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Det manuskript, som harmed offentliggöres, befinner sig nu 
under sign. K. 58 i Upsala universitetsbiblioteks ego. Genom 
sin titel och sitt innehåll kan det emellertid räknas till Linkö
pings domkapitels akter, och dess nuvarande utseende minskar 
ej sannolikheten för att det en gång tillhört detta kapitels arkiv, 
som ännu har en och annan på samma sätt grönmålad perga- 
mentsfoliant kvar från äldre tider. Huru därmed än må ha 
varit förhållandet, upptaga inventarieförteckningarna öfver dom- 
kapitelsarkivet i Linköping ganska länge Acta visitationis 
generalis Archiepiscopi Abrahami Ångermanni et Petri 
Benedicti Episcopi Lincopensis 1596.

Denna titel är visserligen icke dénsåmnia som' „dombokens» 
i Upsalabibliöteket och kan således vara tagen från en annan 
handskrift. Sannolikare är den dock ett referat liksom Öfriga 
titlar och rubriker i de inventarieförteckningar, där den förekom
mer, och kan likaväl syfta på »domboken» som på andra akt
stycken från Ångermanni visitationsresa, i fall sådana funnits. 
I det yngsta inventariet, som genom Haquin Spegels åtgärd upp
rättades 1701, har And. 01. Rhyxelius anmärkt, att Ångermanni 
visitationsakter saknades i domkapitlets arkiv 1711, och senare 
handlingar lämna ingen antydan om deras vidare öden. Men 
1792 finner man, att domkapitlet emellertid icke förlorat dem 
hett och hållet Ur sikte, ty då beviljades den 16 maj »magister 
Sam Törner i Upsala 8 riksdaler 16 skillingar jemte et stipen
dium collectaneum til en lika summa för renskrifning en af Lin
köpings Capitels Dom-Bok, begynnandes anno Domini . . .»

Urkunden — om det var densamma — hade såluilda kom
mit till Upsala, men när och hur det skett, kan ej af Linköpings 
domkapitels handlingar utrönas. Att året för räfsten är utläm-
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nadt i det nyss citerade protokollet, beror säkerligen ej på någon 
tillfällighet. Titeln är där anförd efter den i kapitlet företedda 
afskriften, och meningen torde ha varit att i det lämnade tom
rummet insätta den riktiga siffran efter rättelse af det fel, som 
möter på afskriftens första sida i det ännu orättade årtalet 
CLVI. Samuel Törner, som, enligt Jac. Ax. Lindbloms uppgift 
i Linköpings Biblioteks Handlingar, varit amanuens vid Brittish 
Museum och sedan blef tjänsteman vid universitetsbiblioteket i 
Upsala, har icke genom sin afskrift riktat stiftsbiblioteket i Lin
köping med något tillförlitligt dokument, ty hans kopia lider af 
betydande afskrifningsfel, och han har så godt som fullständigt 
åsidosatt bokstafstroheten, under det han godtyckligt behandlat 
originalets radindelning, som, då nya personer ideligen föras 
fram för domaren, är af stor betydelse för öfverskådligheten.

Handlingarna rörande ärkebiskop Abrahams beryktade räfst 
ha icke förut varit i sin helhet offentliggjorda. L femte delen af 
sina Skrifter och Handlingar til Uplysning i Swenska 
Kyrko- och Beformationshistorien har Uno von Troil efter 
originalakterna publicerat några utdrag, som åberopats och äfven 
delvis återgifvits af senare författare. Han börjar med att an
föra afdelningsrubrikerna och återger därefter, stundom med orik
tiga sockennamn, lösryckta stycken ur de akter, som företrädes
vis röra räfsten inom nuvarande Kalmar stift. Det är ock lik
giltigt, om urvalet skett helt godtyckligt eller efter en bestämd 
plan, ty det ena kapitlet af Mäster Abrahams visitationshistoria 
är icke mindre typiskt än det andra.

Af en senare forskare, aflidne lektorn, d:r Jordan Ander
son, har den ärkebiskopliga räfsten gjorts till föremål för en 
kortare systematisk behandling i hans på Linköpingshandskriften 
stödda, Studier i Linköpings stifts odlingshistoria. Un
der rubrikerna: otukt, vidskepelse, dryckenskap, guds
tjänstens försummelse, olydnad mot föräldrar, mord, 
dråp och stöld sammanför han där de brott, som företrädesvis 
mötte den visiterande ärkebiskopen. Och det straffsystem, som 
tillämpades på dessa, kan knappast bättre åskådliggöras än genom 
följande citat, som han anför ur Arnold Messenii Scondia Illu- 
strata: »Secum duxerat [archiepiscopus] robustos ubique schola- 
sticos, loco lictorum, qui aliquo crimine in deprcehensos videlicet
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concubinarios et concubinas, adultérés et adultéras, incantatrices 
et divinatrices artemque exercentes quamcunque a deo prohibitam, 
jussu suo immanissime virgis primo cœderent et aqua deinde 
gelida perfunderent, qua non pauci laniena viribus defecti semia- 
nimes in terram corruerant.»

Med tillämpning af modernare editionsgrundsatser, har jag 
såtillvida lösgjort mig från det bokstafliga texttvånget, som jag i 
fråga om interpunktion och stora bokstäfver tagit hänsyn till 
nutida bruk. Uppenbara skriffel, såsom titelns Höglard, ha 
rättats, och ändringarna äro anmärkta i noter under texten. 
Härvid må dock erinras, att där en viss skrifart förekommer 
mera konsekvent, såsom ålderdom i stället för ålderdom, denna 
form bibehållits, och att det ej sällan vant omöjligt att skilja 
mellan y och ij.

Originalets förkortningar ha i regel upplösts, och där detta 
ej skett, har det berott på tvekan om hvilken af två eller flera 
möjliga former bort användas.

Slutligen har jag, närmast med tanke på det typografiska 
utseendet, gjort afvikelser från originalets radindelning och stycke
fördelning. Men efter den anmärkning, jag tillåtit mig mot 
Linköpingsafskriften, är det öfverflödigt att tillägga, att jag aktat 
mig för att störande inverka på den öfverskådlighet, som fordrar, 
att personerna och händelserna få framträda för sig själfva, så
som de göra i originalakterna.





Linköpingh
Capitelz Dombooclp 

Begynnandes Anno Domini 
[MDJXCVI,

vppå huilket àhr Högwyrdelig 
och Höglärd Archebiscop 

Abram Andreæ Anger[mannusj
höltt Generalem Visitationem 

öfuer alt Linköpingz Biscopz 
Sticht.





ACTA I.

CONVENTVS SVPER
Nörre och Södre Möre. 

Stod I
C a 1 m a r e.

ACTA
CALMARNENSIA DIE 11 MAU

ANNI 96.
Södre Möre.

Wiszefierda sochen.

Peer Nilson i Maijemåla, Nilsz ibidem sohn hafwer belägrad 
en annars festepigo, och, när hennes trolofuade man skulle wigas- 
widh henne, war hon hafwande, hwilket han icke wiste, kom förde 
hennes bolare för kyrckiodören och wille taga henne ifrån sin 
rätte brudgumme och giorde myckit buller widh kyrckian, och 
ähr nu dragin in j Bleking och gift sig thär och således vnstun- 
gitt sig både ifrå werdzligit och kyrckiostraf.

Denne Peer Nilson ähr intedfa kommen tilstädes och ähr 
vnder thän högborne och stormegtigste drotning Gunnils godz, och, 
när Kong:e Martz fougte will straffa dhem för några bedrifne syn
der, biude the hug vppå honom och wille slå i hiäl honofm], 
huilket Berie Benchtson siälf bekende. Eij kommer hennes Ma:tz 
fougter här nider, eij heller secretereren Per Månson wille någott 
göra där till, när han war här nidre; och Kong:e Ma:tz fougte för- 
achta the.

Till minnes hans E. N. fougter här nidre widh gräntzen 
förbiuda (såsom Christoffer Anderssofn] berätter) hertugens bönder 
komma till häradz ting, thätta samma hafuer Oluf Bergesso[n] 
giort, som förre war fougte i Möre.

Sone Tyggas son i Medelen hafwer slages på kyrckiowegen, 
ähr vnder Oluf Ryningz godz och sammaledes förachtar Kong.
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Ma:tz fougte och beroper sig pâ sin junckare eij heller achter han 
lagmannen eller D. pastorem, när the honom citera.

Suen i Knapzmåla ähr berychtad för sin broders dåtter och 
ähr på Peer Ryningz godz och sammaledes förachter fougten och 
stemninger.

Ingemars hustru i Brennemåla liipit ifrån sin man, ähr be
rättat, att hon ähr i Alguzboda i Vpuidinge härad t, ähr befahlt, 
att Måns Person fougten wille sända sin tiänare ef[t]er henne.

Torsåås sochen.

Waste Olszon ij Torsåås slår och banner, onampnar och 
tiuffkar sin fader, lefwer vthan sacramentel ij sualg, druckenskap 
och horerij, förachter öfuerheten vthlofuer dråp, brand och myc- 
kit ondt.

Wardt befaladh, att Abraham Nilszon skulle hempta honom, 
doch löper wedh skogen.

Peder schoomakare i Echitt hafwer warit ifrån sacramentel 
i 4 åhr, lefwer illa mz sin hustru inthedh ghår till kyrckio. 
Han ähr vnder H. F. N. godz och skrefs en sedell till Michil 
P[ers]son fougten efter honom.

Peer Olufson och hans hustru ij Rijdem lefua i osämie. 
Berie Benchtson haffwer] citerad dhäm, och hafue förachtad stem- 
ningen.

Lasze i Bastueboda hafwer drifwit sin hustru ifrån sigh. 
Hafwer stelt lofuan, att han will bätra sigh och komma mz hustrun 
igen till raötedh.

Oluf Ingemarsso[n] hafwer slagit sin moder, lathet thz sigh 
myckit ångra och ähr icke wedh sitt fulla wett och ähr döff. 
Beslutt, att han skulle stå stoort straf, män för hans suaghet skull 
slet han risz, 25 slagh. Och hans hustru, som myckit haf[wer] 
warit en orsack till samma gärningh, slett ochså risz och fick 5 
slagh. Till ett åminnelse gofwe the till domkyrkiafn] penningfar] 
en daler.

Waste Giordszon ij Kringemåla ähr fallen i hoor och ghår 
mz hoorkonena fredelösz i skogen.
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Arby soeben.

loen i Starbech trolofuade sigh en pigo, och sädan han 
henne intedh kunne bekomma och talte faderen till oåtskillelige 
gånger om bryllopztiden, och han honom thz altidh afslogh och 
halade så till dän ena tiden alt in till dän andra, öfuergaf han 
förde pigo och trolofuade sigh mz en enekia, huilke wore skylde 
in 3 & 4 gratu, och war lägerskap dhem kommit emellom. 
Efter granneligh ransackning fans störste och meste orsaken hoos 
pigones fader, därföre blef beslutidh, att förde Joen, för dätt han 
enekian lägrade, skall straffas widh häredz tingh, och then pigan, 
som han lagligen hafwer troolofuat, thän samma skall han behålla 
till sin hustru. Och, så frampt han anners än som wäll lefwer emot 
sin festepiga, skall han gifwa till domkyrekian 2 par oxar och 
slita ryghuden.1 Theres bryllop skall ståå om miszommer, huij 
icke skole the gifwa ett par oxar till domkyrekiafn]. Lyfftesmän- 
nern ähre Berie Benchtssopi] och Pastor loci. Till åminnelse 
gaf han til domkyrekpan] 2 daler.

1 I marginalen: NB.
2 Möjligen marker.

Joen Kroch i Kätilhult en tyrann emot sin hustru. Lof- 
fuade both och bätring, och satte lyftesmän för sigh för et par 
oxar till domkyrkian och mista ryghuden. Oluf Anderson i 
Apellarydh, Nils i Rysby et pastor loci.

Karl Trulson i Wendetorp will intedh hafwa sin troolofuade 
festepigo. Efter nogsam förmanelse begärte han henne till sin 
echta macha, och skole wies om Michaelis tidh wedh wite 1 par 
oxar till domkyrkian, därföre Abraham Nilson han lofuade.

En dräng i Hagaby hafuer belägratt en pigo. Wigdes strax, 
män för dätt han belägrade henne, gaf han 2 d.2 till domkyrekpan].

Söderåker soeben.
Oluff Ölwingz i Kärraboda hafwer bedrifwit hoor och är 

oförsonat. Wistes till tinget.
Joen Trummeslagare hafuer predikat vthi sin dryckenskap 

och hermet prästerskapet. Loffuade bättring och slett risz.
Peer Skreddare i Krooka och hans sohn lefwe i trättor etc. 

Kom intedh strax, män sädan war thz inted bewisligitt.
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Mårten i Öffraby haf[wer| belägrad en piga och icke will 
förlikas mz henne. Blefwe strax wigde och lofuade han, att han 
skulle lefwa wäll widh henne. Wite: efter han ti ener hoos Abra
ham Nilszon, skall han gifwa halfparten vtaf sin åhrzlön och mista 
ryghuden, om han icke holler huadh han lofuat hafwer.

Karin Swens ibidem ähr berychtad för signelse. Hafwer 
warit för tingh och lidit sitt straf, seden hafwer man intedh för- 
numbit, att hon sådant mera bruchat hafwer.

Sigrid pig%, berychtad för truldom. Och förlikat tillförne 
och intedh beuisligitt.

Lasze i Södåckra belägrad sin festepigo, förän the wigdes. 
Vthlofuade att wies mz dätt första. Pastor loci, war godh därföre.

Abraham i Ramnaboda hafuer bedrifwit hoor mz sin lego- 
piga, medan hans förrige hustru hon lefde, och begärer hänne nu 
till ächta och haffwer] tagit henne till sigh eft[er] sins hustrus 
dödh, hafwer och vndergått kyrckio straf och förlicht sigh mz 
öfwerheten. Män nu först ledh kyrckio peen och slett risz. Efter 
granneligh ransackning befant man, att dätt ähr emott wår kyrc
kio ordningh, att thz icke skall lätteligen medhgifwes att echta 
dätt quinfolck, som en hafwer belägrad, medhan hans förrige 
maka lefde, dochlichuel kan dätt blifw’e efterlåtidh för desze 3 
efterschrefne orsaker.1 I.) att man försoner sigh mz werdzligh 
och andelig öfwerheett II.) Att han drager af thz rum, som han 
hafwer bodt. III.) Att han ächtenskapet allenest begärer för 
thenne orsack, nembligen att barnet kunne blifwa ächtadh och 
quinfolched igen ähradh ocb wphulpedh. Nu finnes förbe orsaker 
på dän siste in hoc casu, män för thz han icke drager sin koosz, 
skall han gifwa til domkyrkian 1 oxe eller thz werdh, och blef 
thenne puncht dispenserai besynnerligh för dän orsack skull, att 
han hade haft tilförne en gammal suag och vthlefuat quinna, och 
hade ingen barn mz henne. Berie Benchtson war godh härföre.

1 I marginalen: NB den som stifftede en lort i sin munn, skrifueren 
en crusifubbb i sin pungh.

2 I marginalen står: 604, 605, 606 och 607. Meningen därmed är ej 
lätt att förstå. Siffrorna hänvisa icke till sid. eller fol. i manuskriptet, som slutar 
med fol. 151 och därefter har fol. 47 och 48.

Anders Öda i Susakulla dricker om helgedager och haf[wer] 
inted warit hoosz sacramentel sedhan fiord om Påscha.2 Lofwade 
both och bättring, huij icke mista ryghuden.
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Benchta i Järnsida är berychtad för hoor och intedh kom
mit till stämningen.

Anna, Peer Olufsons hustru i Gunnestorp, hafuer giort hoor, 
och skedde divortium.

Oluf i ölfvingztorp giort hoor, skall till tingz.
Pelle Bonde i Boboda hafwer rympt ifrån sin hustru, och 

mener man, att han ähr på Ölandh.

Madesiöö sochen.

Kirsten i Darkebodasmåla giort hoor, och intedh ähn för- 
licht hoos werdzligh öfwerheet.

Peer Stenson i Ranisiöö hafwer fest lagh för hoor och intedh 
gått honom än.

Måns Suenson i Örsiöö är berychtad för Bolerij. War intedh 
tilstädes.

Joen Bondasons piga är trolofuat widh en gift karl som 
hafuer rympt ifrån Westra häredt ifrån sin hustru. War intedh 
tilstädes.

Jöns i Liuszåh[s]a hafwer fest lagh för hoor. Ransakades 
grant, bekende på sistone, att han wäll tilbödh mz konan, män 
han kunne icke hafwa sin wilia mz henne, och för dätt han så 
fåfengeligen suorit hade, och sådant neckt tilförne, och för dän 
oärligheet, han tilbödh mz henne, slett risz och ähr konungz 
sachen ännu yppen. Till åminnelse gaf han 3 d.1 till dom- 
kyrckian.

1 Marker?

Berie i Porszmåla en ockrare. Kunne intedh synnerligen 
bewisas. Gaf till åminnelse till domkyrckian 2 d.1

Germund i Skräddaregärde ghår siällan till kyrkio. No[n] 
adfuit.

Ydge ibidem hafwer belägrat sin faders legopiga. No[n] 
adfuit.

Germunds dåtter i Smedztorp[e]t hafwer giort hoor, män hen
nes fader kom fram på sin dåtters wägna och bekende, att hon 
hade stått både werdzlig och andeligh straf, män hon skall inför 
domkyrkian och slita rijsz.
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Nilsz Månszo[n] Jnnes man i Quarnaslätt wnder Joen Amundz- 
sons fana ähr rymder till Linköping ifrån sin hustru, och sädan 
bödh henne een kiortell, att hon intedh mera skulle fråga efter 
honom. Man mener, att han ähr hos Peer Erickson.

Haletorps so c hen.

Holsten Holstenson hafwer waritt ifrån sacramentel i 2 åhr 
för en dräng, som hade giort hoor mz hans hustru. Blef förlikat, att 
drängen aldrig mera skulle ghå honom i förtrett för hans ögon, 
och skall gifwes bref och segel däruppå och komma till sacra
mentel.

Jon Påuelson dricker suårligen och försummer Gudz ordh, 
abfuit, haffwer] låtidh leija sigh till Roma.

Lares Jönszon och hans hustrus moder förlikas illa tilhopa. 
Abfuit.

Ammund i Näsaquarn1 och hans hustru wille skillies åth för 
ålderdom, så att ingen kan eller förmå att regera dän andre, och 
dän ene will draga till dotteren, dän andre till sonnen. Bief efter- 
låtidh, dochlichuel, när dhe förmåtte,2 skulle the draga huar till 
andre, på dätt att thz icke skulle rächnas för något divortium, hwij 
icke nalckas.

1 I marginalen: NB.
- I marginalen: giöre Expernatus.
3 Marker?
4 I marginalen: NB. Denne Peer ähr fru Annas på Roma landbonde 

och ähr dömder ifrån lif och lefuerne. Adelsmännerna klaga, att dhe andre 
herrer icke wele lätta dheras bönder komma till tingz vthan försona sakerne 
vthan lagh och rätta.

Måns Berieson i Södra Wernaby hafwer legat vthi lönska- 
leie och ähr nu wigdh wed samma quinna, gaff straf till dom- 
kyrkiafn] 2d.3 Ithfem] en gammal kyrkiogubbe skall vnderghå 
samma straf.

Ingel Nilszon lägrade en quinna och hade barn mz henne 
och lofuade henne itt kåpakläde och en götnisk kiortel. Beslut. 
Dätt han henne haf[wer] lofwat skall gifuas till Hospitalet, och 
hon skall mista sin hudh widh Capitelet.

Peer4 Staffanson haffwer] länge warit ifrån Sacramentel för 
slagzmåll skull. Abfuit.
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Ingel Abrahamson i Nannatorp haf[wer] fäst sig en piga 
emot föreldrernes wilie och ähr skylde till 3 och 4. Skall intedh 
hafwa sin trolofuade piga för skyldzskap skull, och dätt ähr emot 
wär kyrkio ordningh.

Joen Person i Höxrum, legat i lönskeläier. Satte Ydge 
Joenson i Wernäs och Karl Nilszfon] i Håkonobodha till lyftes- 
män, att han intedh mera wilie försee sigh. Gaf till domkyr- 
kiafn] 4 d.1

1 Marker?
2 I marginalen: her går släden för hesten.

En piga vthi Wernaby haffwer] trolofuadh en dräng2 i Mo- 
ratorpa sochen, Inge i Runatorp benemdh, och wilie bryta sin 
trolofuen. Blefwe wigde strax.

Moratorpa sochen.

Truls Carlson ähr dän samma, som Abraham Nilson sade 
godh före. Vide Arby sochen.

Karin Peders i Näfvaquarn ähr berychtad för sin tiänste- 
drängh, Zacharias benemdh, och ähr saken skutin till heredztingh.

Inge Person i Runatorp, ride i Haletorp sochen, skall be
hålla sin festepigo, och wigdes strax.

Nilsz Ebbason i Långaström will taga till echta een, som 
haf[wer] giort kätterij, och hans slecht ståå hårt däremott, och 
war däm sängelagh kommit emellom. Beslutt, efter han ändeligen 
wilie hafwa henne, och man icke kunne bewisa, att thz ähr emott 
Gudz eij heller samwetet och kyrkioordningen, wart beiakatt, att 
han skulle behålla henne, och för dätt att han henne förbeläg
rade, gaf han 6 d.1 till domkyrkian.

Karin Håkansdåtter i Råsbeck hafuer latidh sigh belägra 
af en dreng benemd Jöns Jönson, som war tilförne trolofuat raz 
en piga i Öfuersta i Liungby sochen, och will skilies ifrån dän 
förste och ächta dän siste. Beslutt:

1 wtaf christeiig och grundelig skäll kan man befinna, att 
faderen hafuer waridt störste orsaken, att han haf|wer] wendt sitt 
hiärta ifrån henne, i dätt att han halade mz dheres bryllopz tidh, 
när honom därom wart bidit och begärat. 2) Så kom och med-
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lertidh klander på hennes rychte, ähr så begynnelsen kommen 
vthan hans skull, och medan han i så lången tidh, nemligfen] 3 
åhr hafuer wentadh efter henne, haf[wer] han slagit sin hugh där
ifrån och trätt till en ander, och ähr däm sängelag komme imel- 
lom, häruttinnafn] han icke heller rätt giort hafuer. Först finnes 
dän förrige oskylligh, efter hon sigh ährligen efter honom hafwer 
hollit, och skall förtänskuil behålla hans gåfwer. 2) att hon må 
see sigh före, huar Gudh och henne synes, och skall han behålla 
dän siste. Och för dätt han hafwer waridt ostadigh, skall han mista 
sin ryghudh, och gifwa en oxe till domkyrkiafn], män för erlige 
mäns förböner skull wart han herföre skonat och gaf en selskedh 
till domkyrkian, wogh 3’/2 lodh. Doch skall han aldrig komma 
i något gestebiidh, förän dän förrige hon ähr försedd, om han 
dädh gör wedh wite 2 par oxer till domkyrkian, härföre ähr Berie 
Benchtsfon] godh.

