  holtis Rådstue, tillstede war H:r Borgemester Hans Sticher, Jens Holst, och Jacob
Halfman Rådmendh, och Notarien A: Öfuenson.

Hans Excel:ns H:r Richzrådh General och Governeurens skrifftlige Order och befalningh af Bahuus
d: 2 Martÿ Nest förleden blef opläst, at Räten skole medhdela, Kÿrkieherden wellerde Herr Lars
Jensen Dahl Copia af Protocollet om Oloff Råters Procedere, och den tuistighet som war jmellan H.r
Rådmanden Jöns Holst och honom.

Jnspectoren öfuer Tobacks handellen wälb:d  Suen Jacobson Gam, jnkom för Rätten, och för(e)gaf
huru som hand j går förleden war öster i staden wed hans Excell:ns Herr Rÿckzrådet Genneral och
Governeurens gård som vice lagman Nills Tommeson (Feman) iboor, huarist hand hafde Borgaren
Anders Wgla (Ugla) mistänk som skolle hand hafua toback deri kiällaren belegande, och förmedelst
hans Piga icke wille skaffa honom Nögelen till kiellaren derföre lod han sättia hinne i arrest.
Anders Ollsens thienstePige Karin Perdzdoter kom inför räten, som beklagade sigh uthaf
Jnspectoren wara mÿcket jlla slagen och medfarine, och förklarade sigh inte war betrodh eller
Noesin hafft Nögelen till förbem:t kiällaren, befinande sigh en stoor smerta och suagheet af dät hon
er slagen. Och blef hon aff thuende balber (barberare) besichtigat Nembl: Mester Didrich
K(r)öunich, och Hans Nilson och befantis hun at wara blåslagen på armane från axelen till alboen,
och i hufuedet hafuer hon fåd månge slagh, och på det högra brÿst hafuer hon itt stort blåmerke på
wänstre axelen itt blåmerke beklagar sigh och wara illa slagen på hinis lår, och sedan lodh han kasta
hini i fengellse. Ödmiukeligen ansöchte wed rätt och måtte Maintinerus, Jnspectoren giorde afträt
der före blef sacken opsat.

Den 22 Junÿ  holtis Allmene Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster och Rådh och Menige
Borgerskapet.
Sammetidh blef Hans Kongligh Maÿ:tt Wår allernådigste Konungh och Herris Nådige Order om
Måhl och Wicht huar effter wndersåtterne sigh rätte bör lÿdeligh opläst Dat: d: 30 Desemb: 1674
derjämpt blef Hans Excell: Governeurens bref och Befalningh opläst Om Samma Måhl och Wicht, at
wndersåtterne hörsamnligh skall stäla sig höÿ Kongl: order till Rätelse, och der effter lefua.
Dernäst blef hans Kongl: Maÿt:z Nådige Transsumpt af den 7 Junj Nestförleden, Jempt Hans
Excel:ns Governeurens bref om Bådzmandenis fördublingh opläst.
Hans Excell:ns Governeurens Order till Magistraten af den 14 Junj blef opläst, dess Maningh, att
Mantall på Borgerskapet skulle optäcknas och honom lefuereras.
End och oplästis hans Excel:ns Her Governeurens befalningh af den 19 Juni, att Baakungz
Peningarna strax skolle opfoerdras och uti Renteriet lefureras.



Borgaren Peder Snicker giorde sin Edh medh handh på bogh, så at Jens i Nödingis handskrifft dat:
d: 4 Januarj 1663, som hand till witnisbÿr hafuer wnderskrefuet den er Richtigt och Rätt på – 12 Rd
som hand till sl: Cornelis Christensen den tidh skÿldigh blef.

Oluf Jenson Rade blef i dagh medh Rätten förEndet at skall åhrl: gifua till staden i skatt – 1 Rd:r, och
Anders Jngemorson at skall gifue – 1 Rd:r, Effterskrefne Onge karen blef Taxerat at skall årl: gifua till
staden i skatt, Jörgen Maull – 2 Rd:r, Hans Anderson – 2 Rd, Hindrich Diedrichson – 1½ Rd:r, Nils
Pederson – 1½ rd, Lars Jonson – 1½ Rd:r, Söfren Hanson – 1½ Rd, Peder Ollsen – 1 Rd:r, och de om
Johannj at betalle till stadz kiemner.

Sante Andersis gårdh blef förstegångh opbuen til kiöpz.

Den 29 Junj  holtis allmene Rådstue medh Meniege Borgerskapet, då blef Hans Kongl: Maÿ:tz wår
allernådigste Konungs och Herris Nådige bref Opläsin Om des Nådigste Kröningh på en allmene
Rixdagh som udi Herrens Nampn ähr berrammet den 15 Augusti Nestkommande att skall hållas och
begÿnnas uti Opsalla.
Derjempte blef hans Excel:ns H:r Rixrådet General och Governerens bref om samme Rixdagh opläsin
af d: 25 Junÿ at Borgemäster och en Rådmand med en skickelig Borgare af huar stadh, till Rixdagen
skolle sigh jnfinna.

Anders Wglas (Uglas) tienstepige Karin Pederdåter, hafde i Rete ladet Citere tobackz besöckaren
Olof Sif:rson som skall han hafua skiäldet henne för en horra, och förde hon tuende Mänd Nembl:
Oluf Torgerson och Anders Christenson som witnade och hörde, at der Jnspectoren Suen Jacobson
Gam, slog hindhe då sagde Olle Besöckare, slåå den horan hon får skam och nu i Söndagz,
Nestförleden, föregifuer hon som skall han åtter Öfuerfalet hine udi Fonttin och hottat at han skall
slå henne.
Besökaren Oluf Sif:rson sade, at hon har banat honom för det Jnspectoren slogh henne.
Kiäranden Karin Pedersdotter suarade, at han Oluf var Orsaak till det at Jnspectoren slogh hine så
illa, hon har ingen helsa hafft sädan, uthan finer sigh der af en stoor suaagheet.
Denne saak blef opsatt intill Jnspectoren(s) ankomst.

Rådmanden Johan Ni(e)buhr hafde i Rätte ladet stefne Tobackz besökaren Nils Krudbrendare för
giält. Men han möte inte för Räten, blef tilldombt stefnefall – 3 mk sölfuer mÿntt.

Borgaren ifrån Giöteborgh well:t Jörgen Wttermark hade i Rette ladet stefne Nogra af stadsens
borgare, för en hoper gammall giell, Huilka inte mötte till suars, som till Neste Rådstue skall
Comparera.

Den 6 Juli  holtis allmenne Rådstue. War tilstede H:r Borgemäster Hans Sticker, Jon Nilson och
Jacob Halfman Rådmän med Meniege Borgerskapet.
Sentis budh från Rätten till Rådmendenne Johan Niehbur och Jens Holst, at de wille inställa dem
ved Rätten, då åtterkom stadztiänarne som sade att de i dagh är bort Reiste.
Oplästes Hans Excell:ns H:r richzrådet Generall och Governerens breff, om Hållendernis ankombne
fengde bref, och bleff Borgerskapet tilfrågat och förmanet, tilkiende gifua, om någon befins som
hafuer Någet godz eller giell Hollenderne tillhörigh, då förklarade borgerskapet sigh, at jngen finis
her i staden, som ente godz eller giäll haf:r de Hollender wedkomende.

Borgaren från Giöteborgh well:tt Jiörgen Utermark kom för Rätten som fodrar effter Olof Skomakare
– 14 d:r 16 öre sölf:r m:t och förmenar at Anders Olsen Skomakare bör det betalle.
Anders Skomagare mötte till suars och sade at det inte har warit hans fader som denne giell hafuer
satt, fördj han war en fattigh Man, som inte var betrodt at få till borgz, men han förmärker det hafua
waret hans läremäster Olle Skomakare som uti störste armodh och fatigdom her dödhe, thi han uti
sin welmacht hafde handell i Giöteborgh och fich läder hos sl: Simon Skomagare och befinnis denne
giell sedan d: 14 Junni 1647.
Dernest tiltalade han Ragnille Isachsdoter, och fodrar som hinis fader Isach Skomager till hans sl:
förman skomagare i Göteborgh skall sådann A:o 1643 skÿlldigh wara – 4 d. 1 mk 8 ß der i modh
suarade Ragnille JsachzDåter at hon inte kan suara till så gammall giell, Wthan föregaff huru som



hinis sl: Moder Offtalte Om huru som de hade sat it Nÿtt klädeskiörte i Pant till Simän Skomager
förlåder på – 10 mk, och der hinis sl: sÿster kom dit neder och willat återlöst samma skiört, hade dhe
förkomet dhet, förmenandes hon att bör hafua wederlagh för det samma.

Endoch så fordrar han aff hustru Kirstin sl: Bengt Skomagers – 15 d:r sölf:r m:tt förklarade sigh huru
som Giellden war – 47 d. 27 öre sölf:r m:tt. Der på hafuer hustru Kierstin betalt 15 d. war så resten –
29 d. 27 öre der på hafde han salig Bengt Skommagars Obligation. Nu hafuer han försat den samme
– 15 d:r jfrån dhe – 29 d. 27 öre, och icke foordrat hinne mera end som 14 mk sölf:r m:t som hon för
8:te daager sedan betalte honom, och det andra hade hon medh wäffuen och arbite betalt.
Hustru Kirstin sl: Bengt Skommagers förklarade sigh, at hafua Richtigt betalt med Peningar och
arbete alt huis hinis sl: Mandh til sl: Simen Skomager skÿldigh war, och Erebödh sigh wille det medh
sin Edh betÿga, och sagde at hafuer de 29 d. 27 öre betalt först med – 15 d. 22 öre, seden medh
arbete på – 10 d. 21 öre som hun hade qvitenser på, och var så restered 14 mk sölf:r m:t som hon och
har betalte och sammetidh Når hon betalte dhem och gjorde afRächningh, då sönderef Kieranden
både Obligationen och hinis qvitenser, kan fördj inte widare suara honom til den giell wthan
förmenar bör Omolehterat wara, och Blef denne saack opsat till näste Rådstue, och Parterne
förmandh at förlicka them sielfua jmidlertidh.

Den 13 Juli holtis Rådstue. War tillstede Herr Borgemäster Hans Sticker, Joen Nilson, Johan
Niehbur, Jens Holst och Jacob Halfman Rådmend och Notar: Anders Öfuenson, sampt störste dell
af det förnemste Borgerskapet.

Sammetidh bleff wällborne Knud Bildis Breff aff den 8 Juli Nestförleden opläst Borgemäster och
Rådh tilskriffuet lÿdende dess Mening huru som hans Excell:ns Herr General: Aschenberg skal
betalle all gielden effter wälb: sl: Frun Dorothea Bielke, och att skall behålla hines gårdar, och godz,
på det Om Nogen her finis som kune hafua till att fordra kune weta sigh der effter Rätte.

Magistraten beordrade, at Borgerskapet skall uthkåra en Man till herdagzman. Då blef Jens Holst
dertil uth kurt, som sigh derfrån Excuserade, at förmedelst hans hustru som är fruchsomeligh och
suag, derföre inte kan koumna från sit huus.

Magistraten ut kåradhe stadzskrifuer till herdagz Man, som samemledis Excuserade sigh att
förmedelst den skade och afsacknat han hafde uthaf det han på – 22 weckors tidh war från sitt huus
på senaste Rixdagh A:o 1672 för staden herdagzman och derföre icke ähnu haf:r wndfåd sin
betalningh. Kan fördj icke denne gångh, åter Resa, uthan bad att han måtte förskonas, och en anan
uthkåras.
Der effter blef Borgeren Giötte Böcker uthkalat till att skulle Resa, och skall hafua j there Peningar
om Veckan 4 Rd:r, och desuthan för Rese Peningar, han sade sigh fuller gierna wille Resa, men han
tör inte understå sigh der till, icke heller förstår sådant ährindhe att förreta.

Sante Andersens gård blef i dagh till kiöpz opbudin andregången.

Borgaren Olof Jonson lod opläsa skiöde och åthkomst bref på den huus och pladz som hand af sl:
Olof j Jngetorp Arfuinger kiöpt hafuer, som blef läst och påskrefuet.

Kiÿrkewerden Peder Flor, klagar huru som Jon Suenson, skall hafua Nedbrut itt stöcke af Planket, på
Kiÿrkegårdhen östen före Kiÿrkian, och giort i stelet en stetta, och blef han af Räten frågat om
Nogen harr warit i Rådh medh honom.
Jon Suenson suaradhe att efftersom af ålder har warit Port och jngångh till kiÿrkian för dhem som
boor östan för kiÿrkian, på det Rom som han har giordt stetta, fördj war alle Naborne om itt Råd at
giöre samma steta, och sÿnis som kÿrkewerden givit them j förtredh giönom det han bort taget den
Port som af ålder har warit dher, och aldelis till sluttat den gångh medh Planke och der i gienem
förmenar dhen kiÿrke weÿe tÿ så fins dhe Nödigt för dhem at de i Ringaste måtte hafua en stetta.

Bleff af Rätten afsagt at Jon Suenson skall opgiöra Planket igien lÿka som det för wahr, och at bör
stånda till Rette för det han giort hafuer.

Peder Flor opsagde sin kiÿrkewerder tienst, at will till åhretz slut det afstå och qvitera.