Jöns Iwarson i Folkahylta, medan hans förrige hustru hon 
lefde, hafwer giort 3 hoor och intedh böött, vtha[n] vthdraget på 
toogh och reso i fegden och för sin sack tiänt, eij tagit skrift, 
män sedan haffwer] han fåt sigh en annor hustru vthi Arby sochen 
och åther flytt hitt till Moretorp och bygde sigh en stufwe 
vthi skogen, och thär stall han, huadh han öfwerkom, både quickt 
och dödt och tåi* till mz bedref hoor 4 gången på nytt och skall 
åther igen tiäna för sin sack, haf[wer] eij heller tagit skrift.

Beslutt: huadh dhe 4 fachtige hoor belanger, skal och skiutes 
till öfwerhetens dom, och efter hans hustru begärade diuortium, 
skedde sådant.

Ingrid Månsa, mz huilken förde Jöns Iwarson senest hade 
bedrifwit hoor mz, stogh sitt kyrkiostraf och slett rijsz.

Margittes man i Kexegiöll1 haffwer] bedrifwit hoor mz en 
piga och ähr rymder in på Ölandh i Höxrumma sochen i Eke
rum och hafwer wendt sitt nampn och kaller sigh Måns.

1 I marginalen: NB.

Joen i Kellebeckzmåla haffwer] lofuat sigh en quinna, som 
hafwer giort hoor, och thän tidh hon ferdas till Döderby och skulle 
taga skrift, folgde henne een gammall prestman benemdh Jöns i 
Liuszåsa i Madesiöö sochen och förwhägrade henne s®hriftermålett 
på wegen. Vide Madesiöö sochen, in vltimo Capitt[ulo].
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Möiequeller1 skola afleggies, och om åhörerna icke wilia ther 
vthinnan vara höörsamrae, skal pastor föra kyrckionyckelen in till 
domkyrckian, så skola the ingen tienst bekomma, förän ther 
görs annatt till Sachen. Ithfem] om någre stella sigh ohöflige, om 
sochnen icke hiälper sådant till att straffa, skall thäm ingen tiänst 
bewisas. Skola och slemma mordhwerier bortläggies.

Liungby sochen.

Joen i Botatorp och Nils i Wasmelösa ähre intedh wigde 
wedli dheres hustrur. Sendes budh efter.

Pelle Håkenson i Liungby ähr berychtad för 2 hoor får 
intedh ghå lagh för alla omständigheter skull, som ähre ransakade 
wedh tinget och worde vpläsne vtaf Clas Joenson, och woltogh 
han henne vthi sitt fäähus, och hon skriade förste gången, och thå 
icke förmåtte hafwa sin wilie mz henne för en fenta, som kom 
löpandes. 2 gången, han kom igen, ropade hon och, män thz 
hördes inted. Blef skutidh till öfuerheten.

Håkan schomakare ibidem en ockrare, var inted synnerlige 
beuisligit.

Suen Hompe ibidem brucher några vpdichtade och gamble 
läszninger vthi gestabudh. Bekende, att han siälf intedh wiste, 
huadh thz war, satte och lyftesmän, att han aldrigh mhera skulle 
läsa thäm, som ähr Folche i Ölmestorp och Ingel i Quigarum; 
på itt åminnelse gaf han till domkyrckian 2d.2 pgr.

En dumbe vthi Liungby kom ifrån fremmande bygdh, och 
stall sigh till sacramentel. Dumben hade väll skolit först komma 
fram för pastorem, och efter thz quinfolck, som för:de dumbe 
fram hade så hembligen och pastori aldeles owetteriigett, skall 
hon sigh bekenna och bedia församblingen om wenskäp, och 
dumben skall icke förneckas sacramentel, om där finnes någor 
tecken till gudfruchtigheet vthi honom.

Nils Bagge i Ölvingztorp ähr berychtad för tiufwerij. Skall 
till heredztingh.

Lasze Jodde ähr berychtad för tiufuerij. Skal till tingz.

1 I marginalen: NB.
3 Marker?
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Mattes hustru i Ölfvingztorp hafwer skeldt sin broders hustru 
för tiufwerij. Till tingz.

Karin Håkans ibidem ähr i hummemål för truldom och går 
nödigt till kyrkio. War intedh beuisligit, doch skall hon på nästa 
tingh festa lagh och göra sig frij.

Prest Olufz dåtter Karin blef belägrad af Nils i Krancke- 
lösa och wore trolofuade, medier tidh trolofuade han och en an
nor, och kom däm och sängelagh emellom. Efter flitigt be-
tänckiande skötz först till werdzligh och sädan Capitels dom. Män 
thän förrige kennes för hans hustru, dän andre för hans hore.
Och sleett han rijs för horet och lofuade, han wille äga dän
förrige; sändes och strax budh efter henne, sä att the skulle wies.

Lille Jöns hustru ibidem och hennes dotter signa och läsa 
öfwer the siucka. Hon kunne signa för flenen och gastawredh. 
Slete både twå risz och lofwade boott och bätringh.

Jöns Stensons hustru Elin ähr berychtad för horerij och 
tiufwerij. Skall till tingz.

Pelle Laszes moder i Kranckelösa trätter mz sina granner 
och lofwer däm ondt. Lofwade, att hon aldrigh wille trätta mer. 
Satte löfte, Peer Larson i Ölfvingztorp och Måns Olson ibidem, 
så frampt sådant skeer, skall hon mista ryghuden.

Joen Carlson ibidem ähr i klammer för tiufwerij. Skall till 
tingz. Män hans sohn, huilken ähr en argh skalck, kom inted 
tilstädes förän andra dagen, och satte han lyfte, att han aldrig 
wille så mera göra, Nils Torbiörns i Kölby, och skall han mista 
ryghuden, så frampt han kommer igen. Gaf till domkyrkian 
2 öre.

Brita sömmerska i Kranckelösa hafjwer] legat i lönskeleier 
mz Nils skreddare. Efter han icke wille hafwa henne och hon 
sade, han hade lofwat henne trolofwen, och war doch icke bewis- 
ligit, slett han rijsz och gaf 3 d.1 och boon 1 d.2 till domkyrkian.

1 Marker?
2 Mark?

Ragnel i Harby ähr belägrad af en dräng i Bremeboda. 
Han hafjwer] inted lofuat henne echtenskap, och tilförne war hon 
berychtad för en annan. Han gaf till domkyrkian 1 d.,2 och hon 
slet rijsz.
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Carll i Quigarum hafwer belägrad sin hustru, för ähn the 
wigdes, och hafwer beröm pt sigh därutaf. Att han sigh berömpt 
hafwer däröfwer, war intedh bewisligit, och gaf han 2 öre till 
domkyr[kian].

Oluf ibidem haffwer] belägrad sin broders pigo. Förlichtes 
och wigdes strax i kyrckian; gaf till domkyrkian 4 öre.

Håkan Gamme i Tompteby ghår siellen til kyrkio. Abfuit.
Måns Benchtsjon] ibidem och hans hustru trättosamme. 

Lofuade bättringh.
Inga i Kölby giort hoor. Skall till tingz.
Lasze Hulta ähr i trätto mz Matz dalekarll. Blefwe förlichte 

wäll, och huilken förlichningen bryter, skall gifwa en oxe till dom- 
kyrckiafn], Lyftesmän Nils Torbiörsjon] i Kölby, denne ähr för 
Lasze; för Matz ähr Hindrick i Kranckelösa.

Ith[em] haf[wer] för:de Matz dalekarl öfvergifwit sin hustru 
i 10 ähr; klagade han, att hon först löp ifrån honom, för dätt han 
slogh henne en gång i sitt dryckemåll, och sade honom intedh 
till. Blefwe förlichte, så att han herefter will lefwa emott henne 
christeiigen och wäll. Wite: att han skall wara wnderfallen kyrkio- 
nes hårda straf. Lyftesmän war Hinrich i Kranckelösa.

Jöns Carlson i Kölby ähr skylter för tiufwerij; skall 
till tingz.

Peer i Borkakulla hafwer belägrad een wanföör piga och 
will echta henne. Blef honom formant, att efter han ändeligen 
wille hafwa henne, att han dhå skulle lefwa christeligen och 
sachtmodeligen wedh henne och vndraga kortzet tåleligen. Och 
skole the om nästkömmandes söndag hafwa dheres heders dagh.

Lasze i Brogård är berychtad för tiufwerij. Till tingz.
Joen i Gresmo ähr i trätter mz sina granner och håller 

ingen förlichning. Huadh belanger dheres trätto, skötz till werzligh 
lagh, huilken han förachtade, sarnpt Clas Joensons dhom, och på 
sistone förachtade och Capitels dhom, därföre han slett rijsz. och 
sädan blef han något miukare och förlichtes med sin granne.

Ithfem] bekende han och åpenbar för alla, att huadh han hade 
sagt emott Clas Joensons dom, war orett giortt och vtaf oförståndh 
och begärte wenskap, däruppå för:de Clas Jonson togh till witne 
the ehrwyrdige män bisperne sampt hela Capitulet och gemena 
man som wore tilstädes.
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Brauued i Vddeboda | Desze 2 ähre syskenebarn ochhafwe 
Peer i Fiölabodha | belägrad en q[ui]nno.
Wtaf laghmans bochen wart ransakat, att dhå Brauued han 

ville echta för:de q[ui]nna och där gick hummel (att P[eer] henne 
belägrat hade) frågade han honom till därom, män Peer skämdes 
till att vptäckia sin blygh; sände fördänskull en annor man till 
Brauued och lätt honom sådant kungöra, till huilken Brauued 
icke wille ställa troo, wthan mente thz skedde vtaf afuundh, och 
att man hono[m] quinnan misunte. Togh heune fördänskull till 
echte, män så snart han Sachen rätt förstodh, körde han henne 
ifrån sigh igen.

Hwad belanger thesze 3 p[er]soner, att the sigh sâ hafwa 
tilsamman kopladh, länder quinnan till werdzlig dom. Män Pelle, 
efter han haffwer] försonat sin sack hoos öfwerheten och belägrade 
henne och stodh i troolofwen mz en annor piga, därföre skall 
han slita rijsz. Huadh Bråuuedh belanger, kan man intedh suara, 
förän han ähr försonat hoos werdzlig dhom.

Blef doch åter igen beslutidh, på thz att the måtte komma 
igen till församblingen och hennes goda, ifrån huilckett the många 
åhr hafwe warit ifrån, och bekomma itt roligit samwet igen och 
icke döö vthi dheres synder, och man icke weet, huru snart dät 
blifuer försonat hoos öfwerheten, skall Brauued slita risz 25 slagh 
för hans ålderdom skull; hon, som quinnan ähr, 39 nu här och 
sädan 39 för sin sochnekyrckie, och där både afbedie församb
lingen, huilken the förtörnat hafwe, och intages där in igen. Och 
skall öfwerhetenes sack ståå ypen.

Och Pelle, efter han icke gaf sådant i tijdh tilkenna, doch- 
lichuel sende en annor åstadh och lätt honom sådant kungöra, 
skall han intedh slita rijs vthan gifwa en daler till domkyrckian.

Nils i Olisböle ghår siellan till kyrckio. Lofuade bättringh.
Oluf Jönszon i Kulla will hafwa een kätterska. Vide Mo- 

retorp sochen.
Pelle i Rinckaby haffwer] giort 2 hoor, han skall till tingz, 

och slete både quinnornar rijsz och vnderginge kyrckiostraf därföre.
En piga i Hoszemo ähr berychtad för en dräng på Ölandh, 

och hafwe lofwat huar andre echtenskap, därom Clas Joenson haf- 
wer her Larsz i Hulterstas bref.

En enckia i Hoszemo, en trättosam q[uin]no, lofuade bätringh.
En husquinna i Binga ähr berychtad förhorerij; skall till tingz.
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Norre Möres
Häradh.

R y s b y s o c h e n.

Anders Gödekoson på ' Skeggenäsz hafwer öfwergifwit sin 
hustru. Sådant ähr skedt mz biscopz Peders samptycke i Linköping 
för ålderdom. It:h[em] hafwer han för bedrifwit hoor och säger sigh 
hafwe tagit skrift vtaf D. Olao i Hörby, därom man twifler och 
skall ransackas.

Ellian Hemmingsjson] ghår sielden til kyrkio, lofwade boot 
och bätringh.

hafwa stulit järn af kyrkiodören och 
giorde krochar därvtaf for godh fisko
lycka.

Bekende, att the sådant hade giort af fhåkunnigheet och 
lärt vtaf dheres föräldrar; skole förtänskull stå för kyrckiodören 
på kneen och absolueras och för mana andra, att the wachta sigh 
därföre, och om the komma igen, mista ryghuden.

Håkan Jonson ibidem uittiade och fiskade annan dagh 
påska. Efter man förmerchte, att han tilförne hade waridt om 
dagen i kyrkion och hört Gudz ordh, och begärade nåder och 
will herefter bättra sigh, fick han och nåder och gaf till sin sochne- 
kyrckia en kanna win.

Karin ibidem een lönska quinna. Abfuit. '
Marie i Stockby haffwer] söcht spåquinnan, och huru saken 

sigh haf[wer],kan man see vtaf insömmade bref och supplicationib[us], 
1 haffwer] hon vptänckt dätt taledh, och spåquinnan haffwer] ne
kat dheres falska berättelse, som the hafwa föregifwit, som man 
dät haf[wer] förnummit vtaf alla ransackning[a]r, för dätt store 
afuundh dhäm war em ellom. 2 hafwer hon sagt: mz mindre iag 
finner tungan i munnen på honom, troor iagh intedh. 3 hafwer hon 
sagt, att hon icke kan gifwa mandzboth för en stock, och på sistone 
bekente hon fulkombligen, att hon war orsaken till dätta perla- 
mente.

Anders i Rochneby 
Grelsz Nilson
Berie Jönson
Lasze Håkenszfon]



16

Concludebatur: Synden finnes icke allenest stoor vtaf be
gynnelsen vthan större worden, att hon där till så hårt nekatt 
hafuer vtaf ondsko, och således förtäckia henne mz lögn, dätt- 
samma gör sachen wichtigh, och lyder Gudz budh och befalningh: 
Tu skalt icke dräpa eij heller bära falsk wittnesbyrdh emot tin 
nästa, och därföre befunnit, om man wille handla 2d[u]m jus 
striction, så skulle alt dätt hon en anner giortt hafwer, henne 
siälf wederfaras och föra henne på itt rum, där Oden pläger wancka.

Borde henne fördänskull straf här och efter hennes dödh. 
Män doch hafwe dhe wyrdelige män D. Capitulares så beslutidh, 
att du skalt först slita rijsz här. 2 wedh din egin sochnekyrckia d[är] 
du församblingen förargat hafwer. 3 åther här igen i Calmara, efter 
du lögnen så om kringh fört hafwer. Doch för dhe twenne straf 
will man för förböner skull medla sachen och för ålderdomen och 
dätt erlige rychte, vndan tagandes dene sacken, som du altidh haft 
hafwer. Så att du dhå allenest här sliter risz 39 slagh och för
liker digh sädan mz dhäm. som du högeligen hafwer bedröfwat.

Wite: Huilken som bryter wenskapen, skall wara förplich- 
tad till domkyrckian 2 par oxar och mista ryghuden. Gaf och 
till påminnelse till domkyrckian 1 skedh om 4 lodh ringer 1 
quinten 1.

1 Meningen är: minus ett qvintin.

Ingegårdh ibidem ähr berychtadh för truldom och wijske- 
pelse. War ingen synnerlig beuisz därtill, vthan hon hafwer til- 
mätidh sigh dän konst, hon intedh kan.

Lasze i Liongnäsz haf[wer] söcht spåquinnor. Abfuit.
Peder i Schaftenäs 1
Peder i Danarum | äro trättsamrae, män nu wäl1 förlichte.
Måns i Danarum haffwer] fördrifwit två sina hustrur vthi 

åthskeleligh tidh. Där till suarade han, att den första blef dödh, 
och dän andre ghår på Öhlandh och tigger på beggies dhe- 
res gangn och nu i fredagz sände honom en skeppa korn. Säger 
och, att han ähr wigder vtaf h. Peer i Grytt, därom man tuifler.

Marget Pedersdåtter ij Gamblatorp, lönskaquinna och bru
kar truldom. Abfuit.

Lasze Gödeka ähr berychtad för hoor, och ähr intedh be- 
wisligit.
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Karin Boosz i Rysby haf[wer] öfwergifwit sin festeman i 
Westergötlandh i Wingz gäldh, och heter Helge i Lie, och låtidh 
belägra sigh af en dräng i Aby 1 sochen i Nörre Möre widh nampn 
Erick, tiäner hoos een, som heter Nils Nob, och mente, att hennes 
förrige fästeman 2 hade så wäll som hon brutidh troolofuen. Denne 
Erick ähr vnder salig h. Erick Gabrielsons barns gotz, förbiude 
och, att dheres vndersäther skole kom[m]a till tingh.

1 Icke Åby.
2 I marginalen: NB.
3 Öfverstruket i texten.
4 Icke man.

Elsa Jönsadåtter i Hultzby rymde vtaf mz en skreddare och 
kom tillbaka igen, och mannen togh henne till nåder, och [hon] 
hade wäll skulle slita rijsz, män, efter hennes egin man badh för 
henne, blef hon förskonat.

Jngebor Swensdåtter ibidem en lönskequinna.
Till minnes om en dieckne, Andreas Andreae Holmius be- 

nemdh, [hans]3 föräldrar boo i Rysby sochen i Rysby by2, och 
[han] drager alla stans i landet och bedrifwer lönskaleier och 
lofwer dhäm ächtenskap och håller intedh, denne Jngebor Swens
dåtter hafwer han och troolofuat.

Åby sochen.

D. Sueno Sacellanus på Stöfflöö herragårdh hafwer försedt 
sigh mz lägerskap och ähr nu illa siuck.

Oluf Bugh ibidem will intedh hålla troolofwen medh Kierstin 
Andersadåtter, därföre att rychted gick om henne, att hon hafwer 
en echta man i Vexiö stift i Dädesiöö sochen i Näsby, och heeter 
Peer Tycheson, och säger hon, att biscopen i Wexiö för 3 åhr 
sädan skilde dhäm åth för oenigheet skull, och mener D[omi]nus 
Olaus pastor i Halatorp, att han skall hafwa hennes åthskilna 
bref. Dänne Oluf gaf till domkyrkian 1 daler. Bekom[m]it.

Nils ibidem lefwer illa mz sin hustru. Loffua bätring; dän 
som afbryter skall ståå widh kyrckiodören och slita rijsz och gifwa 
en oxe til domkyrckian. Lyftesmän 4 Berie Benchtszon.

Lasze Dikare drack sigh druckin påskadagh, swor och ban
nes. Intedh beuisligit. •

Joen Abrahamsz[on] giort dubbelt hoor. Till tingz.

2
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Håkan Skoomakares haffwer] och giort hoor. Skötz till tingh.
Swen i Örnatorp will bryta troolofwen. Wigdes strax.
Giord Sigfridszfon] will bryta troolofwen. Wigdes strax.
Joen i Cårbodha lefwer vthi oenighett mz sin hustru, lof- 

wade bott och bättring. Därföre lofuade Oluf i Långeslätt, Andes1 
Claszon ibidem, Oluff i Leckeby för 1 par oxar till domkyrckian 
och ryghuden därtill. Till åminnelse gofwe 1 d.2 till dom
kyrckian.

Månses hustru i Stödztorp ähr en lögnerska, hade när lugit 
lifwet aff sin broder Oluf ibidem. Hennes broder hafwer gått 
lagh därföre mz 12 manne eedh, och hon ännu står på sin fal
ske meningh.

Suen i Gilboda haffwer] försedt sig mz tiufuerij.
Ithfem] Peer Ingason i Suensborydh 1 hafwer försedt sig mz 
Nilsz Månsz[on] i Beckiabodha 1 sam [maj last.
Desze twå slete rijsz och gofwe huardere een Va d.2 till 

domkyrckian.
Matz i Knifuingarydh och en pigo dcilia ibidem ähre i 

mistancke för lägerskap, skole till tingz och ränsa dheres nampn, 
ähre och pa3 H. Erich Gabrielsons barns godz och förachta stem- 
ningen.

Abraham Jacobson på Stöflöö wille icke behålla sin trolof- 
uade pigo. Wigdes strax.

Förlösa sochen.

Nils Person i Borszahorfua hafwer rymt ifrån sin hustru 
och barn.

Lasze Harelson i kyrckiebyn och hans hustru ähre oens 
sig emellom.

Elin Suensons dåtter ibidem will öfwergifua sin festepilt, 
män hon ähr på Ölandh i Höxrum sochen.

Anundh i Slättingabydh trättsam mz sina granner, förlichtes 
och låfwade, att the wille göra huar andre gått efter en christelig 
och broderlig kärleek.

Dhe andre hafwe förachtad stemningen.

1 Icke Anders. 2 Mark? 3 Icke på.
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Döderby soeben.

Oluf Gudmundzfon] i Ingelstorp och hans hustru sampt dat
ier hafwa söcht till spådom och truldom, stå och i trätto medh 
sin granne Anders ibide[m], huilken togh en vnderligh kläde- 
hampn vppå sigh och suarade för:de Olufs dåtter om aftonen ge
nom ett horn, när hon genom spådom söchte suar med en annor 
quinna, huilken för:de Anders därtill brachte, att hon skulle sökia 
suar af wattenmannefn] om dheres longlige trätto, och war sådant 
stemplat rådh. Efter alla omständigheter och granneligh ransack- 
ningh befant man, att Anders i Ingelstorp sådant icke hade giort, 
lika som han Gudh därigenofm] wille förachta, vthan att han wille 
allenast skremma sin granne, på dätt han skulle wända igen och 
trätta mz honofm], huarföre the nu förlichtes, och huem, som 
bryter förlickningen, skall gifwa till domkyrkiafn] 1 paar oxar 
och mista ryghuden. Lyftesmän därföre Oluf Jonsson i Tingby 
och Pelle Person ibidem. Till åminnelse gaf huardera 4 öre till 
domkyrfkian],

Oluf Joenszfon] hustru säger sigh wara lägrad af Peer 
Hanszfon] i Liungby. Vide Södre Möre Liungby Sochen.