Skatten för herdagz Mannen bleff j dagh Taxcerat och belöper på – 108 Rd:r 2 mk 2 ß:

J den tuistige Sack Emälan kieranden well:tt Jörgen Ütterma(r)k af Giöteborgh, och suaranderne
Kiersti saligh Bengt Skomagars angående – 15 d:r sölf:r m:tt som han fordrar hine på hinis Mans
Obligation Endoch de för 14 dagar sedan hafuer giort afRächning och hon då betalt huis hon
skÿldigh war effter hans Egen fordran Nembl: – 14 mk sölf:r m:tt, och då kieranden sönder Reffuet
både Obligationen, samt hinis Quitantier, påminande sigh som skall de 15 d:r förEndh Obligationen
uthgafz warit betalte och sedan åtter af Obligationen afdragne, derjmodh suaranden giorden sin Edh
at de 15 d. 2 mk 12 ß har hon säden Obligation gafz betallt så hon inte skÿldigh ehr.
Så och Ragnilla Jsachdotter som han kräf:r 17 mk 4 öre sölf:r m:tt effter hinis sal: fader, som öf:r 20
åhr är hendöt, och hon samme giell inte afuett, eller fodrat på – 25 åhrs tidh, Men Prætenterna om it
nÿt kläde skiört som hinis sal: Moder beklagat warit pantsatt till kiärandhen för 10 mk sölf:r m:tt som
han förkommit, skattandh det fÿra gånger högre En som giel(d)en det skedt före.
Ithem Anders Skomager som förordras för en giell seden d: 14 Juli 1647 effter sal: Olle Skomager 14
d. 16 öre sölf: m:t som han med Eed bekrefftat inte warit hans fader, Men varit sl: Olle Skomager på
Kållen.

Er deta Rettens Resolution och dom afsagt på KongEllffs Rådhuus den 13 Juli 1675.
Efftersom Kiersti sl: Bengt Skomagers hafuer Contenterat och betalt till Jörgen Wttermarck – 14 mk
sölfuer m:t som han fordrade och han sedan sönder Rifuett både Obligationen och Qvitatieraen och
hon giordhe sin Edh medh han(d) och book, att hon han betalt de – 15 d:r 2 mk 12 ß sädan
Obligationen ähr uth(g)ifuen, huarföre hon och domis fri för bem:e 15 drs kraff. Och efftersom
kiäranden inte kan beuisa den giell effter salig Jsach Skomager wara jnem 23 åhrs fordratt, och
suarade Ragnille JsachzDoter inte fadh effter sina föräldrar at Erfua. Tÿ finer Rätten skiäligt at hon
för bem:t kraf bör frÿ wara, och kierandhen att bör stå hinne tillsuars om det Pant satte skiört.
Belangandhe den giell som Anders Olsen Skomager fordras före, kan Rätten inte dömma honom till
at betalle, efftersom det inte har warit hans fader som gielden haf:r satt. Actum ut Supra.

Den 21 Julÿ holtis allemen Rådstue medh sampteligen Borgemäster och Rådh och Meniege
Borgerskapet.

Sametidh Blef Hans Kongeligh Maÿ:tz alernådigste Placate af den 15 Junÿ Nestförleden, angående
dess undersåttare som ähre för tiden i General staternett och Churfurstens af Brandburgens tienst,
at the ofördrögeligen begifua sigh heim i Landet, dernäst blef hans Excel:ns Her Richzrådet Generall
och Governeurens Bref, af den 14 Julÿ om bem:t Placatz jnhåld opläst, sampt lÿdandhe at en Lista på
de Personer som uti Hållan(d)s eller Branburgz tienst kunne warra, att theras arfzlodh och
Egendomb kan Sequestreras till Hans K: M:tz tienst:

Sante Andersons gårdh bleff i dagh 3:de gångh till kiöpz upbudin.

Effter Rådmandens H:r Johan Niebur begieran blef Marit sal: Oluff Måhlars gårdh förstegångh till
kiöpz opbudin.

Rådmanden Johan Niebur och Peder Flor, framwiste Mange skriffne bref om huar deras to
agerjordher Dat: d: 12 Jullÿ 1675 huilke blifue läste och påskrifuen.
Mange skifftebreff jmelan Peder Flor, och Malin Clas och huar sin ågergjordh af d: 15 Julli 1675 blef
läst, och påskrefuen.

Borgaren Hans Korp inkom för Rätten och besuäredhe sigh öf:r sin Broder Påfuel Korp, som skole
han utj forledet åhr om Natetidh uthan förlof honom oafuetendhe, uth af samptl: Sÿskonis gårdh,
uthbrutet en stoor jnnemuratt brÿögge Panna, som dhe bådhe Eÿede huar hal(f)parten utj, och den
bortfört sönderbrutet och försålt, thesuttan hafuer och Påfuell bemächtigat sig samptl: sÿskones
och arfuingarnis fallist ågerjorden och then it åhr allena jgönom Cort Anderson höÿat, förmenandhe
at han imodh sin meste anpart höö bör it åhr höÿa Niuta Påfuels lått, till wederlagh; och desuthan
begierer at behålla Påfuels anpart j agerjorden i försäckringh till han får Satisfaction för sin dell i
brögge Pandhe och at Cort Anderson måtte tilsigis inte befatte sig medh bem:t ågerjordene, fördj
hann förmenar sig Nermast at bruka, antingenn för läja, eller om han dhen Pant sette will.



Rätten lod tillsige Kort Anderson at han å Neste Rådstue skall visa hans åthkomst eller huad skiähl
han hafuer till at brucka bem:t ågerjorder och jmidlertidh inte at må befatta sigh medh dhomen.

Den 23 Juli  war Borgemäster och Rådh på Rådhuuset församladhe.

Kom i budh ifrån Hans Excel:ns Herr Rÿchzrådet Gennerall och Governeren höghwällb: H:r Harall
Stache jgiönom beridaren Anders Kalsson, at Magistraten skolle handRächia borgaren Hans Korp
och förskafua honom Rätt öfuer Härradzhöfdingen Peder Drackman, som skall wara honom och
samptl: sÿskonen af arfuingarna skÿdigh på anert åhrs hushÿre för theras gårdh hand besutit, som
Ennu fördristar sigh till at giöra sig öf:r gårdhen Mÿndigh och Rådigh lagar sigh af gårdens
jndRedsell till brugz, etc:

Den 4 Augustÿ (holtis Rådstue uti KongElff) wthi stadtzskrifuarens absentz.

Effter Hans Kongl: Maÿ:tt wår allernådigste Konungh och Heris Nådige willja, hafuerr Hans
Excell:ns Herr Richzrådhet Generall och Governeren, Högwälborne Herre H:r Haral Stake medh
Directeuren och Commissinus wälborne Her Lars Eldstiärna behaget oss Borgemäster och Rådh
medh samptl: Borgerskapet på KongElff Rådhuus låtet sammenkala, tilhålandis oss Hans Kongl:
May:ttz faderlige och Nådige försorgh för sinne trogne wndersåttare Hans Excell:ns tillÿkamedh
Directeuren troligen dess beskaffenheter oss föregifuet hafuer och derigiönom på Hans Kongl:
Maÿ:tz wäignar anfalte Borgerskapet till Cronones och Guarniezons stÿrkiandhe wnderhåll och hielp
medh vetualie och Peningar förskiuta, och wåris wnderdunige trohet och lÿder emoot Hans Kongl:
M:t och Cronas wisa.

Så hafuer Borgemäster och Rådh medh förnemste Borgerskapet, effter författet och oprettet opsatz,
som uti Canselÿet blef lefuerat, till KongL Maÿ:tt och Cronan effter ÿtterste Effne och fornuer
belofuat at will förskiuta och försträckia – 1500 d. söf:r m:tt de to parter uti waror och den tridie part
uti Peningar, och altidh förblifue Hans Kongl: May:tt trogne wndersåttar.

Den 3 (!) Augustÿ  holtis Rådstue i KongElff. War tillstede Borgemäster och Rådh, medh Meniege
Borgerskapet, uti Notariens absentia.

Såsom den tuistige sack Emällan Enn Cronones tobackz besökare Nils Nillson Krudbrender be:nd
klaganden och en skiparre ifrån Dannemarck Johan Erichsen suaranden, hafuer warit uti Rätte
Citerat, bleff klagandes Suplication stÿlicerat till hanns Excell:ns H:r Generall och Governeuren, för
Rätten opläst, som inehåler, att bemälte skipper medh hugh och slagh honom öfuerfallet hafuer, der
hand på Crononens wägnar wille Visitera skutan effter toback, medh mera hans Suplication och
hans jnlägh widlöffteligerre omförmeller.
Her imodt suaranden i Rätte lagde sit skrifftlige jnlägh som förmeller, att bemelte besöckaren
förleden d: 26 Jullÿ om Naten Emällan Klåckan war – 12 och 1 Effter den anden besöckare Oluf
Siffuerson om dagen Skuten besögt och Rumet bestucket hafde, medh Oquädis och skiähles ordh
jnom sitt skiberom honom Öfuerfallet hafuer, hans Compass huar effter han uti siön skulle regulere
sigh sÿnderslaget, och honom Jÿtte tiuff och skielm kallat, får han war Nöder till att bruka de medell
som wed handen war, medh widlöfftigheet dess jnnehåldh.
Hernäst i Rätte lagde skipparen Store siötuhl besökaren Anders Dalbo hans atest, som förmelder, at
bem:te Krudbrenaren logh hos honom i kajÿtten, och allerbest som han liger, springer han op som
ett Rasende Meniskee, och larmet ute på öfuerlåpet, sate sigh omsider i kabÿss dören, och badh
skafuo sigh Madh, drich lius, och togh så uth i giönom i Natthuset, greb till Compasen, och slogh
den hen på öfuerlåpet, så den gick sönder, medh månge ONötige oförinelig ord hand skiparen
öffuerfalt, medh widare attestens inhåll.

Då effter detz beskafenheet, och de skiähl som in actis finis, at bem:t klagander haf:r olaglige medh
Oquädens och skiäls ordh begångnet sigh jmodh bem:t skipparre jnom sit skipperom huilket honom
öffuertÿget bleff, Oanset hans kammerat farkåstin tillförn besiögt, och Rummet bestucket hafde, tj
kiender Räten skiähligt, at bem:t Kruitbränare effter lagen M: B 18 Capitel, 2 artikell bör haffue skade
för hanegiell, och skipparen för hans widare tilltalle i dette måhl frÿ at wara.



Ähn fremkom En dell Borgerskap, som gaf last och klage öf:r bem:t Krutbrännare, at han uti theras
frånuaro ofuer faller theras hustruer medh oquinesordh, ifend hottande och truande att skafua sig
öhl och matt, bem:t skippare giorde sin höÿiste och störste Juarment (jurament) och aedh, att han
hafuer hört Krudhbrenaren sagt, at der skolle fare så månge diefler i sigh, som der — sån i hafuet,
stiärner på himmelen och gräs på marcken, at han aldrigh skall giöra Någon KongElffbo gåt, och
som han ähr en Cronones tiennere haf:r wÿ all saken hemstelt wthi Hans Excell:ns Her Rÿchzrådh
Generall och Governeurens Nådige Disposition huadh hans Excell:nz täckis här uthinan Disponera,
och wnderdåniegst förmodher at wÿ måtte igiönom dene hans hotande och truende befrias, och i
försuar tagis, Elleris wÿ wide icke huadh skiählms stöcke han om Natetidhe kunne giöra på bÿee
men folck lågh och sof, Emädan han Redo haffuer bortskickat 2:em stöke sina barn för uth Noor åth
Norjet, och kandske siälf Når han ser sin lägenhet will draga effter.

Den 17 Augusti  holtis Rådstue. War tillstede Borgemäster och Rådh medh Notarien, och förnemste
borgerskapet.
Om det förskådt som Borgemäster och Rådh, och förnemdste borgare hafua belofuet til Congl: M:t
tiennst, och Guarneizons försträchning huar af warorne Redo ähr lefurerat blef de till sagde och
förmanet strax at uthlägia Peningarna medh, Når de förordras.

Den 23 Augustÿ  war Borgemäster och Råd församblade på Rådhuset.

Inkom för Rätten Capitain Johan Storfeltz tiännare Nembl: Johan Månson med it bref från sin
hosbonde till Magistraten lÿdande, af Dato Marstran(d) den 20 Aug: Nestförledenn om en kista han
hos hustru Karin Suen Fergmanens haf:r bestående, sedan han lough der i huuset, begierande at
hon måtte pållegias å hinis bekåstningh att skafua honom sin kista till Marstrandh.
Sentis bud effter hustro Karin och blef samme bref hine föreläst, der på hon suarade at han blef
henne några Peningar skÿlldigh för hans kåst och wnderhåll och hämbuade kistan effter sigh, om
enskiönt han har betalt för sig, förmenar hon inte ware plichtigh skafua hans kista till honom, hon
giör inte förhåll på hinne uthan tilbödh hans tienare, at taga den medh sigh, beklagade derjempte
huru som han haf:r skrifuet hinne it Oförskiämt bref till som hon framwiste och blef Opläst, Dat: den
14 Nest förleden Augustj, dess råfua inhåll Räten beskamadh låtta Notera.

Den 26 Augustÿ  holtis Rådstue, tillstede war Borgemäster Hans Sticker, Jens Holst och Jacob
Halfman Rådmän, och stadtzskrifuaren Anders Öffwenson.