Peer Joenszfon] på Ingelstorp hafwer 2 hustrur, dän ene på 
Barckes torp i Döderby Sochen dän 2 i Byrcklinge sochen widh 
Wpsala. Dänne Peer ähr födder i Tiarp sochen i Wlm[m]ers- 
boo. Hustrun, som han dfär1] hade, heet Jngebor och bodde i 
Byrcklinge sochen i Gränby. Hans broder beter Erick Joens- 
z[on], boor på Nörremalmen i Stockholm.

Oluf Erickson i Döderby, en änekling, hafwer belägradh sin 
tiänstaquinno och haft barn mz henne och lofwat henne echten- 
skap mott faders och moders rådh, wilia och samtycke. Sädan 
ångrade thz honom, att han skulle ther mz hafwa giort sina för
äldrar emott, och skööt thenna personen sigh ifrån och botte både 
sigh och henne fridh och gaf både henne och hennes fader sken- 
ker till förlickningh.

Efter grannelig ransackningz befandz dätta icke aldeles så 
wara, som här för mäles, kunne man fördänskull icke dömma 
honofm] till att han henne skulle behålla. Män, för dätt han 
henne belägrade vthi sitt egit brödh, blef han dömder, att han

■ Då?
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skulle slita rijsz. Män för dän wälbyrdige herres Clas Jonson 
förbön 1 skull wart han förskonat och gaf till domkyrkiafn] 8 daler.

1 Står i marginalen.

Suen Nilsons hustru i Ingelstorp ähr mistänckt thz hon skall 
hafwe tutidh i horn på skeretordzdagz natt. Till tingz.

Calmar stadh.

Bencht Anderszfon] trätter myckit niz sin hustru, och thå 
honom blef därom tilfrågat, mente han, att dätt war icke sked t 
män en gångh, och lefwe nu wäll tilsam[m]ans.

Berie Anderszfon] trätter mz sin hustru, och ähr hon skyldh 
för truldom. Huad dheres trätte belanger, worde the förmante 
till enighet, och huilken, som bryter härefter, skall mista ryghu- 
den och böta till kyrkian. Hafwer han icke penninger, kastes 
dhå i kistan. Män, huadh truldomen belanger, skall för werdz-

doch begärar till ächta, och ähr han berychtad, att han skulle 
hafwa tagit en hustru i Riga och fört henne till Stockholm och 
sedan henne lefuererat Jacob Trumetare. Om denne Wulfs sack 
skall ransakas vthi Stockholm, och hafwer han där haft sitt her-

lig dom.
Aszer Torson
Silwester Person 
Hans Snidare

owigde

Gisle Anderszfon] 
Peter Peterson 
Joen Olufson •
Jöns Jonson
Oluf Pederson 
Anders Månson 
Håkan Jonson
Oluf Hindrichszfon]
Oluf Tyke
Halte Suen 
Pelle Skaffare 
Hans Hoffman

The, som hemma vthi sta
den wore, wigdes strax andra 
dagen, män thäm andra wart 
befalat, att, så snart the hem 
kom|m]e, skulle D[omi]nus 
Pastor wija thäm. Sådant 
Ståtthålleren sampt Borme- 
stere och Rådh beuilliade.

Wulf Målare ligger ij bolerij mz sitt boolskap, thän han
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berge i Westerlanggaszen hoos en enkia, som hafwer haft en til- 
förne benemdh Hans Preijs. Ith[em] skreff och pastor i Calmar 
D[omi]no M. Scheppero därom till, att han saken skulle ransaka.

Peter Götzler ähr berychtad för sin syster. Nekar hårde- 
ligen, och blef hans sach skutin till öfwerheten.

Mariet hoosz Tyska Säster hafwer rympt ifrån sin man. 
Skall till Stockholm och taga därom beskedh.

Jöns Månson ligger i lönskaleie. Skall wies i morgon mz 
the andra.

Matz Biskop kan aldrigh wäl förlichas mz sin hustru. Vide 
Torslunda möted på Öland. Ditt blef han stemder.

Berie Persons dräng giort hoor, war inted tilstädes vtan 
dragen i[n| vppå Öland. Skötz till werdzlig doms ransackningh.

Benchta Pederdåtter, en löskequinna vtaf någre belägrad, 
och sade hon, att the hade lofwat henne echtenskap. Blef be- 
falat, att hon skulle sättia löfte för sigh och tagas in i Gudz för- 
sambling igen. Och Jöns Gulsmedh, som henne och belägrad 
hade och lofwade henne echtenskap, men inted bewisligit1, och 
nu hafwer sin echta hustru, gaff till Calmara kyrckio 4 d.2 Och, 
efter hon länge hafwer legat siuck efter för:de Jöns Gulsmedz 
barn och ähr aldeles kommen ifrån sin helso, nött hon för böner, 
att hon icke slett risz.

1 Men — — — bewisligit är skrifvet i marginalen.
2 Marker?
3 Icke beryebtade.

Hans Skinnare trätter mz sin hustru. War icke skedt män 
en gång och förlichtes. Wite: mista ryghuden.

Matz Person trätter daglig medh sin moder. Wart beiackat 
att hon skulle kom[m]a vthi spetaledt.

Anders Bokabinderes hustru hafwer legat i hiäll sitt barn 
genom försum|m]else, och wart klagat, att hon om morgonen där
efter staal sigh i kyrckio allom’ owetterligit. Män, när man nu 
ransakade, är befunnit, att hon dagen därefter, som barnet war 
begrafwit, först gick i kyrkio. Därföre fans ingen skull hoos 
henne vthan hoos pastorem, och, för dätt hon lågh barnet i hiäll, 
hade hon tilförne stått kyrkio straf.

Knutt och Karll fiskare ähre berychtad 3 för tiufuerij. Skall 
ransakas först för werdzligh dom.
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Hustru Brita Mårtens skyldh för truldom, wistes till werdz- 
lig dom.

Tyska Anna berychtad för lefwerij, henne kunne intedh öf- 
uertygas.

Lasze Kannegiutare är skyld, att han hafwer till låtidh sin 
hustru mz sin wilia till lägerskap. För lagmans dom wart hans 
dom och sententia afsagdh, när som dän edle och wälborne herre 
her Ture Bielke war vthi Calmar. I) att han skulle sittia en 
måna vthi tornet widh waten och brödh, huilket skedde. II) skulle 
han gifwa 20 dal., halfparten till kyrckian och dän andra half- 
parten till spe/aledh. III) skulle han och vnderghåå kyrckiostraf 
och sleet nu risz, och för förböner fick han icke män 5 slagh.

Tyska Sästredh ghår siälden till kyrckio. Lofuade bättring. 
Wife: mista ryghuden.

Dän quinnan i ladugården, som giorde hoor mz Wellom 
Wudh stogh sitt kyrkiostraf och slet risz.

Anders Orm ligger i lönskaleie och icke hafwer nyligen 
waridt till sacramentet. Skall wies medh the andra i morgon 
och lofuade bätringh. Wite: mista ryghuden och bota till kyrkion.

Hieronimus Semskemakare lefwer i kijf mz sin hustru, lof
uade och bätringh. Wite: mista ryghuden.

Joen Knop och Sone Lasze dublare. Lofuade bättring, och 
om dätt finnes, att the dubia mera, så skulle the mista ryghuden, 
huilket the och beiakade.

Adam Skinnare slogh sin hustru ett blått öga, mädan 
D[omi]nus Archiep[iscopus] war i Calmar. Efter ransackning 
befans. att han war oskyllig, och hustrun dricker alla dagar, och 
därutaf kom[m]er trätton. Hoon blef förmanat, att hon inted 
herefter skulle wara någon ölflaska eller ööldijcke, och lofuade 
bätringh. Vite: ryghuden i pant.

Pelle Håkans dotter ghår sielden till kyrckio, lofuade bät
ringh. 1

1 Här följer ett öfverstruket stycke, omfattande återstoden af första och 
några rader på andra sidan af fol. 15 i manuskriptet. I marginalen är en hän
visning till fol. 16 (andra sid.) »sub hoc signo A|A», där det stycke är anteck- 
nadt, som följer härefter till och med »Kasterlösa soeben».

Elef Hofman klagades ahn för myckit ondt och månge hoor, 
han hade giort. Ith[em] hafuer och haft försmädelige och grufue-
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lige ordh emot sacramentel, som honom öfuertygades, nembligen: 
att falla på kneen för en präst och wäggien war lika myckit. 
Ith[em]: ätta ett stycke brödh och dricka en skââl öll därefter 
war lika myckit, som man annammade härrens nattuardh.

Ed [er] bör hafua Ed[er] sewfentia för wärdzlig dom. Wij 
finne här intedh annat än vppenbara hädelse och försmädelse, 
efter som wij hafue vphört. Läses 1 både skriftelig och muntelig 
beuisz, att I hafue warit en sådan förspottare, kennom Eder så
ledes genom Gudz ordz dom skyllig, och m edhan I hafue flere 
saker emot Eder, som intedh äre förhörde, så skiuter man och vp 
denne mz the andre, huad execution belang[er], till thz the ära 
ransakade, och kennes denne Gunnil för Ed[er] ächta hustru. 
Vide Torslundamöteåh i Kasterlösa soeben.

1 Icke läses. Någon större klarhet i den dunkla meningen vinnes ej 
genom det åberopade stället (Kastlösa socken) i visitationsakterna. Obs. skillna
den mellan detta ställe och sid. 16 och 26, där protokollet äfven har formen 
af direkt tilltal.

2 Marker?

Christiern Person ähr oens mz osz vthi lärdomfmjen. Efter 
ransackning befans, att han war inted annat än som een fantast.

Christoffer Trummeslagare hafwer belägrad Karin Knopz och 
hafwer barn mz henne och ähr hon skyldh för truldom. • Efter 
han icke hafuer lofuat henne echtenskap, kan ey heller nu någon 
twinga honom därtill, och hade wäll skulle slita rijsz för läger- 
skapet skull, män, efter man tilförne och sedan intedh sådant 
hafwer hört mz hono[m] och för förböner skull, blef han försko- 
nadh och gaf till kyrekiofn] 2d.2

Nils Dragare kan inted läsa ey heller ghår till sacramentel. 
Bief befalat, att han skulle lära sig läsa.

Sam[m]aledes Mårten Gulsmedh och Sten Skomakare.
Nils Jordans hafwer slagit sin hustru lemmelösz och en 

argh tyrran emot henne. Slet risz 39 slagh, och slogz waten 
vppå honom. Sedan blef befaladh, att borgemesterne skulle kasta 
honofm] i kistan och gifua honom watn och brödh, till thz han 
sigh besinnade och giorde bättring.

Om Ele Persons sack vide Gersxlösa möted på Ölandh.
Berie Benchtson, fougten, giort hoor mz kannegiuterskan, 

gaf 2 dal [er],
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The sackörs penninger, som fölle vthi Calmara stadh, kom 
till kyrkion därsam[m]astädes.

Kleckeberga soeben.

Botill Jonsdåtter vthi Westresleth och Ingrid Nilsa dåtter 
ibidem hafwe låtidh sigh belägra, Ingridh af Erick Person i Nörra 
Rochna i Opwidinga häred, män Botell af en dräng i Elghult 
soeben. Härom blef befalat att skrifna till Wexiöö.

Hemmings hustru i Nörre Röttna lefwer i oenigheet mz 
sina granner. Begärte för Gudz skull, att man wille henne sådant 
förlåta, och, så frampt hon kom[m]er igen, mista ryghuden och 
en oxe till domkyrkiafn], Lyftesmän Christoffer Andersz[on] och 
sacellanus loci.

Till minnes huad, som vthrättes skall, widh Stockholm vthi 
Näsz soeben: 1

1 Dessa rader äro i manuskriptet indragna inom den öfriga textens mar
ginal och tyckas stå som rubrik till nästa stycke.

2 Här följer i manuskriptet Elof Hoffmans sak. Se sid. 22.

Om en man benemdh Bencht, huilken ähr dragin ifrån Näsz 
och till Rottneby, hafwer och haft ett falskt pasz, som en präst 
hafwer gifwit honofm], att han war troolofwat mz dän hustrun, 
han rymde ned her mz, och ähr tagin till fånga här i Smålandh 
af Abraham Nilson, och haf[wer[ han funnit hoos honom ett för- 
gylt belte, någre fruge huffwer, ithfem] kädier och annat sådant, 
och haf[wer] för:de Bencht sin ächta hustru i Huembo soeben i 
Kinnewalz häredt, och mener man, att dän prästen ähr h. Mårten, 
som bief priverai, som paszet vthgaff.2



ACTA IL

CONVENTES
Sv per 

SÖDRE MOTEDH 
på Öl an dh.

Stodh i 
Torszlunda.

ACTA
ÖLANDENSIA:

Södre Motedh.

Å å s z s o c h e n.

Peer Knutzon på Othenby kongz gårdh hafwer giert hoor 
medh Ingridh ibidem. Efter dhe icke wore försonte mz werdz- 
ligh öfwerheet, skötz till tingz och sädan till kyrckiostraf.

Måns Anderson ibidem hafwer lupit ifrån sin hustru och 
tärföre fördes på Ottenby gårdh. Berättade och D[omi]n[us] 
pastor vthi Torszlunda, att han hade begynt sitt echtenskap mz 
lägerskap, och när hans hustru blef hafuande, skylte han sin matt
fader tärföre, män sädan togh han sin ordh igen och bekende 
sigh wara faderen till barnet. Hwarföre förentes the nu, och han 
lofwade, att han wille lefwa widh sin hustru som en christen 
man egner och bör. Och tär sade Lasze Anderson, ibidem godh 
före. Wite: om han kom[m]er igen och läter bemerckia sigh mz 
sådan argheet, att han åtter igen will skilies ifrån sin hustru, 
skall han mista ryghuden och gifwa en sin åhrzlön til domkyrkian.

Brita Peer Matzons i Näsby berychtad för truldom. Neker 
sådant och hafwer några gånger waridt för tingh. Ith[em] mester- 
mannen haffwer] hafft henne på watnet och hon flött, och ingen 
kunde frija henne därföre. Män för förböner nött hon lifwet och 
skulle draga härifrån Öland, och sådant intedh skedde, vthan haf-
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wer sädan warit här inne vppå landet i 3 åhr. Och tå henne 
nu widare därom blef tilfrågat, suarade hon återigen, att hon 
haffwer] lugit vppå sigh siälf. Frågades vthaf granner och nabor, 
huru hon hafwer stältt sigh sädan. R: Dätt haffwer] ingen för
ståt1 mz truldom, vthan elliest lupit i bygden och lugit sigh matt 
till. Blef frågat, om pastor togh henne jn i församblingen. 
R : Ra.

1 Icke förståt.
2 Hon kallas där en widh nampn Seisxe. Jfr sid. 28.

Concludebatur : Pastor hafwer giort orätt och hafwer bru- 
tidh werdzlig dom och hade skullet först förfråga sigh hoos 
werdzligh öfwerheet. — Så besluter man, att du quinna äst myckit 
brodzligh och en stoor mattliugarske, och dän wärdzlige dom, 
som digh ähr öfwergången, kunne intedh wij göre omyndige, 
vthan du haffwer] sådant wäll förtiänt, och om dhe icke fulfölie 
dheres dom, så göre the honom siälfwe omyndige, lika som du 
hade rätt till att stå vppå. Finne digh och skyllig till att wika 
landet, på dätt andre icke måtte fölie ditt exempel efter. Män 
efter du medier tidh, som du blef förmanat, du skulle afstå mz 
sådan ogudhachtig handel, och lichuel befinnes, att du sådant icke 
giort hafwer, ästu fallen vnder wår dom, och skalt slita rijsz. 
Män hurulänge du skalt wara ifrån landet, och huru du digh 
medier tidh håller, om du kant komma hitt igen, står till werdz
ligh öfwerhet och dom.

Mariet Nilsadåtter i Näsby giort hoor. Jnted tilstädes.
Bencht Sigfridson lefwer i oenigheet mz sin hustru. Blefwe 

förlichte, och om han kom[m]er igen, skall han gifwa 2 daler till 
domkyrkian och slita rysz.

Scisze N hafwer brukat lönskaleie. Vide Smedby sochen.2
Mariet Birgisdåtter hafwer giort hoor. Intedh slitidh för 

wärdzligh dom. Somme mene, att han ähr i Höxby sochen, 
Mårten Berieson widh nampn, somme mene, att han ähr hoos 
Peter Wantmakare i Ålhem sochen, somme mene, att han ähr i 
sam[m]e sochen hoos en knechte hustru och hafwer bedragit 
henne. Hans rätte hustru heter Ingrid och boor i Smedzby sochen 
i Smedzby by.



27

Peer Nilson i Mörbylilla ähr rymder, förachter predikoäm
betet Ähr hos Nils Krutemakare i Aby 1 i Flijserydh sochen vthi 
Ambyrdz häredt, hafwer sagt, att han achter huarken Gudh eller 
menniskia och wore till fridz, att elden stode i huar knutt, som 
i prästegärden är. Dätt wittnade pastor och hela sochnen.

1 Icke Aby.

Peer Nilson i Enetria och Oluf Hanson ifo’dfem] ähre icke 
wigde, hafwe respit till miszomaren, pastor loci godh därföre.

Oluf Hanson i Näsby abfuit, ähr inted wigder.
Nils i Sibbenaby ähr intedh wigder, hafwer och förachted 

mötedh och stemningen.
Erick Heising på Ottenby gårdh en edabucher, lefwer och i 

trätto mz sin hustru. War en gam[m]el vthlefwat man och gick 
på twå kryckior, och hade man gärna skont hans ålderdom, män, 
efter dätt att ingen bottfärdigheet war förhanden, slete the rijsz 
både twå och finge huardere 9 slagh. Wite: om de kommo igen, 
så skole the mista dheres månekost, som däm vtaf öfwerheten ähr 
förlänt, och mista ryghuden.

löran Tysk war owigder, wigdes strax.

Gräszgård sochen.
Karin loen Larssons en signerska emott wredhet. Efter 

man förnam, sedan hon wart påmint vtaf sin kyrkioherde, att hon 
skulle öfwergifwa sådan wijskepelse, och man inted förnam, att 
hon sådant därefter hade brukat, wart hon förskonat, att hon icke 
slet rijsz. Män, så frampt man sådant härefter förnimmer, skall 
hon mista ryghuden och gifwa 2 dal. till domkyrkian. Lyftesmän 
Anders Arfweson, rättaren, och pastor locj.

Nils Anderson i Gammelzby hafwer belägrad sin tiänste- 
quinna, som war för trolofwat en båsman, benemdh Oluf An- 
dersz[on], huilken rymde ifrån henne och hafwer waritt borto 
2j/2 åhr. Wigdes strax. Män, för dätt han henne belägrade, gaf 
han i dal. till domkyrkian.

Berie Benchtsons dåtter ibidem giort hoor mz Mattis An
derson. Till tingz.

Mariet, Rasmus Skrifwares efterlefwerska, giort lönskaleie 
mz en landzknecht Peer Larszfon], Säger, att han hafwer lofwat 
henne echtenskap, män han kom inted tilstädes.
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Mårten Anderszfon] i Quinsgrött bedrogh en piga hoos her 
Olufs i Kasterlösa. Abfuit.

Oluf Suenson i Solberga hafwer mistancka till Lasze Nilson 
för tiufuerij, och för dheres trättor skuldh ähre holdne ifrån sacra- 
mentet på 2 V2 åhr. Och suarade han, att han wäll misstancka 
hade till honofm] män ingen afuundh. R: 1) Dätt ähr ingen 
plichtig till att kläda hans mistanckes skott. 2) Antingen han 
skall göra hans entskyllen eller läggia honom dätt till. Sådant 
han intedh wille göra, män efter man förnam, att han tilförne 
war mistänckter för tiufwerij, skall han ghåå eedh och lagh, och 
huadh belanger, dheres christendoms wägna, blefue the förlichte 
och på sistone giorde honom frij för dän mistancka, han till ho
nom hade. Wüte: huem, som dänna förlickningh bryter, skall 
gifwa 10 dal[erj till domkyrkfian] och mista ryghuden. Oluf 
Suensons lyftesmän wore Nils Suenson i Solberga och pastor loci. 
Laszes lyftesmän wore Frantz Person i Risinge och Joen i 
Vestersta.

S ni e d e b y soeben.

Oluf Joenson i Möckleby hafwer belägrad en widh nampn 
Scisse vthi Aåsz soeben,1 huilken bekände, att han hade låfwat 
henne echtenskap, män han neckte där till, ey kunne hon dätt 
heller bewisa, vthan elliest vtaf löszachtigheet lätt honom sin 
wilia. På itt åminnelse till sitt fall sleet hon rijsz och fick 20 
slagh, män efter man tilförne eij heller sedhan någon lösachtigh[etj 
mz honom haf[wer] funnit, wart han förskonat och gaf en selff 
skedh till domkyrkian.

1 Jfr sid. 2G not.

Brita Eleffz i Örsuick och Elin Benchtz ähre berychtade för 
truldom och hafwer man funnit mång tecken därtill, doch lichvel 
neka the hårdeligen. Blef befalat, att pastor lod skulle bedia 
församblingen på predikostolen, så att församblingenes bön måtte 
vppenbara thäm.

Oluf Erichson i Peerstörp hafwer belägrad en löskeqfui]nna, 
dänne Oluf haf[wer] inted lofwat henne echtenskap, eij wille dhe 
hafwa huarandre. Ithfem] förde Oluf hafwer medier tidh bru- 
tidh trolofuen mz en ander j dätt han beblandade sigh mz dän[n]e
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löskequinna, eij står heller för:de hans festepiga efter hono[m] 
att wilia hono[m] äga. Efter för:de Oluf så lättfärdeligen haf
wer ryggiat dätt bandet, sonr han lofwade sin festepigo, och 
hafjwer] giort echtenskapz brått, skall han slita rijsz 35 slagh, och 
hon skall och slita rijsz, för dätt hon ligger i lönskeleije, 20 slag. 
Dänne Oluf gaf till domkyrkfian] 1 dal[er].