Kom för Rätten borgaren af Wddeualla Paffuell Korp, som hafde i Rätte låttet Citera sin Brodher
borgaren här i staden Hans Korp, angåendhe Någon dem jmellan stående tuistige Rächningh. Då
jnlagde bem:t Påfuell Korp, en Rächningh Daterat d: 25 Augusti Nest förleden lÿdande på – 42 Rd:r
8 öre som Hans wedkiendis, och gåtgiorde. Derjmodt inlagde Hans Korp sin Rächningh, som
Påffuell, den 1. 2. 3. och 4 Puncter gåtgiordhe På – 12 Rd 4 mk den 5 och 6 Puncte blef aldelies
afslagne effter de tillförn hafuer giort afRächning derom. Belangande den 7 Punct för de teidie åhrs
fiske bör Påffuell betalle sin Broder de 16 Rd, effter som hand medh jurament bekräfftade inte at
hafua fåd der före. Angående de 12 Rd:r hÿra som Hans effter den 8:de Punct fordran, finer Rätten
skiähligt at Påffuell derföre bör betalle honom 8 Rd:r efftersom han har tagit honom från sin skipare i
Stockholm och der igiönom mist sine hÿra, och sedan hella sommaren faret medh honom. Ithem för
det 9:de gåtgiöris de – 13 rd:r 2 mk för Bröge Panan, altså belöper hanns Rächningh som är
godhkient – 50 Rd:r, och effter afrächningh befinis Påfuel Korp wara till sin Broder Hans Korp
skÿldigh, som hand tilldömis at bör betalla – 7 Rd 3 mk 12 ß, och det alt medh Rätta.
Påfuel Korp insinuerade sit inlägh, och Protesterar jmot det kiöp som Rådmanden H:r Jöns Holst har
slutat medh Hans och Else Korpis, om dess ågerjorder, huilken sack Remiteras till woris öffuer
dommare efftersom de der på slutandhe kiöpeBreffuer af Rätten före deta ähr aproberat.

Rådmanden Jöns Holst fordrar Påfuel Korp – 8:te Rd:r, som han effter sin sl: Moder på skifftet
hafuer till sigh taget udlofh före, them Påfuell wedgår och belofuede at skall betalle. Påffuell Korp
föregaf huru som han De A:o 1672 om Winteren sate hos Jöns Holst – 62 rd:r danske Croner, 88 i
suenska Cronor, för andre små Peningar, till den Ende, at han mene att måste få dhem igien at lösa.



Jöns Holst suarade at han om wåren Nest effter jgiönom sin Piga Nembl: Kari BiörensDoter tilbödh
Påfuell om hand will återlösa sinne Cronor, ellers tager han dee medh sigh åth Rÿga huar dee blifuer
uthgifun, der till hand suarade sig inga Peningar hafua at jnlösa dem wedh, Medh frågan om han ähr
Plichtigh uthan Interesse at hålla hans Peningar honom till Rede.
Jens Holstis thiennste Pÿga inkom för Rätten och giorde sin Edh, at hon effter sin hosbondis
befallningh tillbödh Påfuell Korp at lösa sinna Cronor iegien, ellers tager han dem medh sigh åth
Rÿga och giffuer dem uth, då suarandhe han sigh inga Peningar hafua till at lösa dem medh.
Denne sack blef opsatt, og Parterena förmander till at förEna dhem Emelan.

Den 8 Septembr:  holtis Rådstue. Ware tillstede Borgemäster och Rådh.

Kom för Rätten häradzhöfdingen wälb:de Peter Drackman, som hade låtet Citera sin amma Ann
Börgisdoter i Grohe i Spegeröd sochn, och sin tienstepige Elsa, och föregaff huru som för kårt tid
sädan itt lärafftz laken är stulet uth af en kista, Haffuandhe Mistanke till amman, will fördj, at de
både skole conferera huilka skÿldig ähr, då möte ingen af dem till suars, blef fordj sagen opsat, til
dess de möte tilsuars.

Den 24 Septembr:  holtis Allmenne Rådstue, med Meniege Borgerskapet.

Oplästis Hans Excell:ns H:r Generall Aschenbergz breff lÿdande, Om Någen här i staden fins som
Något Godtz eller Ägendomb i huad Nampn det wara kan de danske eller Norske tilhörigh att skall
Quarsättis, de dato d: 19 Sept: Och blef af Magistraten alfuarligst befallet, at om Nogen Sådant godz
haffuer, det at tilkienne giffua, wnder plicht och straf tillgiörandhe.

Den 28 Septembr: holtis Rådstue. War tilstede Borgemester och Rådh.

Öfueruarandis Jnspectoren Öfuer Lille tullen Ehrborne och wälb:de H:r Jonas Hanson, som föregaff
huru som här i staden måste en Accÿhs Cammar anställas och en wiss tidh om dagen anordnas, på
huilken Borgerskapet kune angiffua och for Accÿssa på, då blef förordnat och berammet, at
Tulneren och Notarien skole huardagh klåkan – 12. opstiga på Accÿs Cammaren på Rådhuset och
der opuachta till Klåkan 1. Huarist Borgerskapet medh samptl: stadsens jndwohnere på samma time
skall angifue huad som for Accÿssas bör, och den tilbörlige Accÿss at afläggia och betala.

Jblant andre Rättens forhandlinger, hafde Tullnären Wälbe:de Claes Påfuelson Brun i Rätte lattet
Citera Borgaren well:tt Oluf Nilsen Galle formedelst hand udj Nestforleden Wåhr, då hand medh sin
befrachtedhe skuta hemkom frå Malmö medh spannemåhl, och jmoth hans Tullseddels inhåll på
uthmätningen befantis Öfuermåhl Trättie tunor korn, förmenandhe den halfue part bör effter
Tullordinantien warra Conficerat, efftersom hand inte mera Endsom det Tullseddelen inehölt hafuer
angifuet, begierande här öf:r Rättenis Resolution.
Her jmoth Oluf Nillson Galle sigh forklarade at han utj Malmö war trei gånger medh sin skuta
arresterat till at skole föra Cronans folck, och effter åth han hade inskipat sit spannemåhl det som
Tull Passet wisar, da hafdhe han Nokra Peningar bespardhe som hand kiöpte spannemåhl före och
inskiepadhe, och formedelst han befrÿchtadhe sigh mera skolat blifua Arresterat, och H:r Öfuer
Jnspectoren formanet honom strax skÿnda sigh ther ifrån, så han och måtte warra Omollesterat, då
uth af wankundeghet, forstodh han icke at tage tullseddell derpå, tj detta war den allerförsta Resa
han nunsin giordhe. Men tänckte at gifua sin Tull för så mÿket som lasten wid uthmätningen i
tuntahl kune blifua, beklagande at han under hemweÿen stod en stoor Pericull utj denne besuärlige
tidh, Och När han hemkom blef spannemåhlet utj besökarens Præsentz af Måhlaren uthmät, och
Erbödh han sig då, såuällsom sedan, som och nu, at wille tullen för alt Contentera och betala, Och
formedelst det af spannemåhlet blef wåth och bränt i farkåsten, derföre ähr der bleffuet så stoort
öfuermåhl.

Dernest fremuiste hand Hans Excell:ns H:r Richzrådhet Generall och Governeurens gunstige order
till Magistraten af d: 11 Aug: Nestforleden at dhe medh Execution öfuer Oluf Nilson skole om bem:t
15 t:or korn hafuer fördrag till Kongl: Cammar Collegÿ Resolution opuises, huarfore bleff och sagen
denne gångh opsatt.



Den 5 Octobr:  höltz allmenne Rådstue medh Meniege Borgerskapet. Blef Meniege Borgerskapet
befallet at skall på Accÿss Cammaren på Rådhuset jmellan Klåkan – 12 och 1 om dagen angifua huis
som de för Accÿssa bör.

Borgaren Didrich Krönich fältskiär, som hafuer begifuet sig i Cronans tienst för fältskier på
fästningen, opuiste Wälborne H:r Öfuerst och Commendantens Börge Drakensbergz breff lÿdande
at han för all Borgerlig tÿnge och besuär skall frÿ warra.

Den 5 Novembr: war Borgemester och Rådh medh fornemste borgerskapet på Rådhuset
forsamledhe, och blef de af H:r Borgemester forehåldet at efftersom ennu resterar 129 dr sölf:r m:t på
den uthlofuadhe försträchningen till Hans Kongl: Maÿ:tz tienst och Bohuus Guarnizons wnderhåll
at de måste Öfuerläggia, så de strax kune blifua uthlagdhe och betalte.

Den 30 Novembr: holtis allmenne Rådstue medh Meniege borgerskapet.
Då blef Hans Kongl: Maÿ:tz wår Allernådigste Konungh och Herris Nådige Pardons Placate wid
dess Nådigste Kröningz först uthgifuen opläst, Dat: d: 28 Sept: Nestförleden, derjämpte blef Hans
Exell:ns H:r Richzrådhet Generall och Governeurens bref om samme Placates jnhåll opläst Dat: d: 14
Novembr: Copia af Hans Kongl: Maÿ:tz Nådige Resolution till Exell:ns Governeuren at husen här i
staden skall blifua bestånnandhe, blef opläst, Dat: d: 10 Sept: 1675.
Herdagzmanden well:tt Jon Nillson framuiste sin Rächningh och bekåstningh på hans giorde Resa
till och frå Herredagen lÿdande på – 193 Rdr 3 mk 4 ß.
Tullforualteren H:r Erich Hattun framuiste en fullmacht lÿdande på Daniell Erson, at skall opuachta
tullskrifuar tiensten öfuer lille tullen, här i staden, Dat: Giöteborgh d: 24 Novembr: Nestförleden.

Elsebÿ Tomisdotter framuiste it breff från sin sÿster Lisbet Renders af Amsterdam De dato d: 1674
lÿdande at hine gifuis tillståndh och fullmacht till at giör och lade öfuer förnefnde hinis halfsÿsters
Lisbet Renders huus och Pladtz här i staden, medh forbiudande der uthj at Johan Tomeson som och
ähr hinis halfbroder inte at må hafua der medh at bestella, och fragadhe bem:t Elsebÿ om hon icke
må sellja it stöcke af samme Pladtz till at betale dess sahl: Moders begrafningh och giäll till Tormo
Clasen, huilket blef samtöckt, effter som hun haffuer fullmacht derpå, aff sin half sÿster som huus
och pladz ähr Rådig och solte hon it stöcke af bem:t Pladtz till sin Näste Nabo well:tt Tormo Clasen,
som derpå författadhe breff lärer uthwisa.

Hans Exell:ns Generall Aschenberghz bref af d: 23 Novemb: 1675, angående den Capitall han till
KongElf Hospitall och skolen skÿldig ähr, blef opläst och påskrifuet.

Jacob Skomager Stiddeman hafde för Rätten låttet Citera sin Nabo Casper Hansen, angåendhe
Nogra hastiga ord them jmellan war fallin, och blefue dhe Wenner och forligte. Och sattis dem till
witis jmellan at huilken af dem som brÿter sigh uth på then andre igien skall plichta – 2 Rix dr.

Den 16 Decembr: holtis Allmenne Radstue med Meniege Borgerskapet. Då blef Hans Exell:ns H:r
Richzrådet Generall och Governeurens breff om den uthloffuadhe Cröningz och Krigzhielpen wed
Richzdagen, at den strax skall uthläggias och betalas.
Der effter bleff Julefredh, effter åhrl: sedwane opliust.

Att detta ähr Richtigh och rätt Copia af Protocollet Bekräffta wÿ här wnder medh stadsens Jnsigell
aff KongElff d: 7 Februarÿ Anno 1676.

Anders Öffwenson
Nota: P:

(sigill)



Anno 1676 den 15 Januarÿ,  holtis allmenne Rådstue i KongElff. Warande tillstädis Borgemäster
Hans Sticker, Jon Nillson, Johan Niebuhr, Jens Holst och Jacob Halfman Rådmen, och Anders
Öffwensen stadtzskriffuare, sampt och Meniege Borgerskapet.

Oplästis en Assignation på 150 dr sölf:r m:t Kröningz och Krigzhielpen, som på Richzdagen ähr
beloffuat och samtöcht, Dat: d: 13 Januarÿ Nestforleden, huilke till Armeens wnderhåll ähro
anslagne, och formantis Borgerskapet at de strax måste uthlägia samme Peningar.

Imidlertidh bleff och hans Exell:ns H:r Richzrådet Generall och Governeurens Höghwälborne H:r
Haral Stakis gunstige breff Daterat Bahuus d: 12 Januarÿ Nestforleden opläst lÿdande,
At såsom till en Actions wthförande betarffuas haffue så wäll här i från staden som andre Orter här i
Provintien wiss kunskap och wnderrättelser hurudant Röchte fogden Sten Pärson och den kåna
Annicka sigh här effterlämbnat, och huadh af dem hörtz, medan de ähr för begånget hoordoms last
wthropadhe och allestedz effterthalte med befallningh och forsuarligh och oförfalsket Relation der
öfuer oprätta.

Dernest bleff af Rätten Meeniege Borgerskapet tillfrågat om Någon ähr bewist at fogden Sten
Pärson och Anicka skall hafua bedrefwet någon hordom, eller och om Någon har hört sådant
Röchte och effterthal om dennem, Med förmaningh de det tillstå och bekienna wille. Huartill samptl:
suaredhe, at här j staden ähr fuller et sådant thal och Röchte gånget om dennem. Men huad sant ähr
det ähr Gud bewist. Detta så för Rätten warra Passerat Bekräffta wÿ här wnder medh stadsens
jnsigell, Actum ut Supra.

D: 24 Januarÿ  höltz Allmenne Rådstue medh Meeniege Borgerskapet, då bleff H:r Jnspectorens
öffuer Tobackz handel: wälb:de Erich Wlfzberghz ankombne breff opläst Dat: Giöteborgh d: 13
Januarj Nestforleden lÿdande.
Om Nogen här j staden wille sigh samme handell för affnehmere påtaga, då wille sigh hos honom
infinde, då Borgaren Oluff Nillson Galle sigh samme handel påtog at wille förualte.

D: 23(!) Januarÿ  holtis Allmenne Rådstue medh Meniege Borgerskap.
Bleff Hans Kongl: Maÿ:tz Wår allernådigste Konungz och Herris Jnquarter ordning opläst Daterat d:
12 Decembr: 1675, der Jämpte bleff hans Exell:ns H:r Richzrådet General och Governeurens breff om
samme Ordningh opläst.

Hustru Barbro Jon Rÿrs, hafde i Rätte låttet Citera borgaren Börge Böcker som och tilstädis möte.
Mens formedelst deels af Rådmendene icke war tilstäde bleff denne sagh opsatt.

D: 1 Februarj holtis Rådstue. War tilstäde Borgemäster och Rådh, medh fornemste borgerskap.

Borgemäster förebrachte Borgerskapet, huru som Öfuersten och Commendanten Wälborne Börge
Nillson Drakenbergh, wthj Nestförleden löfuerdagz jgiönom en Officer sente honom budh at han
skall skaffa jlebran af staden op på slåttet till Guarnizons soldaterne, och om det föruägradis, då skal
han latta taga med Gewalt*.
Rådmanen Jöns Holst inthalte huru som en wnder Officer medh 8:te soldater kom till honom igår och
begierede wedh till Slåttet; och om de icke finge medh villje hade dhe Öfwerstens Order at taga
medh Gewalt, han öfwertalte dennem, at dhe ginge medh honom till Borgemäster, huars gårdh dhe
ginge utj och toge wedh medh Gewalt.
Bleff nu tuende Män Nembl: Tormo Classon och Ole Galle opsent till Commendanten at fråga om
han hadhe beordrat, at dhe medh Gewalt skole taga wedh frå Borgerskapet, som ähr jmoth Hans
Kongl: Maÿ:tz vår allernådigste Konungz och Herris Nådigste Resolution, och dess wthan wed han
fuller, at Enhuer i staden haffuer husan fulla af siuka soldater, och har trångh noch för illebran och
om sådan gewalt icke förekomas Nödjes staden sådant för Hans Kongl: Maÿ:tt klageligen angifua.
Huarjmoth Commendanten sigh forklaredhe som skole han inte weta deraff eÿ heller sådan Order
giffuet, Wthan dhe som sådan gewalt giort hade skole bliffua straffadhe.
_________________
*) Gewalt (ty) = våld, makt.



Borgaren Jon Hansen kom för Rätten som hade lattet Citera sin Nabo Börje Böcker, angående någre
hastige ordh jmellem hans hustru och bem:t Börje war fallin, och såsom Rätten gaf dennem tilstån at
förlika dem, giorde dhe afträdh, och kom åtter in igien och ware förlichte, och sattis wite, at huem aff
them å bådhe sidor som brÿter denne förlichningh skall plichta 4 Rix dr huarpå de gåfue huarandre
händer och giorde afträdt.

Den 17 Februarÿ  holtis Rådstue. Warande tillstädis Borgemäster och Rådh.
Öffueruarandhe tilstädes Jnspectoren öffuer lille Tullen Wälbetrodde H:r Jonas Hanson.

Tulnären Daniell hafde i Rätte låttet Citera härradtzdommaren wellwÿse Rasmus Hinrichson
angående en häst som hans tiänare haffuer sålt här i staden till Mester Roluff Lambriss af
Giöteborgh och ingen Tull derföre giffuet, förmenandes at dess halfua werdj at bör Conficeras och
forbrut warra.
Möte tillsuars häradtzdomarens tiänare och fullmechtigh Anders Findt, medh skrifftl: Erklaringh
hurusom Räntmästaren wälb:de Jacob Larsson i Giöteborgh igiönom en boone Oluff Börgesson i
Rolfsbo låt förnima om häradtzdomaren hafde någon häst at försällja, derpå sänte han sin drängh
Thore at skole Reesa åth Giöteborgh at låtta honom besee samme häst, och drängen jmoth hans
vilje sålt hästen här i staden till Mester Roluff Lambris, och Erbiuder Tullen at wille afläggia och
bethale.

Resolut: Härradtzdommaren wälb:de Rasmus Hinrichson blef tilkient at skall bethale dubbel Tull för
hästen Nembl: – 40 öhre sölf:r mÿnt, huilke strax blef till Tullnären lefuererat och bethalt.

Hans Raff härradtzskrifuare i Nohrwÿken war Citerat förmedelst han skall haffua bröggat twå
gånge(r) och inte ahngiffuet eller Accÿssat, som inte möte tillsuars wthan skrifftligen Erklaradhe
sigh, at förmedelst Cronones ährinder han haf:r wnderhänder som han oweiwÿkeligen måste
förfärdige, begierandis for thenskull dennegångh at måtte Excuseras.

Trina Sallfältz war citerat som skall hon hafwa taget öhl af Giötterbo(r)gz hustro och försålt, och
bleff denne saack effter H:r Jnspectorens willje opsat.

Håkan Nillson war Citerat som skall han hafwa bröggat och inte angiffwet, och besökaren Oluf
Jenson beslaget Enn tuna för honom wthj hans kiällare full medh öll, och befantz En tunna som war
litet på.
Hans Nilsones hustro mötte för Rätten som beklagade sigh, af missförstån at hafwa förseet sigh,
huilket af Jnspectoren bleff effterlåttet medh Enn dr sölf:r m:tz plicht, som honn till Tullnären
lefwerradhe.

Anders Ollsen war Citerat som skall haffwa brant och inte Accÿssat, huilcken inte ähr hemma och
hustruen siuch, blef förtj denna saack upsat till annan Rådstue.

Frans Albretson war Citerat formedelst han skall hafwa förwägrat besökaren at visitera hans kiellare.
Frans möte till swars och sade sigh inte warit dengångh hemma, blef tildomt effter kiällaren bleff
förwägrat for besökaren at plichta Een dr sölf:r m:t.

Den 11 Martÿ  holtis Rådstue. War församblet Borgemäster och Rådh.

Blef Jacob Winch antagin till Crono bådtzman för staden, som forobligerade sigh at thiäna throligen
och wähl.

Christen Anderson blef antagin till stadtztiänare, och blef förEenat medh Borgemäster och Rådh, at
skall haffwa i Rätt och wiss lönn af staden om åhret, Rede Peningar Tÿo Rdr och till trei Par skoo
åhrl: Twå Rdr, och inte widare, Belångendhe det lilla Engstöcke som tillförn har ligget till hans
forman på lönn, det haf:r han inte till at åthniutha men samtöcht det, at Magistraten öfwerdraget det
samma till stadtzskriffwaren at skall sin tÿdh till brugz niutha, till wederlagh imoth det hans förmän
på Rådman Engen åthniut.



Den 20 Martÿ  holtz Rådstue. War församlet Borgemäster och Rådh.

Rådmanen Joen Nilson hafde i Rätte låttet Citera Anders Olsen, angåendhe hans hustro Marit
Kochas som hafwer bekommet något Malt till Brögz som i Rom tidh Obetalt hafwer henstandet.
Jngen af dhennem mötte tillsuars eÿ heller låttet liusa theras laga förfall, bleff dömt till – 3 mk:s böter
i stefnefall.

Borgaren Anders Pärson blef forordnat till Crono Badtzman för stadhen.

Den 31 Martÿ  holtis Rådstue. War forsamlet Borgemäster och Rådh, och Meeniege borgerskapet.

Bleff Hans Exell:ns H:r Richzrådhet Generall och Governeurens höghwälborne H:r Haral Stakis breff
och order af Dato d: 23 Martÿ opläst, liudandhe at staden skall strax wthläggia en giärdh till Hans
Kongl: Maÿ:tz och Cronones tiänst, och Bahuus Guarnizons wnderhåll uthj Vetualie wahror Nembl:
– 19 Tunor sÿll, 12 Tunor kiöt, 18 våhler långer, 7 Tunor Torsk – 3 Tunor Smör, och – 20 Tunor
Rågh.

Hustro Trinna Anders Biörs låt opläsa it kiöpe och skiötebreff på en kålhage som hon af sahl: H:r
Anders Pederson kiöpt haffwer, huilken honom med sina sÿskon effter dess sahl: fadher Pedher
Gulbransson arfweligen tillfallin ähr, Daterat d: 3 Maÿ 1658 huilket bleff Confirmerat och påskriffwet.

Den 9 Maÿ  holtis Rådstue. War tillstede Borgemäster och Rådh.

För Rätten kom well:t Jörgen Wettermarch af Giöteborgh, som hafde i Rätte låttet Citera hustro
Ellicka Hans Korpz utj hinis Mandz Absentz, angåendhe det han i Nestförleden höst lågh der till
Logement på Tÿe Wekors tÿdh, de siu wekor hölt dhe honnom kåst, Men siälf holt sigh jmidlertidh
medh öhl och brännewin, och budit at giffwa dem om wekan trei mk sölf:r m:t och de tre wekor holt
han sigh sielff medh kåst, och hafwer giffuet dem derföre 6 dr 1 mk sölf:r m:t, Huarmedh han
formenar at de var noch betalt, besuärandhe sig öfwer det dhe haf:r taget hans godz i Arrest, och
emodh lagh Pantet dhem sielff, ändoch han dem inte skÿlldigh skall warra. Protesterandes på
Expenser tidzförsommelse och skadestån(d) som hans inlagh förmäldher, begierandes Rättens
Sentens och dom her öffer.
Mötte tillsuars Hustru Ellicke Hans Korpis, som förklaredhe, at dher Wttermarch kom till dhem,
begieredhe han Logement allenaste på et pahr Netter, och som han lenger bleff liggiandhe, bödh
han at willa giffwa Tre mk om wekan för kåst och sängh, då Hans Korp sagt, at han inte kan hålla
honom kåst warme och sängh och hans klädher Renna Nåhr han sielf håller sigh öhl till Målltidhen
än – 5 mk om weckan, och der han icke will dem gifwa, kan han förse sigh på enn andenstädh, och
bleff han så hos dennem utj – 7 wekor på deris kåst à – 5 mk ähr 8 dr 3 mk sölf:r m:t och utj tre wekor
holt dhe honom säng warme och hans klädher Reena, à – 1 mk sölf:r m:t ähr 3 mk Giör tillsammen  –
9 dr 2 mk sölf:r m:t derpå har han betalt sex dr 1 mk sölf:r m:t och rester Ennu  – 3 dr 1 mk som hun
formenar at han bethale bör, och När han bortreiste från dhem bödh han at willa gifwa dhem
obligation for resten om han måtte få sit godtz medh sigh, det de inte kune tillåtta förän dhe
bekomma theras betallningh, och dher sagen war afhört, och hustro Ellika effterlåth – 3 mk sölf:r m:t
af sin foordringh, och begieredhe dhe öfrige – Tio mk at måtte hinne uthan längre ophåll bethalas,
begierandes och Rättens Resolution her öfr:

Resolut: Rätten Pröfwar skiähligt at Wttermarch bor bethale – 5 mk sölfw: m:t för huer wekas kåst,
säng, warme, och hans kläder at Reenhålla, effter wertens Hans Korpis för uthsäÿandhe, såsom och
– 3 mk för dhe trei wekors huusuare, som han siälff hålt sigh kåst, och härmedh tilldömmis honom
Wttermark at skall betahle till sin wärt Hans Korp, dhe resterande Tio mk sölf:r m:t och det alt medh
rätta. Actum ut Supra ./.

Den 8 Junÿ  holtis Rådstue. Warandhe tillstädhe Borgemäster och Rådh.
Sammetidh blef hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konungz och Herris allernådigste
Confirmation På stadens Privilegier och Resolutioner opläst for meeniege Borgerskapet, Daterat
Stockholm d: 17 Aprill Nestforleden.



Borgemäster opwiste it bref från Vincent Bäckman och Wolrath Tham aff Giöteborgh Dat: d: 30 Maÿ
Nestforledhen liudandhe, at Tullnären Erich Hattun hafwer på Ränta af Johan von Sabulans
arfwingars Meedel – 76 Rix dr, och derpå resterar – 2½ åhrs jnteresse, begierandhe der utj, at den
pant han sat haf:r, at måtte för Rätten opliusas, om han den inlösa will, eller låtter de den effter wicht
warderas och sälljas, och blef Hatun igiönom tuende Män Nembl: Notarien Anders Öfwensson och
Bengt Amunsson tillbudin sin Pant at inlösa, och åthwarnat at dhen blif:r för Rätten opbudin, och
huru de den försällja will effter wicht.

Den 21 Junÿ  blef Tullneren Erich Hattuns Pant effter Wincent Bechman och Wollrath Thams
begieran förstegången för Rätten opbudin.

Den 5 Julÿ  Blef Hattuns Pant effter Beckmans och Thams begieran andregångh opbudin.

Den 18 Julÿ  blef Tullnären Erich Hattuns Pant effter Wincent Beckmans och Wollrat Thams
begieran trediegången lÿdeligh opbudin.

Den 28 Novembr:  war forsamlet Borgemäster och Rådh, då beklagade Meeniege Borgerskapet sigh
öffwer thes jammerliga tillstån(d) och skadelidelse jgiönom det at d: 20 Julÿ Nestförleden då fienden
från Norjet låth sigh medh een liten tropp see här vthanför staden, då strax uthan Någen Minutz
åthwarningh låth öfwerheten af fästningen wthsenda krigzfolch om i staden at steeka Eell och
afbrände enn stoor deel af de fornemste Borgare huus medh theras godtz och ägendomb, så
mangen medh lifz fahra medh hustro och barn uthslap.
Och d: 12 Augustÿ då fienden war här i Fontin låt öfwerheten åtter stecka Eel, och afbränte enn
stoor deel huus mit i stadhen medh Kiÿrkia klåka och dess ornamenter till enn högh jammerl: skadhe.
Samma dagh om afftonen satte de Eel Öster i staden och afbränte enn stoor dehl huus.
D: 17 Augustÿ drogh fienden medh leÿeret aldelis här ifrån.
D: 1 Septembr: sentis folck uth af Slåttet som afbrände de ÿtterste huus, sampt alle de hÿtter som
fienden hade opbÿgt, aff dhe jnreedsler han af Borgare huusen hade Röfwat som war brädher,
Bordh, bäncker, skåp, sängestäder, slabäncker, dörar, Portar, finster, låfft, tagl och täcke,
kåckelofnar. Så månge huus therföre står aldelis ödhe, och igrun ruinerat, som der af kune hulpne
blefuet.