Strax därefter wigdes Jöns Hanszon mz samma löskequinna.

Hultersta sochen.

Jöran i Quinnaby hafwer belägrad en pigo i Liungby sochen 
i Hossemo by, heter Karin, och hafwe lofwat huarandra troolof- 
wen, män pigan, Karin benemdh, will sådant ryggia, efter hon 
hafwer förnumbit, att han ähr en mestermans sohn, som hafwer 
waridt skarprättare vthi Wexiöö. Blef beslutidh, efter dätt ähr 
laga testning skedd, och sängelag kom|m]e dhäm emellom, kan 
däm ingen åtskilia.

Kasterlösa sochen.

Dyrethe Olufz dotter vthi Kasterlösa hafwer bedrifwit bolerij 
och otucht vthi mång åhr. Abfuit.

Karin Smålenska hafwer bedrifwit lösachtigheet vthi mångh 
åhr. Slett risz 30 slagh.

Gunnil Elufz dåtter i Bierby hafwer legat i lönskaleije mz 
Eleff Hofman, och war dänne Gunnil dän första, som han tro- 
lofwade, och sängelagh Avar kom[m]it emellom, och sädan trädde 
för:de Elef vthur sin echta säng och til andra, som ähr tilse- 
endes vthi Calmara register och acta.1 Huarföre kändes dänne 
Gunnil för hans ächte hustru och alle dhe andre, som han haf- 
Aver belägrad, för hans horer och kättersker, och haffwer] han 
haft till dänne Gunnil bönemän, och att thz så i sanning Avar 
witnade Peer Mickelson quartermestare och hustru Agnis, sfalig] 
her Olufz efterlefwerska, i Kasterlösa.

1 Sid. 22 o. f.

Suen Skreddare hafwer bespottat Gudz och hans helga ordz 
lära och prästaembetet och thz högwerdiga sacramentel. Dänne 
Suen och Eleff Hofman hafwe warit vthi en dryckestuffa tilsaman,
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thå sådanne förhädelige ordh ähre talade, och ähre lika godhe 
och vnderfalne en dom. Vide acta Calmarnensia.

Knutt Skreddare lefwer illa mz sin hustru. 25 slagh. Wite: 
1 par oxar till domkyrkian och mista ryghuden, om han sigh illa 
härefter emott henne steiler.

Bertill i Kasterlösa haf[wer] bedrifwit bolerij, ähr bort rymder.

Risme sochen.

Peer Larensz[on] i Fröö hafwer en sohn, är så ra
sande 1, att han intedh kan lida kyrkion eller Gudz ordh.

1 Originalet har ransande.

Ithfem] Oluf Matzons hustru i Gynge ähr samma
ledes.

Ith[em] Berie Person samfmjaledes och lefwer i 
trätta mz sin broder i Borby.

Formantes, att pastor skulle foglige[n] och beskedeliga handla 
mz sådanne personer, och att man skulle fliteligen förmana thäm 
att the ghå till kyrckio och höra Gudz ordh, och församblingen 
skall bedia för thäm. Män denne Berie Person hafwer waridt i 
trätto mz sin broder för dätt han hafwer flytiadh hans rååmerckie.

Dänne Nilsz Pederson lofwade, att dän trätto och klander, 
som hafwer härtill dagz warit emellom honom och hans broder, 
skulle nederläggias, och förlichtes. Wite: Dän, som igen kom
mer och bryter förlichning[e]n, skall gifwa en oxe till domkyr- 
[kian] och slita rijsz.

En huszquinna i Risme, benemdh Ingeborg, ähr belägrat af 
een dräng, benemdh Bertill. Dänne Bertill ähr afrymder. Vide 
Kasterlösa sochen, och att the hafwa lofwat huarandre echtenskap, 
hafwer både hon och han bekendt för annadt erligit folck.

Såndby sochen.

Oluf Östans son i Näsby hafwer boladh. Abfuit.
Elle Staffans i Sandby för ålderdom kan intedh läsa.
Jöns Matzson ibidem lefwer i trätto mz sin hustru, lofwade bät- 

ringh att han härefter wille fredsammeligen lefwa widh sin hustru.
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Efter hon intedh war tilstädes, skall pastor loci förlika thäm. 
Wite: 4 dallfer] till domkyrkfianj och mista ryghuden dän, som 
först bryter förlickningen.

Nilsa drängh i Torp hafwer belägrad en pigho, war inted 
tilstädes.

Håken Gladh war berychtad, att han wille öfwergifwa sin 
hustru, och dhå han därom blef tilfrågatt, nekade han suårligen 
och lofwade att han wille christeligen och ährligen hålla sigh 
emott henne. Wite: mista ryghuden.

Nils Matzon ibidem berychtad för hoor. Tingzsaker.
Anders Olufson i Gärby, trättosam mz sin hustru, war inted 

beuisligit, formantes till enigheet.
Elin Suens ibid[&m\. En signerska för järnhuarff. Sleet 

risz och, om hon kom[m]er igen mista ryghuden.
Per Olson i Ålebeck en drinckare, war icke aldeles beuis

ligit. Loffuade bättring, huij icke mista ryghuden och 2d.1 till 
domkyrkian. Lyftesmän Peer Mattson ibidem et pastor lod.

1 Marker?

Magga Smetz, signerska. Blef förskonat, efter hennes kyrckio- 
herde hade henne formant, hon skulle sådant afståå, och man icke 
hafwer förnum[m]it, att hon sådan wijskepelse brukat hafwer. 
Ith[em] bode gode män för henne-

Wickilby sochen.

Karin i Fröö trätter mz en man i Quinneby om arff. Hwad 
dheres trätto om arfwet belanget, skole the till tingh, män på 
dheres christendoms wägna förlichtes the. Wite : mista ryghuden.

Brita Smedz. En signerska. Efter alla omständigheter kunne 
man anders icke befinna, än som hennes sohn hänne på sin ålder
dom förskutidh hade, och således vpdichtad sig någre lexer till 
att liuga sigh matt till. Män hennes sohn lofwade, att han wille 
taga henne till sigh igen och lofwade bättringh.

Håkan Booszon ähr fäst och icke wigder, wigdes strax.
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M y c k e 1 b y soeben.

Peer Michilson i Bruddatorp1 ähr intedh wigdh wedh sin 
hustru. Efter dätt hon war siuck, låfwade han, så snart hon 
kom[m]er på fotterna igen, wille the wies. Hans Bryms, ståt- 
hålleren på Borckholm, och Hans Olufson, fougten, lofwade där- 
före 1 par oxar till wite. Om tilkom[m]ande larszmesza skall 
bryllopet ståå.

1 I marginalen: NB.

Elin ibidem ähr berychtad för truldom. Intedh bewisligit.
En dräng i Betatorp, Oluf Mårtenszfon], hafwer lägradh en 

piga ïèzY[emj. Wigdes strax.
Oluf Andersa i Gummestorp will icke ghå till sacramentet. 

Abfuit.
Swen Joenson «foïfem] ähr icke wigdh. Benne Swens hustru 

lågh i barnsängh, och loffwade han sigh wille wias wedh henne, 
när hon ghår till kyrekio. Peer Michilszfon] godh tärföre. Wite: 
4 dal. till domkyrkian.

G1 ö m | m ] i n g e s o c h e n.

Hans Mårtenszfon] i Öffuatorp drack sigh druckin, när 
han folgede itt lijck till grafwa, och vthi sin dryckenskap kif- 
wade mz androm på kyrkiogården, och, när han gick ifrån 
kyrkione, slogz han på kyrkiogården. Denne Hans sleet risz 
39 slagh, och, om han kom[m]er igen, skall han gifwa en oxe 
till domkyrkian. Oluf i Giordatorp godh tärföre och pastor 
loci. Ithfem] mista ryghuden. Lasze Jonson i Algutzrum, mz 
thenne hafwer för:de Hans Mårtenson trätt.

Sigfridh i Hönestorp och Oluf i Holmetorp långligh trätto 
däm emellom, och endock the offta hafwe waridt till tingz mz 
hwar annan och ähre förlichte, blifwer doch ingen förlickning 
länge thäm emellom. Förlichtes widh thz wite, att Sigfridh skulle 
förnöija Oluf i Holmetorp, och, om någon thera bryter förlick- 
ningen, skall han sättias vthur Gudz försambling och aldrig ach- 
tas för en christen man och mista ryghuden. Sigfridh lofwade, 
att han wille betala för:de Oloff arffuet till Michilszmesza dagh,



33

och, om han icke fåär betalningen, skall fougten taga vth 1 par 
oxar, halfparten till domkyrk[ian] ock andra halfparten skal Oluf 
hafua i sin betalningh. Hans Olufszfon] war godh därföre.

Oluf i Giordatorp sade sigh wara wigdh mz sin hustru och 
giorde sin eedh däruppå. Sädan befanz, att han hade suorit 
osandt. Efter ransackning kunne man intedh annorlunda för- 
nim[m]a, än han war fest på Nörremalmen vthi enn Stuffue 
och inted kunne göra en åthskilnadt emellom festning och wig- 
ning. Och för dätt han så osanfärdeligen suorit hade, gaf 1 dal[er] 
till domkyrkian.

Lusze i Algutzrum bekennet, att Hans Laszes dräng i Torne- 
bott hafwer lägrat henne och rådt henne barn, och sädan drogh 
hon till Albohäred och födde thär barnet widh pasz itt åhr sedan, 
och förän hon blef thär i kyrckiotagen, kom hon sigh hembligen 
tädan och till Öland igen och ähr ännu icke i kyrckio tagen. Tän 
sam[m]a quinno hat|wer] och en kneckt i Småland belägrat, täs- 
likest och lägrat för:de quinnnes blodhfrencko, och några mena, 
att han ähr nu wigdh widh thenne quinnes blodfrencko. War 
intedh tilstädes, vthan lågh siuck.

Kirsten Gumma i Algutzrum ähr befunnen mz wijskepelse. 
Hon hade tilförne lidit straf thärföre och lofwat bätringh, och 
man icke sädan något vtaf henne förnum[m]it hafwer; hon war 
och forwist1 vtaf landet, och på dät hon skulle lida något kyrckio- 
straf, wille the gode män, som 2 betalningen hafwa, efterlåta henne, 
att hon måtte blifwa qwar på landet. Slet därföre rijsz 21 slag, 
och blef befalat, att man skulle taga henne in igen i församb- 
lingen.

1 Icke forwist.
2 Står i marginalen i manuskriptet.
3 Icke rådt.

Feer Skomakare meszer i ölstufwan, war intedh bewisligit.
Esther Thures dåtter bekenner, att Lasze Larenszfon] haf

wer lofwat henne echtenskap, förkränckt henne i sin pigedom, 
radt3 henne barn och will nu öfwergifua henne. Abfuit.

Benchta Månses dåtter i Quigorölla är lägrat; haffwer] fött 
barn mz Måns Sågare och ähr lägrat af twå andra. Genom 
grannelig ransackningh befandz, att Mårten Sågare icke war barne-

3
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faderen, vthan Niils Skoomakare, förty han hade belägrad henne 
vthi Suens gårdh i Isegierda vthi stufwen på beneken. Sädan 
huar dhe kunne hafwa lägenheet både vthe och innan gårdz. 
Ith[em] haf[wer] och för:de Nils lofwat henne echtenskap och 
wigdes strax. Och hade hon wäll skulle slita ryghuden, för dätt 
hon haffwer] pröfwat andre män. Män förde hennes festepilt 
Nils badh för henne. Ithfem] Måns Sågare för dätt han och 
henne belägratt hade. För gode mäns förböner skull blef hon 
förskonat mz riszet och gaf 2 marker (?) till domkyrkiafn]. Män 
dän 3 Englika(?), som henne belägrade, kom intedh tillstädes.

Karin Orra hafwer låtidh lägra sigh och sade, att Feer Sko
makare war barnefaderen, män sädan nekade hon thz och sköt 
in på Peer Suenson, huilken war troolofwat widh Karin Orres 
blodhfrencko och spilte därigenom han gifftermåll. Denne Peer 
Benchtson nekade hårdeligen, att han icke war barnefaderen och 
hade monge, som stodo på hans sidho, och sade sigh wilia läggia 
handene på thän h. Biblia och sueria sigh ifrån alt thz goda, thär 
vthi står skrifwit. Män på sistone förmerker man på Karins taal, 
att hon war twätalig, och på dätt man sanningen kunne rätt för
nimma och huem, som barnefaderen war, bief hon dömdh, att 
hon skulle slita risz 3 gånger huar dagh åslag. Män, så snart 
hon hade slitidh risz första gången, så bekende hon sanningen 
och giorde P[eer] Benchtsz[on| frij och sade Panel Skomakare 
war rätte barnafaderen och därföre rymde. Och sade hon, att 
för:de Peers freneka hade tubbat henne därtill, att hon sådant 
skulle på hono[m] bekenna, benemdh Brita, Hans Garpz dåtter, 
och om hon wäll sådant nekade, kunde man förnim[m]a vtaf hela 
handelen, att hon war brodsligh: 1) att hon hade en gång bött 
4 daler; 2) att, dhär hon hade bodt i by, miste dhe allrahandra, 
män sädan hon drog däden, miste dhe intedh. 3) att, där hon nu 
boor, begära the, att hon måtte kom[m]a thädan, och af alt sådant 
kan man iu lätteligen förnimma, att hon hafwer waridt förde 
Karin Orres ingifwerska, och slet därföre rijsz 35 slagh. Män för 
gode mäns förbön skull blef Carin wedh dätt straf, hon ledh 
i ghår.

Nilsz Skreddare i Algutzrum slår sin hustru och hafwer 
söcht spåquinnan. Sade, att thz ähr inted så myckit, som han är 
utfördh. Män, för dätt han hade söcht spåquinnan, säger han sigh
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däruthi hafwa giort orät och oförståndeligfen]. Lofwade, han wille 
intedh komma igen. Lyftesmäfn]1 pastor loci. Ithfem] Nils Mår- 
tenszfon] i Hiortorp. Lofwade 2 d.2 till domkyr[kian], pastor 
godh thärföre.

1 Icke man.
2 Marker?
3 Icke trätto.

Peer Joenszfon] i Brorstörp förachtar p[re]dikan. Lofuade 
bättringh.

Hans Olsons tiänare, Sone Månson, war berychtad för en 
piga, som han hade belägrad 4 weker efter sin hustrus dödh. 
Ithfem] hade och belägrad en fååne. Därföre slet han risz, och 
blef kyrckioherden i Calmar befalat, att han skulle wies wed 
dän förrige.

Tor szlu n d a Soc h en.

Mariet prästagården hafwer läte lägra sig vtaf en ynglingh 
och hafwer tagit lego å lön därföre. P[ro]p[ter] mercedem im- 
pudicitiæ et scortationis skulle hon slita rijsz, men efter dätt att 
dränghens fader, så snart han förnam, att the hade bruckat dhe- 
ras otuckt tilsam[m]an, slogh både sonnen och quinnan, blefwe the 
både förskonte, och gaf han 1 dal[er] till domkyrfkian].

T[wå] andra förde h. Peders tiänstefolck hafwa bolat mz 
huarandre och wille nu blifwa echte folck. Wigdes strax.

En gamul quinna i Torslunda by, Anna, klager, hon är för- 
skutin af sin dåtter. Hennes dåtter war kommen ifrån henne, 
dhå hon war ett litedh barn, och tuiflade, om hon war hennes 
rätta moder. Efter ransakning kunne man intedh annat see, än 
att hon war hennes moder, formantes fördänskull, att hon wille 
bewisa dannequinnes och dotterlig werck emot sin moder mz 
erlighet och kärlighet. Sådant hon och beiakade och lofuade sig 
wilia taga moderen till sigh igen.

Peer Holstezfon] i Kalckestada hafwer lefwat vnnerligh i sitt 
echtenskap emott sin hustru sampt och i kiif och tratto3 mz sin 
broder. Wore tilförne förlichte, och dän, som förlichningen bry
ter, skal gifwa 1 oxe till domkyrckian och mista ryghuden. Lyf- 
tesmän pastor loci och Erick Joenson i Skogzby.
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Annes man i Kalckstada haf[wer] öfwergifwit henne och 
will icke blifwa när henne. Lofwade bätring. Vite: mista ryg- 
huden, fougten war god därföre.

Kirsten, en löskequinna hoos P[er] Erikson i Kalckstada, 
sade hennes barnefader war i Möre i Halatorp sochfen], en knecht 
benemd Amund Karson i Wernaby, och hade lofwat henne ech- 
tenskap. Wart befalat, att pastor Calmarne[n]sis därom skulle 
ransaka.

Mariet, Nils Karlis hustru, hafwer warit mistänckt för wij- 
skepelse. War inted beuisligit.

Magga Kruses dåtter i Erisöör, en halfuisting, wart beläg
rad af Sone, Hans Olsons tiänere, därföre slett han rijsz, och hon 
för förböner kom lösz.

Nils P[erjson ibid[em] haffwer] kränckt sin festepigo. WJg- 
des strax.

Pelle Ebba broto sabbaten, lofuade bättringh. Blef befalat, 
att man skall sättia någre af kyrckiones nemdh till, som gifwa 
acht vppå the sabbatz brytere, att the måtte blifwa straffat.

Lasze P[er]son lefwer illa mz sin suera, neckade därtill och 
sade, dätt war icke skedt män en gång och lofuade, dätt skulle 
aldrigh mera skee.

Lasze Anderszfon] i Kånsbeck trätter mz sin hustru. Lof
uade bättring. Wite till domkyfrkian]: 1 dal[er] och mista ryg- 
huden. Lyftesmän Joen Håkenson i Smedeby & pastor lod, och 
dätt skal skee in för Calmer capittel.

Albrecht N ibidem ähr owigdh. Pastor och Hans Olsz[on] 
lofuade, att han skulle wies mz dätt första.

Karl P[er]son i Biörnehoffda trätter mz sina granner, för- 
lichtes. Wite: 1 par oxar till domkyr[kian] och mista ryg- 
huden.

Enckian i Arnatorp, Ingridh, trätter mz sina granner. Wore 
tilförne förlichte. Wite [för] dän, som bryter förlickningen: 1 
p[ar] oxar till domkyr[kian] och mista ryghuden. Lyfftesmän1 
pastor lod, och gaf hon 2 d.2 till domkyr[kian], intedh be- 
kom[m]it.

1 Icke man.
2 Marker?
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Magga Raffelsz i Skogzby, Gunnil ibidem, skökier; för gode 
mäns förbön blefwe the förskonte mz dätt wilkor, om the kom[m]a 
igen, skola the stäå dubbelt straf och mista 2 gånger ryghuden.

Till minnes om her Peer i Torslunda: efter anexan hon ähr 
tagenn ther i från, och [han] sitter vthij en stor gestningewegh, 
att han och må niuta the samma welkor, som the anndra lille 
sochner hafua, nembligen halfparten vtaf kyrckiotiendenn. Blef 
beiakat både af Erkebispenn och Jöran Månnsonn sampt Hans 
Olufsonn, fougden.



ACTA III.

CONVENTUS
Svper 

NORRE MOTEDH 
pa Olandh.

Stodh i 
Gerszlösa.

Norre Motedh.
på Olandh.

Böde soeben.

Karin, Nilssons hustru i Nörböda, hafwer så talatt: hade Joen 
så kraft pant wtaf mig såsom wtaf min syster, tå skulle jag gifwa 
honom en pant, than skulle waritt honom en söria pant.

Orden nekade hon inthz män gierningen. Och hafwer dän- 
samma, som hon ondt lofwade, nembligen Peer Larszfon] i Gran
kulla, hafwer och strax ondt bekom[m]it, nembl. i brystedh och 
andra lem[m]ar, och haffwer] hon rychted för en trulpacka, 
och vtaf alle omständigheter befan man någorlunda, att hon icke 
war reen, och, för dätt hon suor och missbrukade herrens nampn 
och wart till een meenederska, sleet hon risz 30 slagh. Wille 
dochlichuel sädan inted bekenna och skötz till werdzlig dom.

Högby soeben.

Märit Päders i Bläsinge och hennes styfsohn Oluff Person 
hafwa myckin trätto sigh emellom. Abfuit.

Marit Peer Olsons i Lötatorp ähr en signerska, abfuit.
Oluf Tub i Bläsinge hafwer kommit twå sina söner till att 

stiäla, och sädan the blifwe löste ifrån galgen, hafwa the hålled 
tiufnad för ingen syndh.
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Kirsten Simon Mårtens i Sandby, en signerska, kunne 3 
läsninger emot tannewerck och hade dhäm lärtt vtaf en gam[m]el 
munck, huilken hon lätt några gånger läsa öfwer sigh, thå hon 
hade tannawerck, och efter ingen kunne henne öfwertyga, att hon 
sådanne läsninger emott andra hafwer bruckat, vthan allenest 
kunne dhäm Jäsa, stelte hon lyfte, om hon någon tidh wart be
funnen sådanne läsninger till att bruka, skulle hoon mista ryg- 
huden och wara vndergifwin werdzligit straf. Pastor loci, Peer 
Nilson i Sandby, Joen Suenson ibidem, wore hennes lyftesmän. 
Till åminnelse gaf hon 1 d.1 till domkyrkian.

1 Mark?

Mårten Wathi, en tysk steenhuggare, hafwer i mong åhr 
waridt wedh steenberget doch aldrigh brukat herrans högwerdiga 
sacrament. Abfuit.

Ithem 2 stenhuggare, Mårten Wärd och hans hustru Ana 
och mester Hans, ähra i mechta stoor oenigheet. Wore tilförne 
förlichte, och thän, som afträder och förlickningen bryter, skall 
mista ryghuden och sädan gifwa 30 dal[er] till domkyrkia[n] och 
30 dal[er] Kong. Matz befalningzman.

Ingrid Oluf Torstensons i Flakaböle hafwer lofwat ondt vth, 
och thz ähr wederfarit. Abfuit.

Joen Person i Widborma hafwer hållit sigh ifrån sacra- 
mentet i 2 åhr. Abfuit.