Den 14 Decembr:  Bekom Räntmästaren wälb:de Clas Brun en attest om 10 t:r crono Rågh som för
Effterskr:ne borgare utj Nestleeden Julÿ Månadt formedelst fiendens oförmodelige
öfwerrumplandhe, och stadens afbrännandhe och ruin i samma bran och ruin blef förkombne, for
Nils Nohlman  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 Tunna,
Lars Handskomager  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na,
Anders Koch  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na,
Nils Sniker  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na,
Jöns Guldsmed  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na,
Erich Oxåhs  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na,
Anders Wgla (Ugla)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na,
Per Månssen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na,
Tolle Swendson  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na, och
Oluf Pärsen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 T:na .......
och Twå Tunor Malt medh 8 mk:r humbla
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . till 3 Tunor

gåt öhl.

Hos Jngemor Ollslen, som sammetidh war i Cronones Tiänst och skiutzfärdh effter Proviant, då
tillika medh hans gårdh och ägendomb det förbränt bleff, samt 5 Tunor Rågh medh 5 Nÿa säcker på
wäderqwärnan af fienden bortröffwat.
Sammedagh bekom Räntemästaren (Clas Brun) en attest om femtiosex af Cronans oxehudhar, som
för Borgaren Christopher skomakar j sama brån och ruin, deels blef förbränt och deels af fienden



D: 21 Decembr:   blef  Julefredh  opliust  Jblant  de  få  Borgare som  nu  här  i  stadhen
försambledhe ähro :/:

Att detta ähr Rätt Copia aff Protocollet Bekräffta wÿ här wnder medh stadsens  jnsigell aff KongElff
d: 5 Februarÿ A: 1677.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anders
Öffwensson
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civit:

Kongelf: secret:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m:p

(sigill)



På grund av krigshändelserna i samband med den
s k Gyldenløve-fejden och Bohus svåra belägring

finns inga rådhusrättsprotokoll avseende
åren 1677 – 1679.



Anno 1680 den 26 Januarÿ  holtis allmene Rådstue i KongElff, af Borgmäster Hans Sticker, medh
Menniege Borgerskap de fåå här i staden finis.

Bleff hans Exell:ns fältmarskalkens Generall Gouverneurens bref, af Cammareren H:r Anders Holst
wnderskrifuen, af d: 22 Januarj Nestleden for Meniege Borgerskapet opläst, angåendhe krÿgzhielp
och andre Puncter at giöra en förklaringh öfuer.

Dernest uplästis Jnspectorens Jonas Hansons bref till Borgmäster och Rådh, angåendhe Tull och
Accÿss at skall af staden afgå, jntill staden kan vinna Kongl: Maÿ:ttz eller Kongl: Cammar Collegÿ
eller och Generall Gouverneurens frÿhetz bref at framwÿsa, Dat: d: 18 Januarj, Nestleden.

Den 4 Februarÿ  holtis Rådstue i KongElff af Borgmäster Hans Sticker och Rådmannen Joen Nilson
medh Borgerskapet.

Blef Jnspectoren öfwer Tobackzhandelen wälbe:de Swen Bloms bref Dat: Lÿkiöppingh d: 16 Januarj
Hujus Annj for Borgerskapet opläst, lÿdande om nogen Toback i denne krÿgztiden kunat warit
insamblat, will han för en biligh prÿs kiöpa. Och förbiudis at ingen tobackzhandell må brukass wthan
medh dhes toback som af honom tagiss. Blef och frågat om Nogen af Borgerskapet skole finass som
nogen toback skole hafue suaradhe dhe at ingen tobach finis här i staden nu for tÿden.

Borgaren Lars Jonsen insinuerade et skiödebref på en åker han sigh af Borgaren Ole Person
tilförhandlat hafuer, beliggende jndenfor Becken, jmellem Ane Anders Peders och Morten
Potmagers åkrar, Dat: d: 3 Feb: 1680, huilket bref blef lÿdeligh opläst Aproberat och påskrifuet.

Den 10 Februarj  holtis allmene Rådstue i KongElff.

Blef höghEhrwÿrdige Her Biskopens bref opläst Dat: d: 16 Januarj Nestleden lÿdande om tuenne
skole betienter han af infödde swänske Personer til skolen insatte, och nu ankom höraren Martinus
Magni Starrinus, och skolemästaren skall medh första och komma.
Och effteråth brefuet var läst, då suarede Menniege Borgerskapet, at före detta hafuer Magistraten
tillÿka medh dhem vocerat Bådhe Präster som skolebetiente. Män nu förmärkie dhe at Hans
Höghwÿrdighet H:r Biskopen utj detta vocerande giör som honom behager.

Den 17 Martÿ  holtis allmene Rådstue. War tilstede Borgmester Hans Sticker, Rådman Johan
Niebuhr och Jens Holst, med Borgerskapet.

Då blef hans Exell:ns H:r Fältmarskalken Generall Governeurens breff opläst, lÿdande om Tullfrihet
på spanemåhls jnförsell til åkerbruket här i lähnet, som skall wahra på åtta vekors tÿdh Dat: d: 14
Martj Nestforleden.

Kongl: Götha Hofrätz Citation oplästis lÿdande öfwer de Mandropere Leut: wälb:e Johan
Suinhufudz trompeter Wulf Henrich Burg, Rÿttarer Amun och Daniel Suendson, som hafuer fält
wälb:e Leutnant Tuhre Stohrflÿcht till d: 1 Junj nestkommandhe sigh inför Wisnäs häradz ting stå
infina at försuara Dat: d: 12 Februarj 1680.
Hans Exell:ns fältmarskalkens General Governeurens breff om formelt Citation och dråp opläst Dat:
d: 13 Martj.

Den 19 Martÿ holtis allmene Rådstue i KongElff af Borgemester Hans Sticker och Meniege
Borgerskapet.

Blef wälb:e H:r Öfuerste Leutnant Aminofz bref Dat: d: 17 Martj opläst lÿdandhe effter hans Exell:ns
Generall Governeurens order, at ingen Borgare skall Logera nogen dansk eller Norsk Resandhe, eÿ
heller före dem öfuer elfuen, för än de på fästningen först ähre angifne.



Den 23 Martj  Blef hans Exell:ns fältmarskalkens Generall Governeurens bref opläst för
Borgerskapet lÿdande, at ingen skall må Roo nogen norsk eller dansk öfuer til Wÿken, wtan de skall
Resa öfuer den Nÿ brÿggan som wedh Slåttet öfuer Elfuen til Hisingh giöris, der nogen der imoth
giör skall Exemplariter straffas som forbutz forbrÿtare.
Rätten resolverade at låta samma bref af Prädikestolen afkunas, på det allom det må kunegt warra.

Den 19 Aprill  holltis Rådstue i KongElff, af Borgmäster Hans Sticker utj Rådmendenis absentz, i
Neruaro af Nogle borgare.

Blef Hans Kongl: Maÿ:tz wår allernådigste Konungh och heris Nådigste Placat om fÿra allmene
solenne Böne och faste dagar lÿdeligen opläst, Daterat d: 10 Febr: 1680.
Dernest blef hans Exell:ns fältmarskalck Generall och Gouverneurens bref om samme Bönedager
opläst, Dat: d: Goteborgh d: 31 Martj, Nestleden.

Pastoren Magist:r Lars Wästermans bref af d: 9 April Magistraten tilskrifuet blef upläst, lÿdande,
Om han må få Präste gården at besitia, eller och Peningar till huushÿra for de huus som hand i sitter;
derpå Borgerskapet suarade, at så lenge de sielf ingen huus hafuer, och ingen kiÿrkia, hafua de
ingen Rådh eller medel at inlösa Prästegården från Enkia Hustru Johanna Giödis som den besitter
huars sön hafuer genom stoor bekåstnadt låttet den reparera. Och kiÿrkian som af ålder ähr want at
hålla Prastegården wed macht haf:r och ingen medel til at hemlösa gården til sigh igien, wthan
tränger fast mera om hielp at sökia Christmilde Meniskor til kiÿrkio bÿgnadt, formodandhe at
Pastoren tager kiÿrkians och fattige Borgerskapetz Elendige och armel: tilstån(d) i bästa
Consideration. Män När stadsens Borgerskap kan koma sig före, och til staden från landet insamlas,
skall de Ominte hielpa sin Präst till huus effter gamall seduane.

Den 26 Aprill  holt Rådstue, och var tillstedis Borgmäster Hans Sticker, medh borgaren Tormo
Clasen och Notarien. Män ingen af Rådmendene eller Borgerskapet möte, blef fördj upsatt
dennegångh.

Den 7 Maÿ  holtis Rådstue. War tilstede Borgmester Hans Sticker, Notarien Anders Öfwenson och
deelst aff Borgerskapet.

Constabelen Nils i Rÿ hafde i Rette låtet Citera Borgaren Anders Wgla, som inte möte til suars, blef
tilkient at plichta – 3 mk sm:t.

Biören Anderson jnsinuerade it skiödebref, på sin huus och pladz som han af stöch Capiteinen sigh
tilförhandlet hafuer beliggende imellan Lisebeth Fredrichz huus och Her Hinrickis pladz Dat: d: 26
Martj 1680, wnderskrifuen och forseglat af stöck Capitein Anders Person, Hans Skuriant och
Anders Öfwenson til witne som blef läst, påskrifuit och Confirmerat.

Den 9 Junj  holtis Rådstue i KongElff medh meniege Borgerskapet.

Blef hans Exell:ns fältmarskalk General Gouverneurens breff opläst lÿdande om Porte Tullen, och
landkiöp som om Marknastÿdhen wthom Porten och elljest skier, medh alfwarligh befallningh och
förbudh sådan handel her effter att må skie, Dat: d: 22 Maÿ 1680.

Hans Exell:ns Generall Gouverneurens order om inquarterringh för fortifications arbetare på Bahuus
blef upläst, dat: d: 1 Junj 1680.

Anders Christenson Koch framwiste sit kiöpebreff på den pladz han af Anders Hanson Gullö sigh
tilförhandlet haf:r beliggiandhe jmellen Slådzhagen och Lucia sahl: Ole Biörsens pladz, blef opläst
och påskrifuet, Dat: d: 20 Martj 1680, af Christopher Skuriant och Hans Nilsen for witne
wnderskrifuet.



Dernäst upwiste han it kiöpebref på fämb (5) allnar pladz som handh af Lucia Ole Biörs kiöpt hafuer
Dat: d: 23 Martj 1680, af Christopher Skuriant och Hans Nilsen betÿgat och wnderskrifuet.

Fältskieren Mester Andris Suartzhaupts kiöpebref på hus och pladz blef upläst och Confirmerat,
som hand af Befallningzmand Reinhold Peterson sig tilforhandlet hafuer Dat: d: 6 Martj 1680.

Dorte Jens Smedz och Peder Guttor(m)sen bekom Attest om theras garders ruin, och afbrändande.

Den 21 Junj  holtis allmene Rådstue i KongElff, utj Borgmästarens siukdomb och Rådmendens
absentie.

War Notarien Anders Öfuensen tilstedis, som for Meniege Borgerskap upläste, Hans Kongl: Maÿ:tz
Nådigste Resolution af Halmstadh d: 10 Maÿ 1680 lÿdande Emedan staden KungElff är till störste
delen, med kiÿrkia klåkor och ornamenter af Kongl: Maÿ:tz egne afbränt, och inwonerne sitia nu i
störste armoth och fattigdom thj wil Kongl: Maÿ:tt effter ÿttersta giörlighet them til kiÿrkia
Secundera, och medh någen Beneficier ihugkomma, etc:

Borgaren Rasmus Fisker framstegh och tilkiendegaf, at hafuer sålt och afhent sin pladz som han för
åbode till Gune Olsen Skredder, och derföre är Redel: och Wellfornöjit och betalt, och belofuit gifua
honom fulkomit skiödebreff.

Jt skiffte Contract jmellem Nils Jonson Glasmester, och hans sahl: hustruis Elin Andersdotters
arfuinger, Nembl: Anders Person Findt medh dess adherenter blef opläst, lÿdande at Nils skall suara
til all giäll och gifua arfuingerne 6 dr sm:t som Anders Fint af Håkan Nilson som bem:t Nils Jonsis
pladz kiöpt haf:r, skall wndfå, och blef samma Contract Aproberat och påskrifuet, dat: d: 24 April
1680.

Den 13 Julj  holtis almene Rådstue af Borgmäster Hans Sticker, Jon Nilson, Johan Niebuhr och
Nota: Anders Öfuenson.

Kom för Rätten Rasmus Rasmusen Fisker som föredrog hurusom Kierstj sahl: Ole Råtz (Rotterÿ)
haf:r låttet beslå hans Penningar hos Gune Skredder for den pladz handh till bem:t Gune sålt.
Hun föregifuandhe igenom sin fulmechtigh Jacob Halfman som skole hon hafua ¼ part af same
pladz kiöpt af Rasmus Rasmusens fader och derpå fremwiste kiöpebreff Dat: d: 13 Julj 1663.
Rasmus Fisker beuiste medh sin nÿligst hemlöste obligation på åtte dr sm:t hon A:o 1664 d: 14 April
af sl: her Peder Söfrensen lånt och til Ole Råtter betalt och igienlöst same ¼ part pladz, som han
medh Eed betÿgade, huilket hans granner Didrich Krönich, Hans Skuriant, sampt Notarien Anders
Öfuenson bewitnadhe.