Oluf Larenson i Höganäsz ähr en signare. War en gam
mal vthlefwat man och hafwer tiänt en gammel munck och lärde 
någor latiniske ord vthaf honom och kunne mesza på latin, män 
nu sådant hafwer bortglömt, och sädan hafwer han misbruket så
dan ordh. Män, när han wart förmanat vtaf capellanen därom, 
att han sådant skulle afleggia, brukade han däm aldrig mera. 
Blef förskonat, så att han icke slett rijsz. Vite: om han kom- 
[m]er igen, och man befinner, att han sådant mera brucker, skall 
han mista ryghuden. Sacellanus Dn. Eschillus war god därföre.

Brita Månses i Quarnstada plägade myckit trätta mz sina 
söner, och en af thäm, Peer Månsz[on] widh nampn, blef dödh 
af förfärligh siuckdom, och när han giorde sitt9 schriftemåll och 
anam[m|ade sacramentet, skylte han sin moder för samma dödh. 
Blef och förrde Britas dåtter dödh af barn, och när hon dödh war,
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skaar moderen wp hennes quidh \ togh barnet ther vth och be- 
grof thz hoos moderen, ty hon reddes, att hon skulle ståå vp och 
ghå hem til att föda barnet.

För hennes ålderdom skull, och efter däd hon war een gam- 
mel vthlefwat quinna, söchte man icke högste rätten mz henne, 
vthan lätt slita henne risz. Om hennes truldom war icke heller 
beuisligit.

Peesnäs sochen.

Christoffer Nilson i Hörlösa är intedh wigder och war dra
gen till Stockholm och hustrun sam[m]aledes.

Truls Person i Lundaby hafwer trolofuat en quinna i Hälla
näs, och är däm sängelagh kom[m]e emellofm]. Lätter höra sig, 
att han henne will wederskiuta, ähr och för:de Truls dragin till 
Stockholm. Blef befalat, att han endeligen skall wias mz henne, 
när han kom[m]er ifrån Stockholm igen.

Feer Birgezfon] i Gummerstorp hafwer belägrad en enkia i 
Hörlösa. Wigdes strax, och för dätt han henne belägrade, förän 
the wigdes, gaf han 1 öre.

Oluf Soneson i Groda ähr i trätta mz sin fader. Dheres 
trätta war, att sonnen icke wille efterlåta, att en anner frem- 
[m]ande skulle kom[m]a i gården till hono[m], efter han war en 
gam[m]el man, och wille sonnen ståå gården före, på thz att thz 
icke måtte blifwa honom afhändigt. Förlichtes. Wite: mista ryg- 
huden, huilken som först af dhäm afträder.

Simon Clauszon i Husfalla pläger trätta på kyrckiegården. 
Ith[em] sueria och bannes. War beuisligitt och slett fördänskull 
rijsz 39 slagh. Och. om han kom[m]er igen, skall han mista ryg- 
huden. Till påminnelse gaf han 2 öre till domkyrkian.

Nils ibidem fiskiade Påscha dagh och war intedh i kyrkian. 
För sin ålderdom, oförståndh och siuckdom skull blef han för- 
skonatt mz risz och gaf 2d.1 2 till domkyrkian.

1 I marginalen: N. B.
2 Marker?

Joen Nilsons tiänstaquinna i Sudwik ähr lägrad af en dräng 
i Medellösa. Vide Gerszlösa sochen i Jemgöda.
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Löth socken.

Mårten Tysk i Ormöga hafwer belägrad Ragnell ibidem, och 
efter han hade begiort echtenskap mz henne, och för:de Mårtens 
förrige hustru hade giort hoor och war lupen ifrån honom, blef 
efterlåtidh, att han för:de Ragnell bekom till sin echta hustru, 
och war nu dragin till Dansken och skole wies, när han kom[m]er 
hem igen.

01 uf Peerszo[n] i Knäppinge och Jöns Person i Istadha 
trätta om äghor, wore förlichte för tingh och lagmans dom, och 
nu åter igen på nytt förlichtes. Huilken, som afträder, skall gifwa 
en oxe till domkyrkiafn] och mista ryghuden. Oluf Persons lyf- 
tesmän: Lasze Påuelszfon] i Ormöga, Joen Anderszfon] i Stacka- 
torp. Jöns lyftesmän: Truls Person i Ormöga och Oluf Nilson 
i Istadha.

Nils Larson i Istadha war skildh ifrån sin festemöö vtaf 
D[omi]no prceposito Petro Gierslösensi, därföre han bekom en self- 
skeedh och därom förfrågade sigh, om dätt war rätt giort. Döm
des, att prœpositus häruttinnan hafwer orätt och fåwiskeligen hand- 
latt, och måste han gifwa dän andra mz skam[m]an sin selfskedh 
igen och bekänte sigh vppenbarliga hafwa illa giort och beddes 
nåder.

Madelin Nilses i Aleklinte ähr trolofwatt mz Anders Skred- 
dare, huilken ähr rymder ifrån henne och tagit sina gafwer1 
igen. Dänne Anders hafwer waridt ifrån henne i 5 åhr, eij haf
wer hon medlertidh söcht efter honom och begärte, att hon måtte 
blifwa frij för för:be skreddare. R. ita: Efter hon hafwer ärli
gen sigh medlertidh förhollit, och han haffwer] brutidh dän troo 
och loffwen, som han henne tilsagdt hafwer, som en förlöpare, 
så säger man henne frij för för:de skräddare och till ett annatt 
giftermåli, och hennes man, som hon kan bekom[m]a igen här
efter, kan och må sökia sina gafwer1 igen.

1 Icke gåficer.

En enkia vthi Jerperstadha, benemdh Ingrid, som en hom- 
man Peer Christierson hade troolofuat, och war hoos henne en 
liten tidh och sade sigh wilia draga till Östergöttland och köpa sigh 
spannemåll till att hålla bryllop och togh så både hennes och sina 
ägodelar och kom sedan intedh igen. Denne Peer hafwer tiänt
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Gunnar Jonson, en fougte här på landet, och ähr nu widh Öre- 
broo hoos sitt folck, därom skall ransakas.

Kirsten Skytta ibide\ya\, en signerska och bruka monga läs
ninger. Efter sådant fulkombligen icke kunne beuisas, skulle 
hon om söndagen härefter ståå för kyrkiodören och bedia för- 
sambli[n]gen sådant vtaf, och om man spör i någott minsta stycke, 
att hon sådant herefter brukar, skall hon gifwa 10 dal[er] till 
domkyrkian och mista ryghuden, och till ett påminnelse gaf hon 
strax 1 dalfer] till domkyrkian.

Anders Eiefzons piga i Möreby, Anna widh nampn, är illa 
berychtad, att hon skulle hafwa warit hafuande för någon tidh 
sedan, och är blifwen thz qwitt. Efter granneligh ransackningh 
fans pigan häruttinnan oskyllugh.

Elef Person, en knecht vthi Calmara stadh, war fest mz 
twå systrer, och efter dän förrige hade giort hoor, åthskildhe thäm 
her Måns i Calmar, och bekende han nu för rätta, att han mz 
henne hade legat i 3 weckor vthi sä.ngh och nekade på allt thz 
goda, han wille hafua här och i tän tilkom[m]ande wärden, att 
the intedh kiötzligett wmgängelse hade tilhopa. Män medh thän 
siste sösteren hade han 4 barn. Efter myckit och wichtigt be- 
tänkiande blef dömpt: Efter styffaderen till både systrerner war 
härtill och till dheres giftermåll störste orsaken, blef efterlåtidh, 
att han måtte behålla dän sista. S[ecun]d[u]m Regulapn]: Sädän1 
thz, som icke borde skee, är skedt, moste blifwa, som skett ähr, 
och skall styffaderen gifwa till Calmara kyrkio 1 dalfer] och Elle 
2 d.2 pe[nnin]g[e|r.

1 Icke Sädan.
2 Marker?

Köpingz soeben.

Pastor loci ibidem D. Jonas och Peer Nilson i Solberga 
hafwe warit vthi longelig trätto om ägor, som fonde Peer hafwer 
tagit ifrån Prästagården, och ähre ägorna för lagmans dom synte 
ifrån Peer Nilson och till prästgården. När nu Peer Nilson dätta 
förmerchte, gick han vnder ett falskt skeen och lögh sochne- 
böndernes merkie i hela sochnen till sigh, så att han wille draga 
vp till hans Först[liga] Nåder och förskaffa dhäm frijheter på thz
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höö och hamp, som dhäm war pålagt; när han nu så falskeligen 
sochnens bomerke hade bekom[m]it, gick han till en benemdh 
Peer Rasmuson eller Peer Fredagh, och han stelte honom en 
supplication till hans F. N., och därutinnan genom någre klage- 
punchter anklagade han h. Joen skelmmeligen vnder sochnenes 
ja och samptycke ifrån liff och lefwerne. Män om dätt höö och 
hampen rördes icke ett ordh i brefwet.

Efter ransackningh befans, och hela sochnen wittnadhe emott 
denne Peer Nilson och Peer Fredagh, att the aldrig hade gifwit 
vth dheres bomerckie vthi sådan måtto, vthan han hade falske
ligen som en listigh skalck lugit dhäm till sigh. Jth[em], huad 
dhe klagemåll emott h. Joen belanger, wore löngachtige och 
kunne intedh beuises, vthan blefue refuterade vtaf sochnenes 
nemdh, som tilstädhes war. Andra dagen därefter bekende han, 
att han osanfärdeligen hade för h. f. n. berättat på alla the punch
ier, som han klagade på h. Joen, och lofuade på sin christeliga 
troo, att han ångrade sigh sådant och aldrig skulle wercka där- 
uppå mera, om han dätt giorde, skulle honofm] wederfaras alt 
dätt, han ämnade h. Joen, och badh sädan mz gråtandhe tårar 
the edle och wälbyrdige herrar sampt p[re]sterskapet, hofmän och 
dränger, såm dhå tilstädes wore, att the wille bedia för hono[m], 
att han matte komma till ett gått samwet och nåder igen. Där- 
uppå han och vthgaf sin obligation så lydandes, som här hoos 
ligger.

Denne Peer Fredag lefwer och illa wedh sin hustru. Vid[e] 
RepXinge soeben.

Henrick Olufson i Törneby är berychtad för en festepiga på 
Gulland, han hade belägrad, och war en gifft mån och gaf sigh 
vth för en ogift selle. Dänne saken skall till tingz. Ith[em] för- 
skaffe sigh bref och beuis härom ifrå Gullandh och sädan vnder 
kyrkiostraf.

Peer Nilsons vthi Sol berga 
obl i gation:

Jagh Pedher Nilson vthi Solberga vthi Kiöpingz soeben 
på Ölandh bekenner och oppenbarligen bådhe inför Gudh then 
alzmechtigfsjte, hwar christen menniskia och närwarande wår ge
mene sokna församblingh tillståår, att iagh af haatgiricht hiärta
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hafwer vthi monge punchter ahngiffuit min kyrkioherde, her Jon 
vthi förbe:te Köpungz prästagäldh, in för min Nådige furste, Her
tig Carll, huilke punchter allasammans ( : ingen vndantagandes : ) 
af migh och mine mädstämplare lögnachteligen, falskeligen och 
förrächligen ( : såsom ransakat och bewist blef in för sittiande 
capittel vthi thz almenneliga visitationsmöte, som vthi Gerdzlösa 
hållet wart : ) ahnstelte wordne ähre och mig siälf, som tillbörligit 
ähr, vnder wälförtiänt straff kender skylligh, doch vnder ädle, ähr- 
lige och wällärde mäns förbön och menige prästerskapens flitige 
förmedling kom[m]en till nåder inför ährbördigh och ähruerdig- 
ste herre, min herre Erchiebiskop Abhraham vthi Vpsala mz the 
welckor och förordh, att, om iagh någon tidh efter thenne dagh 
thenne min bekennilse medh stämpling och lögnachtig ahnsättning 
förkrenker, tå will och skall iagh vnderghåå all the straf och 
then förskreekelige peen, som iagh thenne ährlige, oskyllige min 
kiäre kyrkioherde, her Joen, ämnat hade. Och vppå thenne min 
ödmiucke, vnderdånige bekennelses stadfestelse begärer iagh vthi 
störste ödmiuckheet dän ährbyrdige herres förberte her Erchie- 
biskopz samptt wyrdelig, höglärdh herres M. Peders, biskopz vthi 
Linköping, med tlere adels och lärde mäns signeter her nedhan 
vnder. Vthgifne i Gerszlösa på Ölandh then 14 Maij åhr 1596.

Abrah. Andrere Petrus Bene: Jöran Månsxo
Ep[iscopu]s Vpsalensis Ep[iscopu]s Linoopensis

Hans
Bräms

Måns
Person

hans
Olufsx.1

1 Namnen äro återgifna bokstafstroget utan upplösning af förkortningarne. 
De stå alla likasom O på en rad i manuskriptet.

2 I marginalen: NB.

Mats Olufzson i Salmestorp klaget och skyller Karin Hans 
Skoomakares, att hon hafwer trullat honom2. Ithfem] quinnones 
man hade berömpt sigh, att han slagit 7 karer i hiäll, och tän 
ottende war en präst, huilket wittnade h. Joen i Lötth och h. 
Joen i Kiöping. Ithfem] hade hon och hennes man lofuad månge
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andre onth, och thz hade thäm händt, och blef beslutidh, att hon 
skulle kom[m]a till tinget und[er| werdzlige domare.

Nils Larsons tienstequinna i Salmestorp, Malin benefmjdb, 
giortt hoor mz 2 giffte män och icke tagitt schrifft. Sleet risz 
39 slagh.

Mans Stales legequinna ij Hörninge, widh nampn Karin 
Olufzdåtter, ahnklager sin festeman Peer Knutzon, att han will 
öfuergifua henne. Desze wigdes strax och gofwe till domkyrkian 
p[ennin]g[e|r 2 öre.

Tidika, Biörns dräng i Klinta, will öfwergifwa sin festepiga, 
och war någott klander på pigones rychte, dätt doch icke war 
bewisligit, på sistone giorde han henne siälf frij. Satte lyftesmän, 
att han wille wies wedh henne 4 dag pingestdag. Pastor loci god 
därföre, och om han ställer sig annorlunda än wäll emott henne, 
skall han mista ryghuden och gifwa 5 dalfer] till domkyrkian.

Simon Larsons dåtter i Kälestadh är berychtad för läger
skap; dätte war intedh beuisligit, vthan en tiuf, som hengder blef, 
huilkens piges broder togh till fånga, lögh henne sådant vppå, 
och [hon] giordes frij.

Gumme Trulson i Wamborgen, en genuördig man emot 
Gudz ordz tiänare, lofuade bättring; och efter här Joen badh för 
hono[m], slap han medh en V2 d.1 till domkyrkian.

1 Mark?
2 Manuskriptet har Denne.

Matz Larson och Gunnel i Wamborga klagade, att hans 
sohn war i trätta medh honom och hade slagit och stött honom 
mz en yxehamer. Och, efter faderen därtill haf[wer] gifuit orsack 
och elliest mycket suorit, slet han risz 25 slagh, och sohnen 35 
slagh och 3 ämber waten.

Truls Matzson i Salmestorp säger, att Oluf Mårtenson Skred- 
dare haffwer] öcknampnat honom. Sammalunda giort en speewisa 
om honom. Hesse2 klagepuncter kunne Truls icke Oluf öfuertyga, 
vthan honom öfuertygades, att han sådant giort hade. Ith[em] 
slagit pigan och gifwit henne någer yxhammers hugh. Dätte skötz 
till tingz. Män huadh belanger, han haf[wer] lugit på Oluf Skred- 
dare och icke dätt kunne beuisa, vthan war ett afuundz och siälf 
vpdichtad taall, på dätt han kunne kom[m]a ett wanrychte på 
honom, slett han risz 29 slag.
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Agnis i Kålestad klager högeligefn] på Jöns Skreddare för 
trolösa. Abfuit.

Joen Knutzson är rymdh ifrån sin ächta hustru till Öster- 
gottlandh.

Sissa Mölnares, en signerska, war intedh beuisligit och blef 
skonat för gode mäns förböner skull.

Jöns Skreddare hafuer trolofuat sig en piga, benämdh Agnis, 
i Kalestad h och haffwer] sädan belägrad en annor. Dömdes: Om 
han och haffwer] belägrad dän förrige, skall han blifua wed henne, 
buy icke, behålle dhå dhän senere1 och bedie dän förre vtaf.

1 I manuskriptet: senmere.
2 Marker?

Longalött soeben.

Oluf Suensons hustru i Himmelzberg är berychtad för trul- 
dom, war intedh beuisligit och blef frij giort, män sädan kallade 
hon drängerner, som slogo Böfues dränger, där före sleet hon 
risz 39 slagh och 6 ember waten.

Peer Benchtsons hustru i Biörkerum haffwer] slagit sin suera 
och gifuer sina granner öchnampn och steiler sigh illa i många 
måtto, sådant henne öfuertygades. Sleet rijsz 39 slag, 6 ämber 
watn.

Repplinge soeben.

Anders Persons hustru i Tröggestadh försummer ofta Gudz 
ordh. Tenne quinna blef öfuertygat, att hon ähr mechta argh, 
slår både quinna och man, bruker därtill yxer, liar, eller huad 
hon kan fåå i handen, hafuer och illa hugget en pigo. Sleet risz 
39 slag och 6 ember watn. Wite: om hon kom[m]er igen, skall 
hon till capitelet och ståå sam[m]a strafet.

Måns Erlandsons hustru ibidem trätter mz sin granquinna 
om tiufueri] och truldom. Skötz till tinget.

Elin ibidem, en enkios dåtter, war belägrat af en, huilken 
nu war wigdh wedh en anner. Och lofuade han till påminnelse 
till domkyrkian 4 d.2, intedh bekomit. Dänsamma kener D[omi- 
nus] Johannes i Longalött.
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Kirsten ibidem, en enkies dâtter, är och belägrad af en be- 
nemdh Nils Person och är rymdh till Östergötland.

Erick Anderson i Suartaberga satte sillagarn i siön paska1 
dagh, sädan soll war neder gångfen]. Dänne vnweck straffet.

1 Icke påska.
2 Mark?

Peder Rasmuson ibidem lefuer i oenigheet mz sin hustru. 
Wite: om dhe komma igen mista ryghuden.

Peder Anderson är owigdh. Wigdes strax och gaf en d.2 
till domkyrkian.

Karin i Tomptaby är af sin festeman belägrad och nu är 
rymder ifrån henne. Blef beslutidh, efter där war förtröstning, 
att han warder igenkommandes, skall han då wies wed henne.

Håkan Larson ibidem i trätte med Anders Skaffare. Ith[em] 
kunne wisa igen dätt, som bortstulit war, som hans sedel dätt 
beuiste. Blef beslutidh, att han skulle slita risz 39 slag och sä
dan ghå för alla kyrckiodörer och tiggia nådhe och wenskap här 
uppå landet, och om öfuerheten sädan will lida honom här på 
landet, steiles vthi hennes betänkiande.

Maridt i Åketorp haffwer] bedrifuit hoor i sin mans lifztidh 
och intedh vndergått kyrkiostraf. Sleet risz 25 slagh.

Lasze Nilson, en knecht i Wiby, hafuer vthan sach försku- 
tidh sin hustru och tilförne giort hoor i Liflandh. Efter the 
blefue förlichte, och hans hustru togh honom igen, wart han för
skonat mädh kyrkiostraffet, och D. prœpositus vthi Gerzlösa sättia 
honofm] vppenbara schrifft. Och, om han härefter öfuergifuer sin 
hustru, skall han gifua till domkyrfkian] 2 dalfer] och mista ryg
huden.

Peder Vdson i Halatörp owigder. Skall wies, så snart han 
bekommer sin helso igen.

M. Loduick på Borckholms slott hafwer belägrat en ächta 
mans hustru, doch ähro the förlichte, och mannen togh henne 
igen och nu på nytt henne förskutidh hafwer.

Denne Hans Hofslagare drogh ifrån sin hustru i fiende landh 
och war icke därtill tuingat. Ithfem] war ifrån henne i 4 åhr 
och skref henne aldrig till, medlertidh spordes han dödh, och så 
lätt hon belägra sig och trolofuade denne M. Lodhuick, och thå
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hennes man kom hem igen, förlichte han sigh med M. Loduick 
och togh sin förrige hustru igen och nu på nytt hafuer henne 
förskutidh. Blef förlicht, att han togh henne igen, och om han 
mer sin hustru öfwergifuer, skall han gifua till domkyrckfian] 10 
dal[er] och mista ryghuden.

Elle Lax på Borckholm trättosam mz sin hustru. Han ne
kade dätt och sade icke wara skedt i raång åhr och förlichtes.

Peder Nilson, styreman, owigdh. Skall wies, så snart han 
kommer hem igen.

Bose Hiulmakares dåtter är berychtad för en löskekona, ne
kade sådant, och war ej heller beuisligit, och giordes frij.

Jöns Olufzons, ladegårdz fougte, sach skall till tingz.
En tiänste dräng i Greby, Jacob Tysk, haf[wer] belägradh 

en benemdh Malin. Abfuit.
Till minnes om en hustru, som är hemma på Borckholm, 

Benchta Nilszdåtter1: hennes man är rymder till Sundby på h. 
Erick Sparres gårdh, ähr en tegelslagare benemdh Anders Jon
son och är en dansk.

1 I marginalen: N. B.

Gierszlösa soeben.

Erick Brodersons hustru hafuer vthi någre åhr öfuergifuit 
sin man. Blefue förlichte, och pastor lod sade godh därföre. 
Wife 2 dal[er] och mista ryghuden.

Ith[em] Holsten för:be Ericks sohn är ohörsam sina föräl
drar, sleet rijsz 25 slagh, och, om han kom[m]er ingen, mista 
ryghuden.

Erende Elufzons hustru är ganska försumeligh att ghå i 
kyrkio. Slett risz 20 slagh.

Oluf Winters hustru är berychtad, att hon signer tiära, war 
intedh beuisligit, vthan war henne lugit vppå.

Anders Person i Jemgöde haffwer] belägrad sin mädtiäner- 
inno, och hafwer nu trolofuat sigh en annor. Dän förrige haf- 
[wer] han intedh ächtenskap lofuat, och är sängelagh kom[m]it 
emellan honom och dän siste, huilken han och behölt och lof- 
wade en dal [er] till domkyrkian; bekom [m]it.
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Peder Simonsons hustru bruker signelse emott styngh, flenen 
och bäffuerslagh och haffwer] sådant lärtt af Peder Gunnersons 
hustru i Stöttlinge1. Efter hon war suart2 hafuande och lofuade 
bättringh, blef hon förskonat.

1 Osäkert är, om ej här genom öfverstrykning af tt står Stölinge. Byn, 
hvarom det är fråga, heter nu Stärlinge.

2 Icke suårt.
3 Mark?
4 Här står j, som på detta ställe torde hetyda etc.

Lasze Olson trätter mz sin granne; han är rymder.
Erick Birgison i Medelösa haffwer] lägerskap mz Elin Måns- 

dåtter och förskutidh henne. Blef befunnit, att hon mz en ander 
hade sigh belägradh, och dän samme will ächta henne, och efter 
han icke war tilstädes, skötz vp, till han kom[m]er hem igen, och 
skall dänne Erick gifwa till domkyr[kian] 1 d.3 och 1 d.3 till 
sin sochnekyrckia.

Anders Nilson i Tiuszby abfuit.

Runesteen soeben.

Nils P[er]son i Lerkaka trätter mz sin granhustru och hol
der ingen förlickningh. Efter enkian badh för honom och han 
war siuck, blef han förskonat mz riset. Wite: om han kom[m]er 
igen, skall han gifua 1 par oxar till domkyr[kian] och mista ryg- 
huden; pastor loci godh därföre sampt hans sohn.

Karin ibidem försummer Gudz ordh, lofuade bätring. Wite: 
mista ryghuden.

Brita Jönsadåtter, en signerska; intedh beuisligit.
Mariet Knutzdåtter ähr berychtad för truldom; skall till tingz.

Afcopia vtaf D, Bonnonij Nicolai bref, som han bekom vtaf 
Reverendisx,:o D. Archie[pisco]po:

Vppå wår allernådigste herres Konge Ma:tz til Swerige4 
samptt wår nådigste Furstes, hertig Carls, nådigste behagh hafwer 
jagh, Abrahamus Andrere Vpsalensis Episcopus, migh fördristat 
vthi thette general visitations möte oppå Ölandh i Gierslösa att 
tilståå D[omi]no Bonnonio Nicolaj efter hans och almenneligh 
alle frommes bön, förbön och witnesbyrdh för honom och för

4
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hans stora fattigdom skull, thet han högbe:te wâr nâdigste öfwer- 
hetz förwerfuada bref opâ alla partzele vthkräfwelses frijhett 
ännu till godho må niuta, såsom härtill i alla partzeler skedt är, 
till thes att han genom vnderdånligh ahnhelning1 och första lä
genhet om öfwerhetens nådiga förvnnelse sigh förfrågat och för- 
wiszningh tager, och öfuerheten kan täckies sin nådige wilie her- 
uthinnafn] förklara. Datum Gierszlösa på Öland dän 14 Maij 
åhr [15]96.

1 Icke dhnhålningh.
2 Underskriften är i manuskriptet delad pä två rader sålunda, att Abra-

hamus---------- - — E — — pus står på den första och Vpsalensis-------— —
p — — pria på den andra.

Abrahamus Andrece E[pisco]pus Vpsalensis Manu p[ro]pria 2.

Ithem D[omi]no pastori i Longalött, efter han hafwer en 
liten soeben, är honom medh bispernes sampt Jöran Månsons och 
fougternes samptycke efterlåtidh halfua tienden i sochnen.



ACTA IIII.

CONVENTUS
Svper 

AMBYRDS och STRANDA
Häreder 

stodh i 
Döderhultt.

F a g e r h u 11 s o c h en.

Ingemodh i Bergh en signerska.
Ingebor i Eskiebergh en löszquinna.
Per i Trätthult will öfwergifwa sin festepiga.
Ingred i Gruffueboda en löskequinna.
Lasze i Engia en mandråpare.
Kirsten i Rafleboda och Margreta ibidem 2 skökior.
Ingred och hennes syster Elin i Âlhult 2 skökier.
Peer i Askamåla lefwer i trätto mz sin hustru.
Vtaf denne sochnen wore inge tilstädes, vthan wart prou- 

sten sampt Konge Matz befalningzman befälet, att dhe skulle 
draga ditt och lätta dhäm d[är] ståå sitt straf.

Höxby soeben.

Nils i Öyemåla och Nils i Bastholt ghå aldrig till kyrekio, 
ith[em] trelske och onda. Slete både risz dän ene 9, den andre 
15 slagh, lofuade bättringh: buy icke mista ryghuden wedh dheris 
sochnekyrckia.

Peer Olson i Sletholt giort hoor, sleet risz 35 slagh.
Steen ösla i Stenmåla ghår aldrig till kyrkio. Sådant skeer 

icke af mottuilligheet vthan af ålderdom.
Peer Stenson i Måleboa trätter mz sin hustru, ey ghår till 

kyrekio. Abfuit.
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Jöns Joenson i Transzhult giort mökrännckning och will 
henne intedh behålla. Denne Jöns gaf före, att en ander vthi 
ett gestebudh hade kastadh sigh i sängen till henne, och dätta 
war för skedt än som han henne trolofuade. Desze wigdes strax. 
Wite: om han icke lefuer wäl emot henne, skall han gifua en 
oxe till domkyrkian och mista ryghuden.

Mölstadaåsz soeben.

Ingel i Stubbamala1 är belägrad af en dräng i Döderhult 
soeben, benemdh P[er] Trulson i Rannö2. Denne pigans fader 
sände henne till dränghens moder, att hon ärliga skulle vptuchta 
henne, sådant hon och loffade; och mädan Jnges fader war vthe 
på tåget, blef hon belägrad af dränghens moder3, där hon tiänte, 
och wore the skylde in 4:o gradu, dätt the doch icke wiste. Blef 
efterlåtidh för gode mäns förböner skull, att the måtte komma 
tillsamman, och efter the hafua brutidh emot wår kyrkioordning, 
slete the båda risz, huardera 20 slagh. Denne gaf till kyrekian 
1 d.4 Vide Döderhult sochen 5.

1 Icke Stubbamåla.
2 Icke Runnö såsom namnet nu lyder.
3 Broder?
4 Mark?
6 Döderhultsakterna innehålla inga upplysningar i detta mål.
6 Mannen? Hans namn är icke nämnt på något ställe i akterna.
7 Icke dråpare.

Brita i Elierum är icke lagligen åthskildh mz honom 6 och 
will wies mz en annor. Sädan hennes man drogh ifrån henne, 
är 8 åhr, och haf[wer] man intedh hört vtaf honom, och war en 
eenhenningh, och störste orsaken war, att han intedh kunne berga 
sigh. Blef efterlåtidh, att hon nu strax wigdes mz dän, henne 
belägrade, benemd Tomas.

Ithfem] denne quinnan hafwer en belägrad vthi Ålhem 
sochen, benemdh Oluf, Peer Wantmakares dräng. Vid[e] Ålhem 
sochen.

Mariet boos Joen i Jngaboda, en löskekona, sleet risz 39 
slagh.

Peer Suenson i Forsa, en mandrapare7, slet risz 39 s[lagh].
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Karin Bruneks ibidem giort hoor, slet risz 25 slag. Men 
efter han icke war tilstädes, skall han slita risz wedh sin sochne- 
kyrkia.

En Löskekona vthi Bodaslätt haffwer] belägrad sigh mz sitt 
syskenebarn, och är han dragin i Korszberga sochen i Östrahäredt. 
Blef befalat, när hon tagz i kyrekio, skall hon ståå sitt kyrkio- 
straf för samwetes skull och sädan draga till drängen och förli
kes mz öfuerheten.

Hemmingh i Kråkamåla ligger i hoor och hafuer sin ächta 
hustru. Abfuit. Blef befalat, att han skall taga sigh åttskilnes 
bref, att han lagligen ähr åthskildh ifrån dän förrige, som han 
föregifuer.

Hinrick Bäsman haf[wer] belägrad Brita i Mölstadaååsz, 
huilkens man rymder ähr. Hennes man haffwer] warit ifrån henne 
i 6 åhr och ingen tiende bekom[m]it vtaf honom, och mener man, 
att han war dödh. Blef efterlåtidh, att han wigdes strax mz 
dänne Brita.

Håkan på Åsen är owigdh. Efter hans hustru för siuckdom 
skull icke förmåtte till att komma, lofuade pastor loci för dhäin, 
att the mz thz första skulle wies.

Copia på nègre bref, som gofues D [om i] no pastor i 
vthi Mölstadaåsz.

Abrahamus Andrem A. Archiepiscopus Vpsalensis 
Petrus Benedicti Episcopus Lincopensis

Göre witterligit, att åhr efter Christi byrdh 1596 den 17 Maij, 
tå wij then general visitermgh hölle vthi Döderhultt, i Småland,, 
kom för osz och Capite\et, sampt alt prästerskapet af Ambyrdz 
och Stranda häreder, som tå thär alla församblade wore för rätta, 
hederligh och wällärd man, her Oluf Petri, kyrkioherde vthi 
Mölstadåsz, samptt sochnenes nemd och andre beskedelige danne- 
män i för:de prästagäldh gifuandes tilkenna och frambore någre 
wisze witnesbref samptt wittne vppå salig h[ustru] Brita Peer 
Schrifuares ordh, som hon både vthi sin wälmåga så och vthi 
sitt yttersta om sitt aflingagodz bekändt hade och bekände, nemb- 
ligen: att thz till the fattiga och kyrkiones därsammastädes vp-
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byggelse brukas, liggia och blifua sk ulle, såsom hon thz och tå 
ther till vndergaf och lade. Sådant wij, efter dätt icke är emott 
Gudz ordh eller Suerigis lagh, icke ogilla kunne, vthan hålle dätt 
för christeligit och ärligitt, och sådan hennes bekennelse sampt 
med the wälachtade politiske mäns styrckio, som sam[m]a möte 
till bystånd wore, stadfeste och gille. Till wiszo vnder wåra sig- 
neter. Datum ut supra:

Abrahamus Andrere Petrus Benedicti
Vpsalensis Ep[iscop]us Ep[iscop]us Lincop[ensis].

Abrahamus Andrere genom Gudz försyn ÄrchieBiskop1 i 
Vpsala, Peer Benedict Biskop i Linköpingh, göre witterligit, att 
åhr efter Christi byrdh 1596 then 16 Maij, tå wij thän general 
visitering hölle vthi Döderhult, i Smålandh, kom för osz och 
Capitelet sampt alt prästerskapet af Ambyrdz och Stranda häreder, 
som tå thär alle församblade wore för rätta, hederligh och wäl- 
lärdh man, h. Oluf Petri, kyrkioherde vthi Mölstadaåsz, sampt 
sochnenes nemd och andre gamble beskedelige dannemän i för:de 
p[rä]stagäldh gifuandes tilkenna och witnade om en klocka, som 
war länt ifrån för:de kyrckio till Strömsrums ladugårdh, och strax 
tärefter sam[m]a gårdh vpgifuin war ( : om huilket wälbyrdig man 
Anders Suenson till Eckna ombetrodder war till att bestella 
skulle :) hafwer wälbemälte Anders Suenszon tän sam[m]a klockan 
latidh föra till Huszholms gårdh. Sädan vndt och efterlåtit the 
gode män widh Komlamo capell i Liungby sochen ofbe:te 2 klocka 
att lösa till dheres gudztiänst, oansett honn mz rätta till Mölstad- 
åsz kyrckio hörde. Hafwe wij förtänskull vtaf ett christeligit 
betänckiande icke annorlunda befunnit både efter Gudz och Swe- 
rigies lagh än att för:de sochnebönder i Komlemo capell lätta 
samma klocka till sin rätta sochnekyrkio kom[m]a igen eller och 
thez wärdh[e], så myckit man kan troo, att hon koster. Dätte 
wår wänlige wilie och alfwarlige befalningh är. Till viszo vnder 
wåra signeter. Datum ut supra.

1 Icke Archie.
2 Oftabemälte?

Ålems sochen.
Gudme, D. pastoris legodräng, hafwer belägrad hans tiänste- 

quinno. Hafue intedh lofuat huarandre ächtenskap, och wore the
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bâde siuche. Befaltes, så snart the komme sigh före, skole the 
både slita rijsz, för dätt the hafwe oärat dheres husbondes brödh.

Nilsz Jostzons piga i Råsnäsz är belägrad af Mårten Scho- 
makare. Herom will ransakas, om dhe hafue lofuat huarandre 
ächtenskap, och om the hafue wittne, och är skotzmåll till dän 
mannen, som haf[wer] tilförne ärnat sin sohn till för:de piga; och 
om dänne Mårten hafwer lagt sigh däremella[n], och dätt är be- 
uisligit, så skall för.de Mårten henne behålla, och [hon] kännes 
för hans ächta hustru. Män ähr dätt icke beuisligit, skola the 
stå peen på både sidor.

Peer Vdzsons hustru i Tolebo är berychtad, att hon haf[wer] 
warit hoos spååquinnan. War inted bewisligit.

Nils Möla syster i Åhrhult är belägrad af en benemdh 
Lindeuedh. Äbfuit.

Karls innesquinna i Boda ähr en skökia. Abfuit.
Peer jnnesquinna i Boda hafwer sig låtidh belägra. Tän, 

som henne lägrade, trolofuade henne och stall ifrån henne och 
löp sädan sin koosz. Mener man, han ähr i Tuna sochen och 
tiäner Erich Arfueson x.

Peter Vantmakares dräng, Oluf, hafwer] belägrad 2 hans 
legoquinnor. Dän ene, han belägrade, wigdes nu här i möted 
med en, benemdh Thomas, och dän andra, han belägrade, ähr 
rymdh. Efter dät dhe wore openbare löstasker, och gode män i 
Capiteïet bode för honom, och [han] elliest stälte sig wäll, kom 
han vnder penninga straf och gaf strax 1 dalfer].

Peter Salpetersiuderes dräng, Mårten, hafwer forrymdht1 2 
sin festequinno på Ölandh och nu ligger i lönskeleie eller hoor 
medh en annor. Denne Mårten sade, att Måns Perszfon] och 
Hans Olufson hade nödgatt honom till dän, han hade på Öland, 
och sädan han war prästfäst widh henne och henne belägrat, 
lägrade han en annor på Öland och därföre rymde. Sädan be
lägrade [han] åter igen en annor här i Ålhem sochen, huilken 
icke wiste vtaf, han hade så stält sigh på Öland, och lofuade

1 I marginalen: Denne quinnafn] bekom sin feste man igen och wigdes 
strax, benemd Nils.

2 Icke forrymdht.

f%25c3%25b6r.de
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henne och ächtenskap; hafwer således giort dubbelt hoor och 
skall vnder werdzligh dhom, om öfuerheten täckies nådha honom 
lifwet.

Fliserydh soeben.

Oluf Erlenson i Kyrckeby will bryta trolofuen; han war 
intedh tilstädes och hade ingen annor orsack, än dätt han war 
steckot1 och hon långh, wille han icke henne behålla. Blef be- 
falat, att D. preepositus skulle draga hem till honom mz pigan 
och wia dhäm strax.

1 Icke staekot.
2 Honom?

Nils i Åsabodas legopiga,- Kirsten benemdh, giortt hoor, 
medhen hennes man war i Liflandh. Sleet risz 39 slagh.

Lusze, en innesquinna i Släthult, giort hoor. Slet risz 39 
slagh och 3 ämber waten.

Peer i Banckabergh bedrogh en enkia ifrån sitt bohag, och dän 
trolofuade han, och kom dhäm sängelagh emellom, och sädan skött 
henne ifrån sig och belägrade en annor, huilken han är wigder wedh, 
och wiste pastor intedh därom, vthan allenast han gaf före, att han 
intedh hade trolofuat dän förrige och legat mz henne i lönskeleie. 
Vtaf dänne berättelse kendes dän förrige för hans ächta hustru, och mz 
dän siste [hade han] giort hoor, mädan hon wiste, att han war mz 
dän förrige trolofuat, och är därföre fallen vndfer] werdzligh 
dhom; och för dätt han så skalckeligen lefde emot den förrige, 
slet han risz 39 slag. Nu frågades, om han måtte behålla dän 
siste, efter dän förrige ingalunda wille behålla hono[m], vthan här 
i mötedh skildes wedh henne 2. Blef efterlåtidh doch mz så wil- 
kor, att han skulle vnderghå desze efterskrifne punchter: 1. att 
hon och han skulle vnderghå oppenbarliga kyrekiostraf; 2. att han 
dragfër] vthur landet, där ingen kenner honom, doch wart honom 
efterlåtidh, att han intedh skulle boo här i biskopz stichted så 
myckit, som tilkommer Calmara län; III. om han därföre will 
behålla henne, att han will ächta barnet och icke elliest liggia 
vthi någon brunstigh kärleck.

Dätte han beiakade.
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Lindeued i Torp trätter myckit mz sin hustru. Abfuit.
Nils Anderson i Quarnatörp hafuer öfuergifuit sin ächta 

hustru i 9 åhr, och hafwe warit i 16 åhr tilsamman och aflat 8 
barn, och hafwer nu tagit en annor, män dhe äre icke wigde. och 
dän woltogh han. Dän förrige gaf hono[m] wänskap och will 
taga honom igen. Män, om han ochristeligen lefuer eller håller 
sig emott henne, skall sacken ståå honom ypen, och [han skall] 
gifua en oxe till domkyrfkian] och mista ryghuden för 3 kyrkio- 
dörer, och dän andra taskan skulle han försueria, så att han al
drig wille hafua beskafua mz hen[n]e. Män, för dätt han wetter- 
ligen hafuer giort hor \ slet han risz sampt dän andra horen.

Peer i Quernatorp giort boor. Sleet risz 39 [slag].
Marris i Kumlemad giort hor h Slet risz 39 slag.
Kirsten i Boda giort hor \ slet risz 39 [slag].

M i s t e r h u 11 s o c h e n.

Per i Lillafijhult ghår nödigt til kyrckio. Abfuit.
Benchta i Högskulla, berychtad för truldom, neker hårdeli- 

gen och skötz vnd[er] werdzligh dom.
Mariet ibidem hafuer hållit sigh ifrån sacramentet i 2 åhr 

för trätter skull. Non fuit compos menti1 2. Bief befalad, att man 
wänligen och fogeligen skulle handla mz henne.

1 Icke koor.
2 Icke mentis, ej heller skrifvet med latinska typer.
3 I marginalen: N. B.

Brynolff Köpsuen hafuer giort lönskeleie mz Gyrit i Hög
skulla. Efter dätt war icke beuisligit, han hade lofuat henne 
echtenskap, ey heller beblandat sigh mz andre, blef han försko
nat mz riset och gaf till domkyrfkian] 1 dal [er] och lofuade, han 
skulle aldrig hafua mera att bestella mz henne. Wite: 10 dal[er] 
till domkyr[kian] och mista ryghuden.

Jöran Knecht3 haf[wer] bedrifuit hoor mz Malin i Misterhult 
och Elin i Klintemåla. Dänne ähr i Chriszdala sochen hoosz 
höfweszmannen i Tunalenz häredh. Och Elins sack skötz till 
tinget, efter han icke war tilstädes.

Mariet i Boda, en löskekona, slet risz 35 slag. Wite: mista 
ryghuden.
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Gumme i Wirequern
Lasze ibid fern]
Berie ibid[em]
Hindrick i Raszatorp

Oluf Keluastson i Lund ghår 
sielden till kyrkio. Skall slita rijs 
6 slagh.

Suarades, att the mäst ghå hit till Döderhultz kyrckio.
Beslut: dhäm bör och skole huar 3 söndagh och på alla 

store helgedager komma till dheres sochne kyrckio, efter dhe en 
långh wäg hafue.

Chriszdala soeben.

Håkan i Trätthult syster1 haffwer] giort kätterij. Han är 
afrymder, och är hon en wanwetting, och wittnades på tinget, att 
hon wart woltagen. Hon wart skont till lifuet af lagmannen h. 
Ture Bielke, och sleet hon här risz och sädan hemma för sin 
sochnekyrkia.

1 Skrifvet ofvan raden i manuskriptet, där det ursprungligen stått: — 
— — kätterij mz sin syster.

2 Icke hoor.

Berie i Höckhult hafwer vthfestad iagh för sin legopiga. 
Skötz till tinget.

Nils i Mölakulla haffwer] trätt på kyrckiowegen. Abfuit.

Tuna sochen.

Gunnar i Kieldebergh berychtad för hor 2. Abfuit.
En quinna, benemdh Ramborg i Kronebergh, haffwer] be- 

drifuit hoor mz en köpsuen i Huena sochen, och hon haffwer] 
tagit schrifft. Denne drängen heter Berie Person och tiäner i 
Calmara Biörn Person och är oförsonat. Därom Decanfus] skref 
D[omi]no pastori till.

Karin i Hökafors, en gammal quinna, ghår sielden till 
kyrkio. Abfuit.

Jngred i Himseboda hafwer latidh lägra sigh. Bief försko
nat, efter hon sådant vthi en lång tidh icke bedrifuit hade.

Ithfem] en quinna, som ähr kommen ifrån Marek, huilken 
bondans dräng trolofuade, när the hade tiänt 1 åhr tilhopa, och
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sädan belägrade henne och rymde till Öland och blef thär afrättat 
för tiufuerij skull. Dänne blef och förskonat, efter hon sig sädan 
ärligen hållit hade.

Ithfem] itt par löskefolck, drängens nampn Anders och hen
nes Jngebor, som ähre komne bitt i församblingen och liggia i 
lönskeleie; wart befalat, att man skulle wia dhäm tilsamman. 
Män sädan kom pastoris bref, att han hade och belägrat en an
nor. Sändes pastori budh, att han skulle ransaka, om han hade 
lofuat dän förrige ächtenskap, så skulle han henne behålla: huij 
icke, så skulle han behålla dän siste och böta til) domkyrfkianl 
1 dal[er].

Döder hu Itt sochen.

Nils i Ålhult ligger i lönskeleie mz Brita i Äshult. Denne 
Brita hon lätt belägra sigh, medhan hennes man war i fiende 
landh, och dhå han kom hem igen, förkastade han henne, och 
medier tidh belägrade han en anner, förän the vore lagligen åth- 
skilde. Först skedde diuortium emellom henne och hennes man, 
benemd Joen. Och sleet hon risz och begötz mz watn, och lof- 
uade denne Joen till domkyrfkian] 3d.1; bekom[m]it, och skall 
han behålla dän, han nu belägrad haf[wer]. Och denne Nils, 
efter dätt befans, att hon hono[m] bedragit hade, wart han för
skonat mz något straf.