Thj blef resolverat at Gune behåller sin kiöpte pladz och Rasmus her effter for Kirstj Råtz tiltall frj
varra bör.

Hustru (Elin) sahl: Her Jacopz huus och pladz som står i pant til skolen opbiudis till kiöpz
förstegångh.

Mageskifftebref imellen Rådmanen Johan Niebuhr och Borgaren Peder Skomager om theras pladser
blef opläst och påskrifuet, Dat: d: 10 Julj 1680.

Den 22 Julj  holtis Rådstue i KongElff af Borgmäster och Rådh.

Dorte Lucas pladz opbiudis förste gångh till kiöpz.
Elin sl: her Jacops huus och pladz opbiudis andregångh til kiöpz.



Den 29 Julj  holtis allmene Rådstue i KongElff medh Meniege borgerskap.

Hans Exell:ns fältmarskalk Generall och Gouverneurens tröchte Placat om tobackzhandeln Dat: d: 8
Junj 1680, Jempte Jnspectorens Suen de Bloms bref af Giötheborgh d: 26 Julj blef opläste, och
Borgerskapet formantis sigh ther effter hörsamel: rätta.

Hans Exell:ns General Gouverneurens bref af Gulmarsbergh Dat: d: 26 Julj blef opläst, lÿdandhe, at
om Nogen ville här af Rÿket, och uthrÿkis booflötta skall  1/

6 
 part af sin medel quarlämbna.

Wällärdhe Mons:r Nils Pederson Ström Jnsinuerade en Obligation af sahl: Anders Rasmuson Fisker
till hans sahl: fader her Peder Söfrenson udstedh på fÿra dahler sölf:r m:t sedan d: 24 Augustÿ 1668
medh des renta, och som han förmener at stöckjonkeren Ole Andersen skall hafua kiöpt same pladz
uthen någon laga opbudh, och nu åtter sålt den samma til Borgeren Cort Andersen them
oafwetandhe, begierendhe arrest på bem:t pladz intil han medh sine sÿskon theras betalningh
bekomer.

Altså blef Cort Anders: forbudin icke til stöckjonkeren at må betale pladsen för än de som pladsen i
pant haf:r blifuer fornögd och betalt.

Tomis Kanstöbers Pladz blef til kiöpz af stöckSiergianten Ole förstegångh opbudin.

Börte Rasmus Glasmesters lod sin pladz til kiöpz förstegångh opbÿde.
Tormo Clasen intalte wille warra samme pladz närmast at kiöpa, effter som hun haf:r den af honom
bekomit.

Dorte Lucas pladz opbiudis 3 gångh.
Håkan Knutsons pladz blef förstegångh till kiöpz opbudin.

Elin H:r Jacopz pladz opbÿdis 3 gångh, och Ole Anderson tilhandlede sigh densame och skall suare
til skole Capitalen som den står i pant före effter H:r Jacopz obligation.

Gune Olsen Skredderes kiöpebreff på sin pladz som hand af Rasmus Fisker kiöpt blef opläst och af
Rätten Confirmerat, Dat: d: 26 Julj 1680, och påskrifuet.

Den 2 Aug:  holtis Rådstue i KongElff af Borgmäster och Rådh.

Bleff Kongl: Commers Collegij bref af d: 12 Julj Jämpte Extract uthaf det som emellan Kongl: May:tt
och Cronan Suerrigh, och Kongl: May:tt och Cronan Danmark, angående farten genom Öresundh
och Belt ähr afhandlat i Kiöpenhafn, dat: d: 29 April 1680,  lÿdeligh opläst.

Suen i Star(e)gårdz pladz förstegang opbudin.
Tomis Kanstöbers pladz 2:dre gången.
Börte glasmesters pladz 2 gångh.

Håkan Knutz pladz 2 gångh opbudin och blef Håkans pladz worderat för Femtio dr silf:r m:t af Jon
Suendson, Hans Skuriant, Tolle Suendson och Bengt Amundson.

Den 19 Aug:  holtis allmene Rådstue.

Suen Staregårdz pladz 2 gångh opbudin.
Håkan Knutz pladz 3 gångh opbudin.
Kanstöberpladsen 3 gångh opbudin.
Börte Rasmus pladz 3 gångh opbudin.

Johan Tomeson forbÿder Ole Siergiant at selge pladsen han wil warra den Nest.



H:r Borgmäster Hans Sticker låth för Borgaren Anders Erson it breff från befallningzmanen Lars
Herbergh opläsa, Dat: d: 7 Aug: 1680 lÿdandhe at han begier Asistens til at få sin foordringh af
Anders Erson för giort bekåstningh på husen at reparera, som stiger öfuer hushÿran till – 11 d. 28
öre sm:t.
Anders Erson möte tilsuars, och sade sigh willa hafua i hushÿra for stufua och kiöket sampt kiälare
– 16 Rdr, för lofftet i to åhr – 4 Rdr, for hööladhen 1 Rd av 21 Rdr.

Anders Pederson Fin(d)t insinuerade et kiöpebref på to kållsenger som hand af H:r Hinrich Tolleson
kiöpt hafuer som hans föräldrar utj Rom tÿdh besutÿt och bebÿgt beliggiandhe näst uptill Anders
Ingemorsens wegh, hen till Peder Skomagers kållsengh, Dat: Spegerödh d: 30 Julj 1680, huilket blef
Aproberat läst och påskrifuet.

Borgmäster förmante Borgerskapet till at betahle theras Mantals Peningar så och at dhe Brögga och
baka gåt öll, och Brödh, som forsuarligt warra kandh.

Dernest blef pålÿst at Borgerskapet skall låtta rätta och bränna theras Måhl och Wicht til Neste
Rådstue igien.
Och blef dem tilsagt at öfuerläggia huem dhe på Nestkomandhe tisdagh will hålla till
Herredagzmandh.

Borgmäster Hans Sticker opsade sit Borgmästare Embete, effter han nu haf:r tient staden – 2 åhr for
kiemner, 15 åhr for Rådmandh och 22 åhr för Borgmäster, tj han är nu gamall och orkar inte lenger
tiäna, och föregaf at en anan Redo är i hans stelle antagin Nembl: Johan Grönwall.

Den 24 Aug:  holtis allmene Rådstue. War tilstede Borgmäster Hans Sticker, Jon Nilson och Jacob
Halfmandh Rådmendh medh meniege Borgerskap.

Borgmäster frågadhe om de har betenkt huem de wil kåra till herdagzmandh. Suarade Borgerskapet
at efftersom Rådmendene Jens Holst och Johan Niebuhr medh dels fornemste Borgerskap inte ähr
tilstäde, kan fordj dennegångh intet wedh giöras.

Borgaren Bengt Jödeson inkom för Rätten och föredrogh hurusom hans tienstepiga Hellgia
Andersdotter som nu tilstädhe war besuärar och klagar öfuer sin förige hosbonde Anders
Christensen Koch och hans hustro Ingier Jensdoter at de medh skiälsordh på gatan och hinis
kiÿrkioweÿ öfuerfalt hine och skielde hine för en hoora, och framviste hon sin skudzmåll från sina
husbunder Jon i Rÿr och Bengt Jöderson them hon för och sedan har tiänt Erligen och wäll.
Begieradhe hon at dhe hine noget Obequemt (obequent) öfuerbewisa skole, eller och sielf warra thet
samma som de hine skiäller före.
Anders Koch möte för Rätten och sagde om en Matmodher tahler it hastigt ordh imoth sit
tienstefolch måtte dhe holde det til godho. Han blef tilfrågat om han weth hine Någet oskickeligt
eller horerj at öfuerbewÿsa, sagde han Nej inte weta hine annat än det som Erligt ähr at billäggia
eller på sige, det samme Röchte Pigan gaf sin Matfader och Matmoder.

Altså blefue dhe medh ord och hantagh wenligen och well förlichte, så de effter denne dagh skall
bemöta huer anan medh höflige ord och omtahl, Och warra forgiät huadh OEnighet them emillan
warit haf:r. Och sattis dem till wÿte emellan om Anders Koch eller hans hustro någet ohöfligt om
bem:t Hellja Andersdotter tahlar som hon kan dem öfuertÿga skall han plichta – 20 dr silf:r m:t. Jlÿka
måto pigan Hellia Andersdotter någet obequemt (obequent) imot Anders Christenson Koch eller
hans hustru tahlar som dhe medh laga witne kan bewisa, skall hon plichta – 10 dr sm:t och böterna
till Hospitalet henfalla, och des utan stånna till suars och plichta effter lagh som brÿter.

Suen Staris pladz opbudis – 3 gångh.
Ole Persons hus och pladz opbudis förstegångh.
Hans Ersons hus och pladz opbudis förstegångh.

Söfren Hansen insinuerade it kiöpebref på den pladz han af sin fadersöster Dorthe Lucasis kiöpt
hafuer, dat: d: 16 Julj 1680, som blef opläst Confirmerat och påskrifuet.



Jngebor Andersdotters kiöpebref på sin pladz effter Håkan Knutson blef opläst aproberat och
påskrifuet, Dat: d: 20 Aug: 1680.

Anders Fin(d)t hade i Rette Citerat Rådmanen Johan Niebuhr som inte möte.

Den 25 Aug:  holtis allmene Rådstue af Borgmäster och Rådh medh Meniege Borgerskapet.

Ankom H:r Jnspectoren Jonas Hanson och beordrade at Baakungz Penningerne måste Taxeras, och
theremoth Borgerskapet klagel: föredrogh theras Elendige tilstån(d) begerandhe Delation intil Hans
Kongl: Maÿ:tt wnderdånigst om Nådher blifuer ansöcht, det han samtöckte.
H:r Jnspectoren föredrogh at Kongl: Commers Collegie bref är uthgånget at staker om KongElf
stadh giöras måst och at en pladz uthwisas måtte, huarest tulhuus ÿtterste i staden bÿggias kune,
och at Båterna på et wist rum wedh staden anlenda måtte och them för Tullneren angifua, huilket alt
blef Borgerskapet föreholdet them til effterrättningh.
Jnspectoren begieredhe at Ole Galle måtte Citeras till Neste Rådstue tullnären til suars för
Taperians* Accÿss.

Inkom H:r Johan Grönwall, och efftersom H:r Borgmäster Hans Sticker for Nogen tÿdh sedan för sin
ålderdom skull opsade sin Borgmäster tiänst; då presenterade han sin fullmacht af Fältmarskalken
Generall Gouverneuren Aschenbergh gifuen på Kongl: Maÿ:tz widare ratification på Borgmäster
tiänsten, Dat: d: 8 Aug: 1680, som blef upläsin.

Biskopens och Consistorie bref till Borgmäster och Rådh och församlingen medh Mäster Lars
Wästermans förklaringh eller Erkleringh imoth församlingens besuärspuncter blef opläst, dat: d: 19
Aug: 1680.

Anders Fin(d)t insinuerade sit inleg för rätten lÿdandhe hurusom Rådmanen Johan Niebuhr haf:r it
stöcke af hans pladz som hans föräldrar oplåt honom, huar emoth de tillÿka medh honom skole
hafua frÿ kiörewej till Elfuen.
Niebuhr suaredhe at Anders Fin(d)t för samma stöcke pladz skull också skall hafua frÿ kiörewej til
och från Elffuen, derom de Nembl: och well blefue förlichte.

Borgmästaren frågadhe Borgerskapet huem dhe til Herdagzmandh uthkåra will.
Suaradhe Rådet sampt Meniege Borgerskap at willa hafua stadzskrifuaren Anders Öfuenson til
herdagzman för stadhen, huilken wägrade sigh och begieredhe blifua Excuserat. Men de suaradhe
han är der til af os uthkårat och måste Resa.

Anno 1680 d: 26 Aug:  holtis Rådstue i KongElff aff Borgmäster Johan Grönuall och Rådmenden
Jon Nilson, Johan Niebuhr, Jens Holst och Jacop Halfman, sampt Nota: Anders Öfwenson.
Beordrade Borgmästare Grönwal at Notera hurusom Rådmanen Jens Holst opsteg från Rätten och
willat gå uth, der Borgaren Tormo Clasen inkom, och befalt honom sitja.

Dernest proponerade Borgmästaren, at såsom han förmenar ingen stadztiänare vara, begeredhe
rätten wille taga utj betenkiandhe huarest man enn skickel: och döchtigh kar til stadz tiänare kune
få; gafz förslagh om Peder Lögh, om han samma Embete antaga ville. Och opsattis der medh til näste
Rådstue dagh, då Rådmendene skall veta hans suar och Meeningh.

Beordradhe Borgmästaren at Borgerskapet skole huar man athwarra, at intet suin måste oringat
insleppas i Marken, mindre taga någon fremedes Creatur under sin pretect och insleppa i stadz
marken, der sådant Creatur fins skall tagas och til Hospitalet gifas.

Blef i dagh sluttat at stadzskrifuer skall warra Herdagzmandh.

Effter Rådmandens H:r Jens Holstis aflagde Eedh at skute Fortuna medh inehafuandhe last är
honom ägentl: och allena tilhörigh, bekom han Certification.
_______________
*) Trol. avses Taberna (lat) = värdshus.



Den 30 Aug:  holtis Rådstue af Borgmäster Johan Grönwall, Rådmen Jon Nilson, Johan Niebuhr och
Jacop Halfman och Not: Anders Öfwenson.

Ole Peders huus och pladz 2 gång opbudin.
Hans Ersons hus och pladz 2 gångh opbudin.

Den 2 Sept: holtis allmene Rådstue af H:r Borgmäster Johan Grönwall, Rådmen Jon Nilson, Johan
Niebuhr och Jacop Halfman, Not: Anders Öfuenson och deels Borgerskap.