1 Marker?
2 Komme?

Simon i Hueningahult ligger i lönskeleie mz Brita Bösa. 
Wigdes strax. Wife: om han lefuer illa medh henne, mista ryg-
huden och 3 dal[er] till domkyrkfian], 

Oluf i Skalletorp
Gertrudh i Diurhult giort hoor
Anders i Mockaboda

Slete risz huardere 39 
slagh.

Ingred i Hycklinge berychtad för truldom. Lofuade wilia 
göra sigh reen mz lagen.

Ragnel i Diupatresk haffwer] brutidh trolofuen mz Erick 
Korp, och war däm sängelag komne2 emellom, och sädan gick 
Ragnel ifrån honom och trolofuade en annor, och kom dhäm sän-
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gelagh emellom, och [hade hon] således giort hoor. Efter dänne 
Erick badh för henne, vigdes dhe strax, och bief [hon] förskonat 
mz kyrkiostraff.

Lasze i Apellarum wil bryta trolofuen. Wigdes strax.
Karin i Älöö slagit sin fad[er]. War inted beuisligit.
Jöns Skreddare giort lägerskap mz en löskekona. Gaf till 

domkyr[kion] 2 d.1

1 Marker?



ACTA 
V.

CONVERTIS]
Svper

TIUST och
WESTER  WICK 

Stadh.

Vchna soeben.

En quinna, heeter Sågare Brita, 1 ,
„ . ’ . x t x-n loskequinner.Bn quinna, heter Ingefndh, |
Blef befalat, att the skulle komma till Linköpingh.

Locknewij sochen.

Nils Bröms, adelsman, boendes i Locknewij, hafwer en bij- 
slåperska och monga oächta barn. Till denne Nils Bröms sändes 
efterschrefne

Obligation:

' Jagh Nils Bröms till Locknewij bekenner mz thenna min 
förplichtelse, att iagh aldeles nu ifrå thenna dagh och bekennel- 
ses dato will afståå ifrå thz wederstyggelige bolerij och sodomi- 
ti&e lefuerne, (iagh här till hafwer lefwat och sölat migh vthi, ty 
iagh vtaf Gudz ordh lärer, att bolare samtt mz alla andra grofua 
syndare sa mista theris christendoms ärligheet, att ingen christro- 
gen må them vmgås: 2 Thelszal. 41: icke äta vthu faat mz them: 
1 Cor. 5; terföre att the icke skola erfua Gudz rijke: 1 Cor. 6; 
vthan af Gudi dömes: Heb. 13, och kastas i then siön, som brin
ner mz eeldh och suafuel till ewig tidh: Apoc. 21. Och setter

1 2 Tessal. br. 3: 6 och 14?
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iag i löfte för mig the tuå gode män N. N. N. N. samtt min 
kyrkeherde, her Håkon, mz så welkor, att, huar iagh icke strax 
thz ]ösa skiökie partij ifrå alla mine gårder och äghor afskillfjer] 
eller mig här efter mz sådan orenligheet låter befinna, skola the 
wara mine åklagare, och iagh siälf migh vnder kyrkiones högsta 
straf och ban welkorer som en Gudz ordz och wilies förargelige 
förachtare. Thes till wiszo trycker iagh mitt insegel sampt medh 
förbenemde tree godhe mäns insegel her nedan före. Datum 
Locknewij Afnnjo [15J96.

På denne obligation suarade 
pastor loci vthi hans nampn, 

som efterföiier:

Nils Bröms till Locknewij will ingalunda forsigla1 
then obligation, som Mag[iste]r Archie[pisco]pus honom till 
handa förskickade på så korten tidh, vthan hans meningh 
ähr thenna, att han mz thz aldraförsta will see sigh om 
itt gott giftermåli, huar Gudh lägger honom rådh före.

1 Icke forsigla.
2 Nils Bröms.

Och hafwer thesse eftershrefne bebundit sigh vthi echtenskap 
tilhopa, sädan the wore vthi Wimmerby: Masz i Rösebergh i 
Blackstada s[ocken], Michil i Rinckesefall, Esbiörn i Höghult.

Reverendiss[imus] D[omi]nus Archiepiscopus befalte De- 
canum Lincopensem vthi Hersamer att, så frampt han2 icke 
wille vnderghå denne föreschrifne obligatio[n], skulle han sätties 
vthur församblingen, och om man ingen poenitentia[m] seer hoos 
honom, skall han exco/wni ceres.

En knecht i Höghultt hafwer i Sewede en skökia, som han 
bolar mz, och är en tiuf. Abfuit.

Jngebor i Dramunstorp en löskekona. Dän henne belägrade 
heter Jngemar, tiäner Jöns Biörsen, är hemma i Hiorteed sochen, 
och säger hon, att han hafwer lofuat henne ächtenskap och hade 
wäll strax wigdz wedh henne, män Jöns Biörson förtogh honom 
sådant, män D. pastor loci witnade häremoth och giorde alt till 
intedh. Sleet risz 35 slagh.
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Ragnel i Högzlet en löskekona. Dän drängen, som hon 
därföre skyller, neker, att han henne något ächtenskap lofuat 
hafwer. Och klagades, sädan hon war belägrat, togh drängens 
fader och satte lååsz för hennes ägodelar och toge ifrån henne 
altsammans. Sädan droge och slete henne, huar dhe kom[m]a 
vthöfuer henne. Hon war siuck, och befaltes, att the både skulle 
kom[m]a till Linköpingh.

Sigred i Wanstadha en löskequinna. Dän, henne belägrade, 
war en knecht och wigdes hemma, som pastoris zedel förmäler.

Matz i Rösebergh hafuer någre åhr warit i festo mz sin 
hustru. Hans hustru förmåtte icke komma för suagheet till mö- 
tedh. Satte löfte, att han wille wies om tilkom[m]ande söndagh. 
Pastor loci och Nils i Lörstada godh därföre. Wite: 1 par oxar. 
Lofuade en t:a 1 huar till domkyrkian, för dätt han hade belägrat 
sin hustru, förän the wigdes. Pastor loci och Nils i Lörstada 
godh därföre.

1 Det är svårt att afgöra, om manuskriptet har t-.a eller k.-a eller möj
ligtvis något annat. Meningen är tilläfventyrs en tunna, osannolikare en kanna.

2 I marginalen: N. B.

Denne Matz blef anklagat, att han förachtar2 Konge Matz 
befalningzman. JthfemJ sende Erick Anderson till honom efter en 
trolpacka, huilken han stängde i sitt hus och wille slåå hufuuedh 
sönder på dän, som wille taga vth henne, och han hafuer warit 
en woluerkare alla sina dager.

Nils ibid&ay giort hoor. Sleet risz 39 slagh.
Karin i Rösebergh är hafuande worden och skyller Karls 

dräng i Döfuestadha, och hennes man lefuer och är förrymdh. 
Hennes man rymde ifrån henne, dhå som knechterne droge sin 
koos för 9 åhr sedan, och beuistes, att han war dödh. Denne 
Karl i Döfuesta necker, att han henne belägrade, män hon säger, 
annan dagen därefter hon war belägrat, sacje hon dätt för sin 
brodfer] och wiste hono[m] hansken, som han gaf henne. På sistone 
bekende denne Karl, att han wäll hade belägrat henne, män icke 
war barnnefadern. Män för dät han wart en meenedfare] och 
snor så ofta, han hade intedh till att beställa mz henne, och doch- 
lichuel annorledes på sistone bekende, blef han dömdh att slita 
risz 35 slag. Doch blef han öfuertalat, att the wigdes strax, och 
bekende sig för barnefaderen och skontes mz riset.
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Odensuij soeben.
Agde i Ölfwinge hafwer haft 3 barn mz thän ene broderen, 

och ett hafwer hon skylt thän andre före. Abfuit.
Gunmund Skomakare är rymdh ifrån sin hustru vthur Små- 

landh i Huetelanda sochen och haffwer] en tidh long haft en kona 
till lägerskap, som haffwer] haft barn mz en gift man.

Gunnil i Karrum hafuer fått 2 oechte barn. Till dätt sista 
barnet säger hon, att Nils i Mulesta är barnefaderen, huilken icke 
är [annat] än en gosze, och mente gemene man, att hon linger på 
honom. Slet risz 35 slagh.

Item en löskekona hoos Mans i Karrum, benemdh Ingredh 1, 
wigdes strax mz dän, henne belägrade, och om han lefwer annor- 
ledes än som ärligen och christeligen emot henne, skall han gifua 
1 dal[er] till domkyr[kian] och mista ryghuden in för sin sochne 
kyrkio.

1 I marginalen: Dennes festeman heter P[er] Soneszon.
2 Icke man.

Ith[em] en löskekona ibidem abfuit.
Ingred i Sånda, en löskekona, abfuit.
Måns dåtter i Söderby, en löskequin[n]a, hon skyller en 

knecht därföre, huilken förachter stemningen och är vnder Jöns 
Göstafsons fana.

Hiortheed sochen.
Per Jacobson i Stenshult hafwer belägrad en pigo, och äre 

skylde in 2 & 3 gradu.
Dänne saken sköts först till tingz, män för dän förargelse, 

dhe hafwa legat v[t]hi, ähre the faîne vndferj Capittels dom. 
Siete både risz 35 slagh och 5 ämber waten. Befaltes och, att 
hon skall wika gården. Lyftesmän 2: hans fader. Och om han 
skumper mera vthi dän synden, skall han gifua 1 par oxar till 
domkyrk[ian] och mista ryghuden. Lyftesmän: Jacob i Stenshult, 
Suen i Enge. Ithfem] han lofuade et d wax till domkyrfkian], 
Nils Biörson, fougten, godh därföre.

Ithfem] en piga, som är trolofuat Hemfm]ing Jacobson och 
will bryta trolofuen. Wigdes strax. Wite: om han lefuer illa 
emot henne, gifua 4 dalfer] till domkyrkfian] och ryghuden. 
Pastor loci god därföre.



65

Hallingabergz soeben.
Kirsten i Hultahorfua hafwer latidh bedraga sigh. Hon lig

ger i barnsängh, och dän, som henne bedragit hafwer, hafwer 
lofwat wille wies wedh henne, så snart hon kommer vp igen. 
Pastor loci godh därföre.

Botolf och Mariet wille bryta trolofuen. Hon klager, att 
han falskeligen hafwer lockat gåfuerne ifrån henne och är en 
argh skalck.

Ithfem] hans brod[er] haffwer] en hustru och lefwer illa 
wedh hen[n]e. Ithfem] ghår rychte, att the hafwa bannett dheras 
föräldrar.

Ith[em] Suens hustru i Smettersta slogh wadh mz länszmannen 
vthi en gestabudh stufuo, att dätt giftermålet aldrig skulle ghåfortt.

Efter du 1 2 hafwer brutidh trolofuen och igen tagit gåfuerne 
olagligen, så finner man digh brodzligen, att du skalt lida straf 
för troolofuens brytning, och hafuer låta sedt, du hafwer ett löst 
hiärta, och skal därföre slita risz 15 slag och intedh gifta digh, 
för än dän andre är försedt.

1 Icke latidh.
2 Jfr not. sid. 23.
3 Icke 7; jfr föröfrigt not. sid. 23.
4 Marker?

Suen Skreddare och Karin wille bryta trolofuen. Orsaken, 
att pigan fick ledha till honom, är, att han wille kränkia henne, 
för än tiden kom, och thå han icke fick pigones wilia, kom han 
hennes fad[er] till att slåå henne, och sädan togh sina gåfwer 
igen, och hafwer han och sädan belägradh een brottfellingh. 
Denne Karin sades frij för honom, och han skall slita rijsz wedh 
sin egin sochnekyrkio, efter han icke war tilstädes.

Oluf i Homlestada och hans broder hafwa trätt och slages 
tilsammans påskaafton, sädan the dagen tilförne hade tagit skrifft.

För dän förargelse, i3 hafwe begångit, finner man eder 
brodzlige och kenne ed[er] wäll hafwa förtiänt kyrkiostraffet till 
att slita risz; män för gode mäns förbön hafwer man förlindrat 
straffet, och skole gifua p[ennin]g[a]r. Lofuade huardere 2 daler4 
till domkyrekfian], Pastor lod god därföre. Wite: dän, som af- 
träder förlickningen, skall gifa 1 par oxar till domkyrkfian] och 
mista ryghuden.

5
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Loffta sochen.

Hustru Anna på Haszleby hafwer nu i 2 åhr warit i trätto 
mz Hans Bröms på Âttinge och achter ingen förmaningh af 
p[re]dikostolen, vthan ghår annorstädes till sacramentel. Bief be- 
falat, för dätt hon haf[wer] stulit sigh sacramentel till, skulle hon 
sätties vthur församlingen, och om hon sigh icke bätrar, efter hon 
är en styff quinna, skall man öfuerantuarda henne diefuulen på 
kötzens wegna. Blef och befalat, att D[omi]nus præpositus henne 
sådånt1 skulle förkunna och taga witne på hennes snar.

1 Icke sådant.
2 Mark?
3 I marginalen: N. B.

Anders Knecht i Solberga kan intedh förlichas mz sin hu
stru, och hon är ifrån honom lupen. Denne Anders söker efter 
sin hustru, att hon måå kom[m]a tilstädes, och hon drager alla 
stans vndan för honom. Blef befalat, att lentzmannen skulle taga 
henne fatt, och hoos huem, som feel finnes, dän skall mista ryg- 
huden.

Suen Kengson i Bokalla hårdrogz med sin granna på kyr- 
kiogården. Suarades: ubi non est lex, ibi non est transgreszio. 
Och medhan dätt haf[wer] waritt en gammel osedh att dricka på 
kyrkiogården, blefue the förskonte mz risz och lofuade 1 daler2 3 
till domkyr[kian], intedh bekommit.

Her löns ij Höredes styfdåtter födde barn på Hasleby och 
drogh hem okyrkioledh, män som h[ustru] Anna berättat haf[wer], 
tå blef hon kyrkioledd i Locknewij. Denne Lisebett för wende 
sitt nampn och kallade sigh Anna och sade sig wara kyrkiogången 
i Locknewij. Pastor nekade därtill. Ithfem] hustru Anna sade, 
att h. Erich i Eedh skulle ledha henne i kyrkia på gården. Och 
hafwer Liszebettes b röd [er] vnsagt h. Lars på Lofta, att the skulle 
skiuta honom i hiäll.

Jth[em] på Hasleby hos h[ustru] Anna en löskekona8 be- 
nemd Jngebor. Henne vprögde hennes syster Karin i Sörköpingz 
mötedh.

Ehe ölsälninger, som skee om helgedagarnar widh Lofta
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kyrkio 1 och annorstädes, skulle afskaffas, och skall ländzmannen 
och kyrkiones 6 män hafwa inseende därmedh och taga ölet ifrån 
dhäm, och om dhe dätt icke göra, skall pastor göra ingen tiänst, 
och skole the köpa kyrketiänsten igen hoos domkyrkian.

1 I marginalen: N. B.
2 Möjligen infördt i akterna direkt frän en angifvelse eller anmälan (embets- 

berättelse) af pastor i Törnesfall. Denna församling har sedan 1654 yarit annex 
till Västervik, och dess ställning till staden tycks ha varit omtvistad redan vid 
Mäster Abrahams räfst.

3 Fella?
4 Icke låtihd.

Törnisfalla sochen.

Lasze Toreson, Håkan Biörson och Nils i Ropmeda hafwa 
ägor ifrån prästabordet. Dänne saken kommer till dhe godhe 
män, som sittia för lagh och rätta, och lofuades dhär skulle föres 
böter vppå, och om dhe icke wille skaffa ägorna till igen, så skall 
man taga prästen ifrån dhäm, och see sigh om präst, huar dhe 
wille, och läggia kyrkiotiänsten öde.

Gertrud och Gunill i Gagersrum trättosame.
Måns Nilson i Rödzla hafwer sin fader i gårdh mz sig och 

will icke kenna mig 2 godh för sin kyrkioherde, vthan gifwer h. 
Lars i Westeruick rättigheten. Abfuit.

Suen Benchtson i Falla3 hafwer sittit i fästom i 2 åhr, och 
hans dåtter haffwer] latidh 4 lägra sigh. Satte lyftesmän, att han 
wille wies nu om söndag: pastor loci et pastor Westeruicksensis, 
ithfem] både borgmesterner ibidem. Wife: 10 dalfer] till dom- 
kyrkfian],

Jöns sohn i Kårby hafwer förkrän[c]ht sin faders legopiga. 
Först haffwer] denne Jöns warit hoos hennes fader och begärat 
henne till ächta och och sedan förnedratt henne och haffwer] 
bedraget henne vndfer] ächtenskapz lyfte som en argh förtuiflig 
skalck. Han skulle slijta risz 39 slagh och 5 ämber waten och 
sädan aldrig fåå loff och gifta sig, för än hon war försedd. Om 
han dätt gör, skall räcknas lika som han hade bedrifuit hoor och 
och därföre böta. Män på sistone lätt han öfuertala sigh och 
wigdes wedh henne, för än han wille vnderghå dätta straffet.
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Gamble Wes terwick.

Gisle i Ramsta giortt hoor, är försonat hoos öfwerheten. 
Denne Gisle hafwer försonatt sigh medh pastore och gifwit till 
domkyrkian böter, och hafwer pastor giortt honom all tiänst, der- 
före kan man icke någon ny dom lätta honom öfwerfalle. Och 
blef fördänskull pastor priverat. Dock genom gode mäns förbön 
dän 2 dagen wart han restituerai, och lofuade dänne Gisle i 
winter en herding sill till domkyrkfian].

Gladhamer so ch en.

Nils Skrifware på Helgarum hafwer förtagit mig1 målsmans- 
dömme till faderlösz och moderlösz barn. Hafner och en pigo 
af sam[m]a betrodda barn kom[mi]t vthi ett ondt rychte för lag
ring, then fonde Nils mz woldh togh till gården.

1 Pastor?
2 Dän ena står i marginalen i manuskriptet.

Hwad dän pigan belanger, sade han sigh, att han togh henne 
till sin herres gårdh, för dätt hon gick i sochnen och gaf vth 
öchnampn i bygden, och frågades, om dätt war beuisligit. Sua- 
rade sochnenes nemd, att dhe wäll hade hörtt rychted, men icke 
wiste, om pigan härutinnafnj war skyllig, ey heller kom någor 
fram, som henne kunne sådant beuisa och vppå wetna. Ithfem] 
huad belanger, han war kommen i rychte för dänne piga, war 
intedh beuisligit, ey heller fan man någon ting, där man kunne 
fota vppå, och sades hon lösz för både sakerne, som henne wore 
dichtade vppå.

Eedh sochen.

Joen Skomakare vthi Eedz kyrkeby, hos honofm] är en 
löskequinna, benemdh Gunill. Slet risz 25 slagh.

Ith[em] hoos Anders Harildson i Helieberg är en gammel 
hustru, Kirsten benemdh, och hafwer 2 döttrar när sigh, dän ena 2 
hafwer 3 oechta barn, dän andra ett, och roten ähr moderen 
därtill.

Dän ene, Mariet benemd, war tilstädes och bekende, att dän, 
som henne belägrade, hade lofuat henne ä[c]htenskap och tilförne
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gifuit henne en skeedh, heter Peer Månson och tiäner hoos Hans 
Bröms på Borckholm. Blef befalat, att, om dätt icke är beuisli- 
git, skall hon mista ryghuden, pastor loci god därföre.

Joen Matzon i Humblerkär hafwer ett paar ihnhyses folck 
när sigh. Säya sigh wara ifrån Småland komne, hafwa bekendt, 
att the ähro huarken fäst eller wigde, hafwe 2 barn sig emellom, 
och rychted ghår om honofm], att han ligger mz tuenne systrer 
i Longaredna. Denne saken skötz till werdzligh dom.

Peer i Sundby hoos honom är 2 löskekoner, thän ene haf
wer fått 6 barn, Karin benemdh. thän andre ett, heter Barbroo. 
Dänne Barbro war tilstädes och sleet risz 9 slagh.

Grelsz Larson i Kolleboda hoos honom är en löskeq[uinjna, 
benemdh Barbro, och hafwer fått 2 oächte barn. Den ene barne- 
faderen bekende hon wara dödh, och dän andra war vthi Lofta 
soeben. Sleet risz 25 slag.

Joen Skreddare hoos honom är en gammal löskeq[uin]na, 
Kafle Segred benemdh, män nu på någre åhr hafwer man intedh 
hört sådant vtaf henne. Abfuit.

Törsten i Skildna hoos honom ähr en quinna, bruker sig- 
nelser och till euentyrs truldom, lofuer vth ond[t], och thz we- 
derfares, och gör thz mz stora eeder. Huad signelsen och trul- 
domen belanger, hafwer hennes onda mun sådant wållit, och såge 
gärne, att dätt, hon en önsker, måtte skee. Sleet risz 18 slagh.

Karin i Hellebergh, en löskekona, haffwer] 2 barn, dätt ene 
hafwer Clemet Skrifuare på Fuglewick rått henne, dätt andra 
Casper Suertfäyeres sohn. Sleet risz 25 slagh.

Peer Skrifware i Kyrckebyn intedli wigdh.
Oluf i Breuick berychtad för hoor.

Gelszrum soeben.

Suen i Friggistorp belägrad sin tiänstequinna täslikes öfuer- 
gifuit sin hustru för oenigheet skull, abfuit. Denne sacken är 
hemligh förlicht1 vtaf her Nils Gyldenstiernes fougte, och skrefz 
Jöns Biörson, fougten, till, at han skulle kom[m|a till domkyrkian.

1 I ,marginalen : N. B.
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Tryserum soeben.

Suen Jonson giort hoor mz Olufz hustru i Katdall och är 
nu i Grytt sochen hem[m]a, män quinnan är dödh.

Hoos Anders i Katdal en jnnesquinna, benemdh Kersten, 
ligger i bolery mz Botued fiskiare.

Holsten i Lött ähr nyliga fest och will snart wies. Bief 
afsagdt sub poena privationis, att man härefter ingen skall festa.

Ingebor i Skinnaboda ähr i feste och will snart wies.
En jnnesquinna hoos Peer i Snelleboda ligger i bolerij. 