Blef forordnat at huer Mandagh her effter at skall hållas allmene Rådstue, och då at skall Ringas på
den minste klåka När Borgerskapet församlas skall.

Dernest medan härdagen (herremansdagen) snart tillstunder låt Borgmäster och Rådh för Menniege
Borgerskapet opläsa de Postulater som man för staden ärnar wnderdånigst för Hans Kongl: May:tt
andraga; medh begeran de wille uptäckia om de weta något staden til Nÿtta som införas kune.

Commendanten Aminofz bref Dat: d: 2 Sep: 1680 om inquarteringh, och om bröd som Borgerskapet
selljer, at der öfuer en Taxa giöras måte, som af rätten och samtöcktis giöras skole, och begieradis at
H:r Comendanten wille senda en Specification på, huru många som af Guarnizon quarter hafua
bordhe, will man der öfuer giöra den anstelt som behöfuas kan, och besuäradhe H:r Öfuersten sigh
utj samma breff öfuer sin wert Hans Hanson at han intet quarter änu åthnuutet, och blef Hans Nils:
och Christer Person beordradhe at gå till Hans Hanson, at han steller Öfuersten tilfredz medh
nöÿachtig quarter.
Biskopens och Consistorie bref om Domini Claudi Tormonj hörare tiänst til skolan blef opläst Dat: d:
26 Aug: 1680, som i Morgon skaal introduceras.

Kiÿrkioherden Mag:r Lars Wästermans bref om huus eller Prästegården at måtte honom inrumas blef
upläst, Dat: d: 2 Sept: 1680.

Tullnärens Jens på Watnetz skrifftlige besuär om Tull och Accÿss, och om landkiöp som af
Bönderne foröfuis blef upläst, at Dato d: 2 Sept: 1680.

Den 6 Sept:  holtis allmene Rådstue af Borgmäster och Rådh.

Kongl: Maÿ:tz Nådigste Placat om Richzdagz påbiudandhe till den 1 Octobr: Nestkomandhe, Dat:
Köngzöhr d: 5 Julj Jämpte hans Exell:ns Fältmarskalk Generall Gouverneurens bref af Stockholm d:
25 Aug: blef for Menniege Borgerskap opläst.

Borgemäster förehålt Borgerskapet at it wist slut om herdagzmandens afresandhe giöras måste, då
stadzskrifuaren badh sigh för den Reesa blifua befrÿat, efftersom handh igenom den senaste
herdagzResan han giorde för stadhen, då försträchte handh af sin egen medell ännu står Obetalt,
leed der öfuer stoor skadhe.
Då gaf Borgmäster förslagh om Tormo Clausen, huilken ochså opstodh och tilbödh sigh willa Resa,
efftersom han haf:r sin foordringh och egne ärinden Jmidlertidh at kune uthrätta.

Deels Borgerskap låth sigh dermedh benöÿa, om stadzskrifuaren icke Reesa will. Män Rådmendene
stod på at efftersom stadzskrifuaren tilförendh uthkårat ähr måste hand ochså Reisa, blef ännu
upsat till widare betänkiandhe.

Oluf Galle blef tilkient at plichta 3 mk sm:t för uthblifuandhe.

Effterskrifne Borgare blef tilkårat at Taxera Härdagz Peningar Nembl:
Tormo Clasen, Cort Anderson, Peder Floor, Bengt Amunson, Anders Erson och Nils Olsen.



Den 13 Septemb:  holtis almene Rådstue af Borgmäster och Rådh, medh Meeniege Borgerskap.

Borgmäster Hans Sticker förmanedhe Borgerskapet at dhe i dagh wille uthläggia Mantals Peningar
som före detta och offta warit Ment, så framt de icke will warra Pantade.

Dernest Proponerade han han hurusom feltmarskalken hafuer talt medh honom at willa från
sigh läggia Hospitals och skolens Capitaler medh des renter, och igenom Her Åge Hinrichson strax
betale 500 d. silf:r m:t der medh Räten war benögdher.

Borgmäster Hans Sticker föredrogh at emedan stadzskrifuaren Anders Öfwenson är uthkårat til
Herdagzman och sådant är sluttat af Magistraten och Meniege Borgerskapet thj måste sådant wedh
macht stånna.

Då sagde Tormo Clasen at Rådet och Borgmästaren Sticker söker hans ruin det Magistraten
begierede at måte införas, och Tormo Clasen åstunar at upresa effter han hos Kongl: Maÿ:tt haf:r
3000 dr sm:t at fordra for giort försträchningh.

Ole Persons huus och pladz opbödis trediegångh til kiöpz.
Hans Ersons huus och pladz opbudis 3 gångh til kiöpz.
Skarprättaren opbödh sit huus och pladz til kiöpz förstegångh.
Tormo Clasen opbödh sina huustompter och pladser til kiöpz och will betala sine Creditorer.

Den 23 Septemb:  holtis Rådstue af Borgmäster Hans Sticker, och Rådmenden, medh Meniege
Borgerskapet.

Kongl: Maÿ:tz Nådige forordningh om suendska skiep och goz huilka genom Öresun(d) och Belt
Passerar, Dat: Kongzöhr d: 1 Aug: 1680.

Commers Collegie bref om föreskrefwen Seglation oplästis, Dat: d: 31 Aug: 1680.

Tullforwalterens Oluf Rathes fullmacht på Store Siötuls tiänsten opläst, Dat: Kongzöhr d: 23 Junj
1680.

Kongl: Maÿ:tz Nådige Resolution angående Store Siötulens ärläggiande af några waror beståendhe
utj 8:ta Puncter gifuen i Kongzöhr d: 23 Junj 1680 blef opläst.

GeneralTullförwalterens bref för Tullnären til rättelse om tullens ärläggiandhe oplästis, Dat: d: 28
Aug: 1680.

Besökaren Christopher Helgesons fullmacht på besökare tiänsten opläst, Dat: d: 24 Aug: 1680.

Tormo Clasens huus och tomter opbudis andregångh til kiöpz.

Bengt Jödesons kiöpebreff på den pladz hand af Ole Person kiöpt blef opläst och påskrefuit, Dat: d:
2 Aug: 1680.

Carll Carlsons kiöpebref på hus och pladz handh af Ole Person kiöpt blef opläst Confirmerat och
påskrifuet.

Skarprättarens huus och pladz blef 2 gångh til kiöpz upbudin.

Christen Fiskares hus och pladz som handh wedh sin hustru effter hinis föräldre opbÿdis til kiöpz
förstegångh.

Rådmanen Johan Niebuhr begieredhe it siöpass på sin skutha, huar på skipparen ähr Clas
Håkenson, giordhe sin Eedh så skutan hörer honom allena till och ingen fremmandhe någen part utj
hine hafuer, huilket Pass honom blef bewiljat etc.



Att detta ähr Richtigt Copia af Stadens Protocoll för Anno 1680, det Bekräfftar wj her wnder medh
stadsens Jnsigell, och stadzskrifuarens wnderskrifft, Datum KongElff d: 25 Januarj 1681.

Anders Öfwensen
Not: P:

(sigill)



I

 Borgmästare Hans Sticker och hans familj

Borgmästaren intar en central och ledande position i rådhusrätten. Den släkt- och personforskning som
gjorts beträffande borgmästare Sticker och hans släktförbindelser förtjänar därför en redovisning.

I Kungälvs RRs protokoll av den 19 augusti 1680 finns följande notering:

“Borgmästare Hans Sticker opsade sit Borgmästare Embete, efter han nu
hafver tient staden 2 åhr för kemnär, 15 åhr för Rådman och 22 åhr för
Borgmästare, ty han är nu gammal och orkar inte längre tiena, och föregaf
at en anan Redo är i hans stelle antagen, nämbl. Johan Grönwall.“

I Kongellffwe Bÿes Bogh II [förkortat KBB], sid. 925 kan vi få en vision om hur en rådmansut-nämning gick
till år 1642:

“Den 9 Augustj war slotzherren Erlig och welb: Mand, och strenge Ridder, H: Oluff Passberg
paa Raadhusset, och kaarede thill raadmend Tholle Pedersen och Hans Sticker, och stode paa knæ, for
hannom, och giorde derris raadmand eed, Gud giffue dennom der thill lÿcke.“

Vem var då denne man, som troget i 39 år tjänade magistraten i Kungälv? Vi kan fastställa hans identitet ge-
nom kämnärsutnämningen 1641 11/1 [KRR, AIa], då han högtidligt benämns Johannes Pauli Sticherus. Han
är således son till en Paul Sticker och en sådan finns omnämnd som gårdsägare i Kungälv 1616. Paul Sticker
utnämndes till fattigföreståndare 1616 4/11, en syssla som han innehar till 1620, då han efterträds av Claus
Poulssen. 1617 28/4 levererar Paul Sticker 6 pd. hornlim till predikstolen i Kungälvs kyrka och därtill 2 alnar
“lybskgraa“ (= en slags väv) till viskor att tjära tornet med – det rör sig om den då nyuppförda kyrkan nedan
fästningsmuren vid Bohus slott. I dag markerar ett träkors kyrkans forna läge.

Paul Sticker finns också omnämnd i Nya Lödöse tänkeböcker 1620 17/8 (sid. 555) :

“Sama dagh kom för rette Bengdt Nilsson och till taladhe Påwell Steker (i Kongellf)
för en ½ t:a talgh, som haffuer öffuersendt medh hans skip till Lybeck, huilken
er icke komen till hans fachtor / så all dhennstundh / Bengdtz Nilsson/s/ fachtor
till Libeck haffuer skriffuet honom till, ath Påwell Stecker haffuer leffuererat dhen
halff t:a talgh på Trawit (= floden Trave) för Lybeck, och der ehr hun bortt komen,
seg/z/ Påwell frij för samma ½ t:a talg, och Bengd söke sin man på et annat sedht.“

Borgaren Paul Sticker var gift åtminstone två gånger. Genom noteringar i KBB känner vi namnet på hans troli-
gen andra hustru, nämligen Kerstin Niemandz, tidigare gift med handelsmannen Hans Niemann, vilken
omnämns som “salig“ 1616 i KBB. Kerstin torde vara Hans Stickers styvmor. En notering i Kungälvs
kyrkoräkenskaper av den 21/1 1658 meddelar följande:

“Er aff welforneme mand Hans Sticker utfägnat for S.(=Salig) Kirsti Nimandtz
begravelse...........2 Rd 2 mk“

Familjen Sticker är känd i Kungälv sedan slutet av 1400-talet. Då omnämns en Henrik Sticker vara borgmäs-
tare. Huruvida han är en anfader låter sig inte verifieras, men det är mycket troligt att så är fallet. Hans Sticker
gifte sig omkring 1634 med Kerstin Olofsdotter Koch, dotter till borgaren och handelsmannen Olof Koch och
hans hustru Börta. Släktskapen har bl a styrkts via den notering i Kungälvs RRs prot. 1674 26/2 som omtalar
att arvsskifte (lagmansdom Bohus o Vikarne) efter Börta Ole Kockis hölls 1673 17/12 och att Hans Sticker
levererat arvet till arvingarna: Claes Brun, Jon Nilsson och Henrich Insen – samtliga gifta med döttrar till
Hans Sticker. Familjen Sticker skänkte 1655 en takkrona i mässing till Kungälvs kyrka. Inskriptionen på globen
lyder:

“Er Gud med os, hvem kan vere imod os. Anno 1655 den 18 october hafver Hans Sticker
radmand medt hands keire hustru Cristin Olufsdaater medt derres börn forerred denne crone tel
Kongelf Kiercke. Gud give det maate verre Gud tel erre og dennem tel megen löcke og

velsengnelse.“

Hustrun Kerstin Olofsdotter Koch avled 1663 och enligt kyrkoräkenskaperna betalades samma år den 6/11
“för Kirsti Borgmästarens Likstadh i Kyrkan......4 Rd“.



Släkten Sticker – en översikt

Henrik Sticker
Bm i Kongahälla på 1480-talet
¦
¦
?

¦
Paul Sticker
B och fattigföreståndare 1616 4/11 i Kungälv.
Omn. 1615 – 1622 7/2. D < 1623.
G 1:o (?) m N.N. (= Hans Stickers mor)
G 2:o (?) 161(6) m Kerstin Niemands d 1658 begr 21/1 (Tidigare
g m Hans Niemann, köpman i Kungälv, omn. som ”salig” 1616 i KBB).
q
Hans Sticker Anna Sticker Paul Sticker (?)
f 160(5), d 1685 begr 11/1* Omn. 1673–92 i db Bet. stolpengar
Kämnär 1641 11/1– G m Anders Pedersson till Kungälvs k:a
Rm 1642 9/8– Redare, d 1671 begr20/12 1661–62 (vidare
Bm 1658–80 q öden okända)
G 163(4) m Kerstin Olofsdotter Koch N.N. N.N.
d 1663 begr 6/11, d t B, kyrkovärden o Andersdotter Andersdotter
fattigförestånd. Olof Koch o h h Börta g m g m
(d 1673), Kungälv Bengt Hans Olsson/Olofsson

q Amundsson B o Rm i Kungälv
Christina Brita Malin (?) B i Kungälv (levde 1720)
Sticker Sticker Sticker d 1698
f 163(5) d 1663 (?)** g m
g m g m Henrich
Claes Brun Jon Nilsson Insen
f 1629, d 1697 Rm i Kung- Rm, Marstrand (omn. 1673–92)
Räntmästare på älv samt
Bohus samt Bm i guldsmed.
Kungälv 1692–97. Erh. avsked
Se vidare sl Brun, fr Rm-tjänsten
sid. 133–134. 1692 24/12.

Not.  Olof Koch erh. burskap 1620 20/3 enl. KBB. 1628 10/1 hade Oluff Kockis Hustru m.fl. försummat ”bededagens
predikan”. Oluf Koch blev fattigföreståndare 1627 20/11 och kyrkovärd 1637 15/5.  Han betalade skoleskatten 1657.
Sonen Lauritz Olofsson Koch, nämnd 1636 5/9 ”drev kiöphandel her uti byenn”. L. Kochs hustru avled på Hospitalet
1672 20/2 och han själv 1682 30/11. Olof Koch är troligen son till Rm Lauritz Koch i Nylöse, som 1636 3/1 avled i
Kungälv enl KBB och bou samma år. Flera medlemmar av sl. Koch verkar i Kungälv under hela 1600-talet, bl.a.
köpmannen Christen Koch. Enl. 1652 års kyrkoräkenskaper har kyrkovärden ”af Hans Sticker anamat för likstol till
Christen Koch... 4 Rd 4 mk”.

________________________
*) Hans Sticker begravdes i Kungälvs kyrka, ”80 år gl.”. Enl kyrkoräkenskaperna 1685 betalades 10 Rd 16 öre smt för
hans begravning.
**) Enl Kungälvs kyrkoräkenskaper 1663 17/5 ”af Jon Nilson Guldsmed för hans hustrus likstad i kyrkan..... 5 Rd 4
mk”. Eftersom hustruns namn ej omnämns är det osäkert om det är Brita Sticker som avses. Dock är det sannolikt
eftersom Börta Jon Guldsmeds l66l/62 betalade stolested i kyrkan.  Men Jon Nilsson Guldsmed kan ha varit gift flera
gånger. Bror till Jon Nilsson var kyrkoherden i Foss (O) Claes Nilsson (1637–95) g m Maren Ström, d t Peder
Söfrensen Ström (1604–77),  kyrkoherde i Kungälv 1633, och g m Edla Andersdotter.



Familjen Claes Brun & Christina Sticker

Borgmästare Claes Brun och hans hustru Christina Sticker fick troligen 12 barn, varav 11 är till namnet
kända. Äldst bland barnen är förmodligen Johan och yngst Christina. Ordningsföljden bland de övriga
barnen kan inte med säkerhet fastställas.

– Johan Broen f 165(7) troligen i Göteborg. Uppväxt i Kungälv. D 1703 i London. Inskr. 1680 i
medicinska fakulteten, univ. i Leiden. Antog doktorsgraden i Leiden, där han höll föreläsningar vid
akademien. Lektor 1691. Verksam som läkare i Amsterdam. (Porträtt finns.)

– Frans Brun f 165(9). Inspektor, Marstrand. D 1693 19/4 i Marstrand. G m Catharina Weber  f
166(7), dotter till  handelsmannen Conrad Weber och h h Anna Seth, Göteborg.

– Magdalena Brun f 166(0) g m Anders Öfwensson, stadsskrivare, herredagsman (1672) och rådman
(1693) i Kungälv.

– Peter Claudi Brun f 166(2) i Kungälv. Kh i Säve (O) 1685 och fr.o.m. 1692 kh i Skepplanda (P),
d 1704 i Skepplanda. G 168(7) i Fässberg med Engel (Ingela) Eriksdotter Strömner,  f 166(4) på
Åby i Fässbergs förs.(O), dotter till Eric Carlsson Strömner, länsman och mantalskommissarie
över Bohuslän och h h Anna Arvidsdotter Grönling. Engel Strömner gifte efter makens död om
sig med efterträdaren i ämbetet kh Erik Palmborg, Skepplanda. Engel Strömner avled 1748 4/6.

– Catharina Brun f 166(3) i Kungälv, d 1698. G 1695 med Anders Holst i hans 2:a gifte,
landskamrer och guvernementssekreterare i Kungälv. Han avled i maj 1697. Anders Holst var
son till borgaren och glasmästaren i Göteborg  Arendt (Aron) Holst.

– Paul Brun f 166(5) i Kungälv, d 1710. Kh i Morlanda (O). G m Virginia Wecandra, d 1710 och
d t kh i Sexdrega (P) Olof Wecander o h h Sigrid Buthelia.

– Marcus Brun f 166(6) i Kungälv. Inskr. som medicine studerande i Leiden 1686 och uppges då
vara 20 år gammal. Läkare i Amsterdam. Vidare öden okända.

– Ingrid Bruun  f 166(8) i Kungälv, d 1756 14/3 i Göteborg, Gustavi domkyrkoförs. G m Wilhelm  De
Silentz, justitiepresident i Göteborg, f 1660 i Säter (W), d 1719. Silentz var av nederländsk
adel naturaliserad De Silentz 1716, introducerad 1718 (obs ej 1719). Han var son till Herman
Silentz, kapten vid Hälsinge reg:e, död 1677 av sina i slaget vid Lund erhållna blessyrer, begr. i
familjegraven i Säter o g m Agneta Andersdotter Lund, i hennes 1:a gifte, f ca 1638, begr
1708 28/10 i Säter. Ingrid och Wilhelm De Silentz ligger begravda i grav nr 8 i Gustavi domkyrka
tillsammans med flera av sina barn. Makarna fick 24 barn, varav 16 till namnet kända.*

– Jurgen Brun f 167(0) i Kungälv. Dopvittne i Skepplanda (P) 1698 16/7 till brorsonen Anders Brun
Petersson – ”Barnets Farbroder Mons. Jurgen Bruun”. Vidare öden okända.

– Claes Brun f 167(4) i Kungälv. Student. Dopvittne i Skepplanda (P) 1702 23/4 till brorsonen
Raphael Brun – ”Barnets Farbroder Studiosus Claus Brun”. Vidare öden okända.

– Christina Brun  f 1676 12/8 i Kungälv under Bohus belägring, d 1749 i Istorp (N). G 1700 19/6 i
Skepplanda k:a med Olaus Larsson Bruhn, Kh i Träslöv (N), 1715 kh i Årstad (N). Vigseln för- rättades av
Christinas bror Kh Peder Claudi Brun i Skepplanda. Olaus Larsson Bruhn var född 1661 23/1(2) och avled
1739. Han var son till Lars Carlsson (Bruhn), komminister i Kungsäter (N), som var

född på Gamla Älvsborgs slott ca 1615 och 1648 g m Elisabet Svensdotter Torelia.  Deras barn kallade
sig Bruhn (efter Brunared by?) och är alltså av annan stam än Claes Bruns släkt.

_________________
Not.  1667 8/11 begr ett barn till Räntmästaren Claes Brun i Kungälvs kyrka.
*) Om ätten De Silentz, se vidare Elgenstierna: Den Svenska Adelns Ättartavlor.



Claes Bruns antavla (1227 – 1629)
1. Gerhard Brune

omn. 1227/29, Münster

2. Johann Brune g.m. Gerburg
Köpman. Omn. 1262-85. Bisittare i rådet, Münster

3. Johann Brune g.m. Walburgis de Puteo ...........u d. t. Everhard de Puteo g.m. Alheid
Köpman. Rådman 1302-14, Münster. Omn. 1288-99, Ahlen, Westfalen
Var död 1327

4. Heinrich Brun/e/ g.m. Elisabeth
Köpman o redare. Bisittare i rådet, Danzig
Omn. 1320/22 o. 1350. D 1360 1/12 i Münster

5. Heinrich Brun (Brune)
Köpman o. redare i Danzig o. Putzig.
Omn. 1377. Borgare i Danzig. 1390 borgare i Putzig

6. Claus d. J. Brun
Redare i Danzig. Omn. 1430

7. Philipp Brun
Köpman. Bisittare i rådet, Danzig. D 1499 i Danzig

8. Peter Brun
Redare. Rådman i Danzig. D 1524, begr S:t Marien Kirche

9. Hans Brun g.m. Cecilia
Redare. Inskr. i Venedigs tyska köpm.koloni. Reformert
Lämnade Danzig 1526 för Köln/Antwerpen 1544.
D 1572 begr i Danzig S:t Marien Kirche

10. Thielmann Brun/Broen g. 1562 1/2 i Antwerpen m.. Maria De Smeth f 1543 27/12 i Antwepen
F 153(0) i Köln, d 1575 11/4 i Frankenthal d. 1614 16/1 i Amsterdam. D.t. Pieter De
Lämnade Antwerpen 1566. Reformert. Smeth (1516–1589) o h h Anna Sterck

Köpman i Antwerpen o Frankenthal (1519–1576), Aalst/Antwerpen, vilka gifte
sig i Antwerpen 1542 4/2. Pieter De Smeth

11. Henrik Broen var son t Gerard De Smeth o h h Catlyne
f 1574 16/3 i Frankenthal, d 1639 21/10 i van der Banck i Aalst
Amsterdam. Köpman på Kalverstraat,
tillhörde Westindiska kompaniet.
G 1602 16/6 i Amsterdam m
Anna van Uffelen
f 1584 i Antwerpen, d 1633 12/6 i Amsterdam........u d.t. Hans van Uffelen o h h Agneta van
Båda makarna begr. i Oude Kerk Liesvelt. Köpman i Antwerpen

12. Claes Broen/Brun
f 1629 31/10 i Amsterdam, d 1697 1-8/2 i
Kungälv. Borgmästare i Kungälv. G.165(6) m
Christina Sticker
f 163(5) i Kungälv ..................................................u d.t. Bm Hans Sticker (1605–1685) o h h

Kerstin Olofsdotter Koch, Kungälv
(se vidare sl Sticker, sid. 131)

Koch. Borgmästare i Kungälv



Ordlista
Approbera =  godkänna, bifalla
absentz = eg. absens (lat.) frånvaro
accis = skatt på tillverkning eller försäljning
Actum ut Supra = gjort på det sätt eller den tid
som tidigare nämnts
affekter = känslostämningar
affin(n)a sig = ingå överenskommelse eller
förlikning
anlange(a)nde = beträffande
arklimästare = krigsmaterielförrådsmästare

Beneficier = understöd
beram/berama = överenskommelse/överenskomma
besökare = tullbetjänt
billig = (äv) skälig
borgare = stadsbo som vunnit burskap
båskiärlön = bårdskärarelön, dvs barberarelön

Capellanus (lat.) = kaplan
causion = eg. caution, muntlig säkerhet, löfte, borgen
cavera = ge muntligt löfte, borgen
citera = instämma inför rätta, åtala
confirmera = besluta, stadsfästa
conficerat = eg. konfiskerat
contraparte = motparten
contribution = bidrag, sammanskott

Danneman = hedersman, hederlig ofrälse man
delation =  uppskov, anstånd
deller = bräder, plankor
deprecert = värdeförsämrat
Dominus (lat.) = herre, präst

Endelig = slutlig
erhålla = (äv.) bibehålla, bevara
erkläring/erkläre = förklaring/förklara
expenser = omkostnader, småkostnader

Fauter = faûte (fr) misstag
förkÿnt = förkunnat, kungöra

Gebordt brev = bördsbrev
gemach/gemack = bekvämlighet, omak
gemen(t)= vanlig(t)
geraden i = råkat i

Her(re)dagzman = herredagsman, riksdagsman
hujus =  dennes, nuvarande
hundsfått = usling, kräk
hör = hö

I tem =  likaså, vidare, dito, även

Karpus = klaffmössa
kierkewerger/kirckeuerger = kyrkovärd

L ibell = klago- eller smädeskrift
likstad = ”likplats”, gravplats
likstol = ersättning till präst som uttogs vid
begravning
lilla tullen =  svenska landtullen (portetullen)  uttogs
1622–1810 på varor som infördes till städerna
lomme = ficka

Maledidet = ev. en felskrivning för mala fide (lat.) =
mot bättre vetande, i ond avsikt
mensaljordar = mark som under medeltiden anvisats åt
sockenprästerna till underhåll jämte prästgårdarna
moleste/molestera = besvär/besvära
måde/måte = sätt, vis, metod
måhl = mått

Nabo = granne

Obequen(e)sordh = okvädinsord
obligera = nödga, göra förbunden
omolesterad = obesvärad, befriad från omak
ort = viktualievikt om 1/100 skålpund

Per (P:) tempore = för närvarande
perkel = djävul
perlament = bråk, oväsen, strid
postulater = fordringar
pottemager = krukmakare
principal = huvudman, uppdragsgivare
prætention = anspråk
proponera = föreslå

Quegh/quech = boskap

Ratification = bekräftelse, stadsfästelse
renoverade domböcker = avskrift av underrätts-
handlingar (domböcker) som insänds till överrätt (t ex
hovrätt) för granskning
reputerlig = hedersam
respit = anstånd, uppskov
resolution/resolvera = beslut/besluta
rom/rum tid = rymlig, lång tid
rentmestare = tjänsteman, förvaltade offentliga kassor

Salvo Titulo (lat.) = med oförkränkt titel
secundera = hjälpa, bistå
sentens = dom
skarn = skräp
skiödebreff, siötebref, skötebreff = lagfartsbrev
skudsmåhl, skutsmål = betyg, vitsord
skålpund = 0,425 g  (enl. 1665 års riksdagsordn.)
sochn = socken
specie = specieriksdaler präglad riksdaler i
silver enl. 1664 års myntordning
slem = dålig, ond
stolestedh = stolplats, bänkplats
suee och spräch = sveda och sprängande värk
suplication = anhållan, böneskrivelse

Täckis (åld.) av täcka = behaga

Uthre(e)dning = utrustning

Verbaliteter = i ord, ordagrant
windue, windufue = vindöga, glugg
visiteren = visitatören, tulltjänsteman
vålor/wåhler = knippen om 10 torkade fiskar

Zedel = skrivet papper

Örtug = medeltida mynt, 1/3 öre