Hon slet risz 25 slagh, och han är på Eugleuick, heter Karli, 
legodräng. Hoos Erick i Banckabete en quinna, benemdh Mar- 
greta, giort bolerij.

Truls i Sletteuich o wigder.
Nils i Jngelsboda en signare.
Suen i Cuedöö owigd.
Oluf, jnnesmannen i Skricharum, hafjwer] stulit.
Hoos Lasze i Slättdala är en jnnesquinna, benemdh Karin x, 

hafuer giort hoor, dän samma, som med henne hafwer giort hoor, 
är på her Nils Gyldenstiernes gärd 1 2, och Sachen där hemlig för- 
licht. Dänne quinnan hafwer och haft någre oächta barn tilförne; 
sleet risz 39 slagh.

1 I marginalen: N. B.
2 Icke gård.

Dalhem sockn.

Anders i Ladarum och hanns hustru trätta dageligen och 
göra stor förargelse i sochnnen.

Emund i Olstorp hafuer belägratt sinn legopiga.
Nils Anderssonn i Blachstada giordt hoor.

Westerwick stadh.

Jöran Nilson och hans quinna hafwa slagit och hårdragit 
sina moder. Denne hafwer warit för rätta och är dömder ifrån 
lifwet, och är dät nu skutidh till öfwerheten, om hon teckes skona 
honom lifwet.
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Jngebor Olszdåtter hafwer bedrifwit hoor mz en gift man, 
benemdh Hinrick i Snötompta, i Wckna soeben, och sädan drogh 
till Östergöttland, där födde barnet, och säger sigh i kyrkio inta
gen wara vthi Skinberga sochen. Sleet risz 39 slagh.

Jngred Kokerska giort hoor med Oluf Skreddare. Denne 
Oluf haf[wer] sin quinna i Klockerike sochen wedh Wadstena 
och haffwer] warit ifrån henne i 3 åhr och är rymder ifrån 
Westeruick för tiufuerij. Denne Jngred sleet risz 39 slagh.

Malin en löskekona på slåtet. Denne födde barnet, medhen 
wij wore dhär.

Botill, Erick Anderszes tiänstepiga, legat i lönskeleie mz 
hans dräng, Lasze Erson, och säger hon, att han haf[wer] lofuat 
henne ächtenskap, och är han rymder till Sunnerboo.

Brita Galles en löskequinna. Vellem, som henne belägrade, 
neker, att han hafuer lofuat hen[n]e ächtenskap. För gode mäns 
förbön blef hon förskonat, och om hon kommer igen, skall hon 
ståå 4 söndag[er] för Westeruickz kyrkia och slita rysz. Blef och 
befalat, att dhe både skulle böta till Westeruickz kyrkia.

Margareta Lylefz rymdh ifrån sin man till Stockholm1. 
Denne Margareta är Mester Knutzes dåtter i Stockholm, hennes 
broder heter Alexander Balberer.

1 I marginalen: N. B.

Anders Olson hafwer warit troolofuat mz en piga här i 
Westerwick och drogh till Hörningzholm och wigdes mz' en annor 
quinna. Ab fuit.

Brita Jönsdåtter är fäst mz en vng man, Joen Håkanson, 
huilken henne öfuergifwit hafwer, och han sigh beblandat mz 
en annan på Hörningzholm. Skall draga efter honofm] och 
klagan ahn.

Marcus Mölare i Örsundh haffwer] dragit ifrån sin hustru i 
Malmöö i Schåne och hafwer här i Suerige tagit en quinna, mz 
huilken han hafwer aflat barn. Denne Marcus hade wäll ett bref, 
att hans hustru war dödh. Dochlichuel för allehanda saker skull 
satte han löfte, att han wille draga till Malmöö och förskaffa sigh 
bref om sin förrige hustru. Pastor loci godh därföre och Chri- 
stiern Skrifuare.
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Brita Suen Skomakares will skilies ifrån sin man. Denne 
Brita bekende, att han är man nogh hoos henne i sängh och säte, 
därom man tilförne hafwer tuiflat. Wite: dän, som rygger, gifua 
4 dallfer] till kyrkian och mista ryghuden 4 söndager ååslagh.



ACTA

VI.

CONVENTVS
Svper

KIN, SEUEDE 
och ASBO 1

1 Vanligare Asboland. nu Aspeland.
2 I marginalen: N. B.
3 Detta stycke står i manuskriptets marginal.

Härader
Stodh i

Wimmer by.

Horn s o c h e n.

Suen Person på Wäsby är icke wigdh mz sin hustru.
Ith[em] lians legepiga, en ryska, är lägrad af hans stalflj- 

dräng, som strax afrymde.
Denne Suen Person är i Norrebotten och hafwer skrifwit 

sin hustru till, att hon skall pinta till bryllop, och will wies, när 
han kommer hem igen. Och hans piga skal tages in vthi för- 
samblingen och sättia någre dannequinner i löfte för sig, att hon 
inted will mer så skumpa. Wite: mista ryghudhfen].

Benchtz sohn i Flattka är skylter för Ericks dâtter i Flyt- 
tiom, att han hafwer henne belägrat2 3. Han sade sigh aldrig 
hafwe warit vthi hennes vmgänge ey heller lofuat henne ächten- 
skap, och war han en ofärdig menniskia. Doch för olydno, att 
han förachtade stämningen, sleet risz 15 slagh. Dänne quinnan 
är mistänckt för kätterij och skötz till Linköpingz mötedh.

Dänne quinnan kom till Linköping och bekenner, att hen
nes systerman war barnefaderen, och ursechter lendsmannens 
sohn. Hennes systerman heter Jöns Erickson i Skonlijdha8.

Jon i Flyttiom sampt Carll hafwa trätt på kyrkiogården. 
Dänne Joen war störste orsaken därtill och war intedh tilstädes.
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Han skall gifwa 1 daler till domkyrkfian] eller mista ryghuden. 
Erick Arfueson, fougten, god därföre sampt pastor loci.

Bencht i Fogelsrum är berychtad för boor, och säg[er] Ha
rel i Hiuby sigh hafwe förstått någon lägenheet om för: de Benchtz 
sack, och finnes try wetne på hans ordh. Skötz till ting, medhan 
hans hustru icke wille göra honom frij, mz mindre dhe andra 
hans lyftesmän läggia handen på bochen och sueria.

Jöns sohn i Droppetorp,- Jon Jonson,-hafwer belägrad en löske- 
kona. Blef förskonat och skal gifwa en Va mark 1 till domkyrkian.

1 Daler?
2 Icke öre.

Hans Smitt i Lillehorn är berychtad för hoor, skall till första 
häredztingh och ränsa sit nampn.

Oluf i Holma och Joen i Äleby trätta på kyrkiogården. 
Hans wederpart, Joen, som masta skullen hade, war intedh til- 
städes. Dänne Oluf gaf 4 öra2 till sin sochnekyrkia, och hans 
wederpart stämdes till Linköpingh.

Brodes dräng i Hiuby hafwer belägrat en löskequinna, män 
han hafwer inted ächtenskap lofuat henne. Hon stämdes till Lin
köping, och han lofuade 2 dalfer] till domkyrkian. Lyftesmän: 
Oluf i Holma och pastor loci.

Nilses legapiga i Hiärna nederkastade öfletet, sädan prästen 
wende sigh till altaret. Stemdes till Linköping.

Jnge i Österby är andra gången fallen i hoor och vptagen 
mz samma kona, huilkens sack aldrig blef tingfördh, vthan en 
hemlig förlickningh giort mz häredzfougten. Först nekade han 
dätt sista horet, män på sistone bekende han sigh hafwa twå 
gånger legat när henne vthi ladum. Skötz till werdzlig dom.

Oluf Tommes sohn i Gröninge h af [wer] legrat en löskekona, 
beneradh Gunnill. Denne Oluf neker sigh wara barnefaderen, 
endock hon vthi sin största nödh sådant bekänt hafwer. Efter 
grannelig ransackning sades dänne Oluff fry för hänne, och för 
dätt hon så oärligen lögh vppå honom, sleet hon risz 35 slagh 
och sädan bekende, att Jnge i Flackan hade henne belägrat vthi 
sitt quarnahus i fiord om winter, och war han lickuell icke barne- 
faderen, vthan en benemd Suen Skreddere. Blef befalat, att the 
skulle kom[m]a till Linköpingh.
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Oluf och Peer Skreddare hafwe trättat och mant huarandre 
4 dagh Juli på kyrkiogården. Dän ne 1 hafwe både förachtad stem- 
ningen och skole först till tingh och sädan vnd[er] Capittels dom.

1 Desse?
2 I marginalen: N. B.
3 Marker?

Suen Skomakare i Torsåker bief vpropat i Wimmerby för 
barnefader för en kona, Gunnil. Han är lagliga stämdh män 
vndstungin af hans F. N:[sJ fougte.

Wålnäs soeben.

Joen i Skellebergh är berychtad för hoor. Skötz till werdz- 
ligh dom.

Simon i Skeggebo hafwer sin hustru i Löneberga soeben 
och [hon] är icke skildh wedh honom, ty hon giorde hoor, och ban 
hafwer nu fest lagh för hoor. Dätt hon föll i hoor, skedde på 3 
ähret, sädan han drogh till Liflandh, och medier tidh skref han 
henne till, ith[em] kom hem, när dhe andre knechtterne hem- 
komme. Kan fördänskull ingen åthskilna skee eller blifua, för 
än han och hafwer giort sigh reen för tinget för dätt horet, han 
är skylter före. Ith[em] dhå han kom hem och förmerckte, hon 
hade giort hoor, giorde han sigh galen och sade sigh wara berg- 
tagin och annam[m]ade sacramentel däruppå, endock sådant war 
lygn-

Vthi krigzfall2 behöfues till dätt minsta bida ij 10 åhr efter 
sin man.

Karin i Grytahult giort hoor; skall först till tingh och sädan 
till Linköpingh.

Jngel i Börkiölijdh giort hoor; hafwer stått sitt straf wedh 
domkyrkian.

Botell i Westerby hafwer 2 oechte barn. Denne hafwer 
Nils Person i Westerby belägratt, och hafwer hon ifrån hans barn
dom gått efter honom. Hon slet risz 15 slagh, och han gaf 2 
daler3 till domkyrk[ian].

Tuå dränger ibidem hafwe på en natt belägrat en kono. 
Dän ene heter Nils Skräddare, dän andre Nils Person. Dänne 
Nils Person neker därtill, och skräddaren jaker, och befanns, att
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dätt war intedh annat än som afwundz wärck, efter dänne Nils 
P[erjson hafwer fångat skreddarens brod[er], huilken en tiuf war. 
Skreddaren wigdes strax mz quinnan.

Hägersta soeben.

En quinna i Hägersta hafwer myrdt sitt barn. Dänne quin
nan är dömdh till elden.

En dräng i Arthöö är berychtad för en pigo. Skall till 
Linköpingz möte.

Kelsta socken.

Lasze Skyth hafwer öfwergifwit sin hustru för hoor skull, 
och i medier tidh giort siälf 2 hoor. Både honom och hänne ähr 
lifwet dömdt ifrån på tinget, och ähr därom skrifwit hans F. Nå
der till, män ingen swar bekom[m]it.

Kirsten Herezede, thän ene broderen, som hennes syster 
äger till hustru, hafwer gått lagh för henne, och thän andra bro
deren hafwer henne belägrat. Efter grannelig ransackning blef 
efterlåtidh, att dän, som henne belägrade, skulle ächta henne, och 
skole wies om fierde dagh pingestadagh, och ingalunda skall skee 
länger någer dispensât™. Wife: 10 dalfer] till domkyrkfian]. 
Pastor loci god därföre sampt Carll, länszmannen.

Joen Skreddare hafwer förskutidh sin festepiga och hafwer 
tagit en annor, och ähre rymde till Hans Sträng på Skällingznäsz. 
Efter dän andre wiste, att han war trolofuat mädh dän för- 
rige, doch ingen sängelag war dhäm komme emellom, slete dhe 
både risz, huardere 35 slagh, och blef efterlåtidh, att han dän 
siste behöltt, efter däm war sängelag komme emellom. Gaf 1 d.1 
till domkfyrkian].

1 Mark?

Simons hustru i Råsätter är berychtad för truldom. Blef 
befalat, om där äre någre tecken på färde, så skall hon sätties 
vthur församblingen.

Kirsten i Caszemåla berychtad för truldom. Dänne Elin, 
som henne sådant rychte påkom, bekende oppenbarligen, att hon



Tl

hade lugit henne vppå; och för gode mäns förbön wart hon för
skonat mz riset, och hennes broder och fader lofuade till dom- 
kyrkian 1 tt smör. Wite: dän, som vpuecker dänna trättan, skall 
gifwa 5 dalfer] till domkyrfkian] och ryghuden.

Hemming Klockare berychtad för signelse. Dänne lefuere- 
rade ifrån sig en hop och konsteböker, som wore full mz diefu- 
ulskap och flärd. Slett risz och begötz mz watn.

Oluf i Långanäsz, trättosam mz sina granner, förlichtes och 
lofuade ett V2 ® wax till domkyrkfian]. Wite 15 dalfer] och 
mista för 3 kyrkiodörer ryghuden.

Eneby soeben.

Hoos Peder i Ramkulla är en främmat man vthan rätt be- 
skedh och will gifta sig och hafwer lägrat quinnan. Denne heter 
Peer Skomakare och hafwer förachtad stemningen och nu i desse 
dager rympt sin koos medh quinnan.

Peders hustru i Gräfrum haffwer] giort hoor medh en, som 
stodh i fästningen. Stemdes till Linköping. Dänne giorde henne 
woldzwärck, och hennes man togh henne till nåder igen. Hon 
lofuade till domkyrkfian] 1 ® humbla. Pastor loci god därföre.

Christen i Lijggestörp är berychtad för hoor. Skötz till tingh.
Laszes sohn i Melrum sampt hans dåtter hafwe giort lön- 

skeleie.
Denne Laszes sohn skall wies 4 dag pingesdag. Wite 10 

dalfer] till domkyrkfian], Lyftesmän: hans fader sampt pastor 
loci, Suen Soneson, Måns Klåckare, Joen i Bierkery, Anders i 
Quarnatorp, Jngewaldh i Fögelsiöö.

Hwad Laszes dåtter belanger, slet hon risz 15 slagh och 
lofuade till domkyrkfian] P/2 dallfer]. Hennes fader godh därföre.

Hanses dåtter i Hullt wil bryta trolofuen, skall wies om 4 
dag pingesdagh. Wite: 20 dalfer] till domkyrkfian] och ryghu
den. Pastor loci, Lasze i Mielrum och Måns Klockare godh 
därföre.

Nils sohn i Fagerhultt hafwer brutidh trolofuen.
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Nils i Melsefall
Per Ericksonn
Peer Nilson 76à/e[m]
Jöns i Hargh
Harel i Hökhult

hafwa trättit på kyrkiogården.

Desse förlichtes. Wite: 3 dallfer] och ryghuden.
Nils Per Erickson och Peer Nilson gofwe huardere 4 öre 

till domkyrk[ian], Män Harel och Jöns 2 öre.
Åkes moder i Tomastörp är berychtad för truldom och för- 

giort thär mz sina granners booskap. Dänne hafwer fest lagh.
Suens dåtter i Långabrota will bryta troolofuen. Skole wies 

4 dagh pingesdagh. Wite: 20 dal[er] och ryghuden. Lyftesmän: 
Lasze i Mielrum, Suen i Långabrota och pastor loci.

Wiesruni socken.

Jllin i Spickkulla en löskequinna. Ligger siuck. Jngebor 
i Kampa en signerska. Inted beuisligit.

Måns i Huenshult slaar1 sin fader, Simon. Dänne Måns 
trätte mz en annor, och faderen gaf sig emellom, så stack han 
honom i armen genom wåda. Efter dät skedde vtaf wåda, så 
stodh han och wåda straff. Sleet risz 10 slagh.

1 Icke slåår.
2 Brennekulla?

Jöns i Bremmkulla 2 belägrad sin legopiga.
Karll i Hiärnförst en signare. Signer för flenen och tanna- 

werck och hafwer lärt vtaf en gammel munck. Sleet risz 15 slagh.
Waste i Heslut i Karstorp soeben war god för honom, att 

han aldrig så mer skulle göra. Wite: en oxa och mista ryghuden.

Wim[m]erby soeben.

Hoos Anders i Heredstadhult en quinna, som hafwer giort 
hoor. Dänne haffwer] stått sitt kyrkiostraf.

Hoos Måns i Sollenbodha en quinna, benemdh Kirsten, haf
wer giortt hoor. Sleet risz 39 slagh.
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Hos Salmon i Ramshult är en quinna, benemdh Jngel, hon 
hafwer misgångit barn och är i mistancke, hon skulle hafwa fram- 
gängit samma barn, och födde thz, och ingen war thärhoos, ey 
heller weet någon, huart hon hafwer giort vtaf sitt foster. Dänne 
quinnan sade, att dätt war intedh annat än lefuer, och hon foor 
illa, och därutaf1 wart henne miszgångitt. Därutöfuer1 wore 
witne. Hon war och owigdh och wigdes strax.

1 Icke vt — —

Sones dåtter i Kaslarp giort hoor. Sleet risz 25 slagh.
Jöns i Gesemåla hafwer länge illa lefwat mz sin hustru och 

hafwer lofuat bott och bätringh och lefuer iu lenger iu werre. 
Sleet risz 31 slagh, och om han kommer härnäst igen, mista ryg- 
huden och gifwa till domkyrkfian] 15 dalfer]. Lyftesmän: Lasze 
i Weerhult, Måns i Geesmåla sampt pastor loci och Konge Matz 
fougte, Nanne.

Lasze i Dålnemåla hans mågh Joen hafwer slagit sin suero 
om påska afton, när the gingo ifrån kyrkion och hafwa anammat 
sacra-mentet på sam[m]e dagen. Denne Joen sleet risz 30 slagh, 
och hans suera skall ståå samma rättan hoos prouwsten.

Bencht i Kongnuskulla hans hustru hafwer förkom[m]it sitt 
foster, och thär till mz är han en Gudz ordz förachtare och hål
ler sig ifrån sacramentel. Huad hans hustru belanger, wiste hon 
aldrig, huru fosteret kom ifrån henne. Män om honom war be- 
uisligit, att han juledag war till sacramentel och lofuade bättringh.

M ö r 1 u n d a soeben.

Lasze i Färiszhultt hafwer giort hoor. Sleet risz 39 slag.
Peer Nilsons hustru i Simmersta är berychtad, att hon haf

wer molckat anners köö. Bekende, att hon war vngh och oför
ståndig, dhå hon dätt giorde, och hennes grannes boskap gick 
vthi hennes haga, och kom således quinnorne trätta emellom, och 
sade fördänskull, hon wille hafwa halfparten vtaf miölken. Denne 
förlichtes mz sin granquinna, och blefue wänner. Dän som bry
ter wänskapen, skall gifua 3 dalfer] till domkfyrkian] och ryghuden.

Måns i Tiesta ghår aldrigh till kyrkio. Lofuade bättring. 
Wite: mista ryghuden, och skall pastor loci wara hans ahn- 
klagare.
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Nils Skreddare i Bokare will bryta trolofuen. Pigan war 
inted til städ es, män han lofuade, han wills behålla henne, och 
skole wies 4 dagh pingesta; pastor loci god därföre, Nisze Erick
son och Nils Finne, knechtehöfwiszmannen.

Mållilla sochen.

Peer Jonson i Mallilia1 giort dobbelt hoor. Han sampt 
quinnan slete risz, huardere 25 slagh.

1 Icke Målilla.
2 Akterna nämna ingenting om den andra parten.

Lusze ibid&m togh iordh på kyrkiogården om en söndagh, 
mz huilken vthan tuifvel hon wille bruka wijskepelse. Efter ran- 
sackningh befans, dätt klockarehustrun däm sådant lärtt hade, 
nembligen för tannawerck skulle the taga vtaf ett korz sticker, 
som stodh för en man, som war druncknat, och dätt skulle hiälpa; 
och lika som hon hade apat för dhäm, så hafwe the apat efter. 
Blefwe alle förskonat för gode mäns förböner skull.

Löneberga sochen. 0.

Huena sochen.

Lasze i Kärby giort dubbelt hoor och hafwer hållit sigh 
ifrån Gudz församblingh i ett ähr. Desse både 2 slete risz, han 
39 slagh och hon 15 slagh.

Rom skulla sochen.

Nils i Wallanäs giort hoor och fördrifuit sin ächta hustru. 
Dänne Nils hafwer giort 2 hoor: dät första förän han han drogh 
till Lifland, och dhå tig[g]de hans hustru honofm] lifuet igen och 
wart försonat både boos werdzligh och andelig öfuerheet. Män, 
dhå han kom ifrån Findland, hade hans hustru förslöst alla hans 
ägodelar, och därigenom kom dhäm ogrän emellom, doch förente 
dhäm Arwe Drake, så att the kommo tilhopa igen, och lofuade 
hon vth, att hon skulle ståå honom före som en ärlig dannequinna,
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och togh han igen henne. Man strax begynte hon sin gamle 
wane, och kom dhäm åter osämie emellom, och han slogh henne, 
och löp hon så ifrån honom, och klagtes på henne för ting, att 
hon icke handlade sigh i husett, som henne borde, och kunde 
dhå ingen komma dhäm tilhopa igen, och medier tidh föll han i 
dätt andra horet. Ithfem] bekende huar man, att hans hustru 
war en stoor drinckerska, och aidrigh är något tingh eller ölstufua 
med mindre hon är tilstädes och dricker sigh drucken. Emellom 
honofm] och henne skedde divortium. Quinnan blef förmanat, 
att hon skulle wachta sigh för oskickeligit lefuerne. Män han 
ledh kyrkiostraf för samwetet skull och sleet risz 39 slagh. Doch 
skall han kläda werdzlig dom, ey heller skall han behålla dän 
sista, han hafwer giort hoor mz.

Germund Pick hafwer icke i 4 åhr warit vthi kyrkian ey 
heller till sacramentel, vthan ligger i skogen i rijskoier icke longt 
ifrån en quinnes hus, benemd Jngred, som är beryçhtad för 
honom, och hon är berychtad för en signerska. Denne quinnan 
sleet risz 15 slagh, och han kom till Ekesiöö möted och sleet 
risz 39 slagh.

Ithfem] en hofman, benemdh Peer, hade en hustru, som 
stall 2 eller 3 resor; omsider blef föruist heradh, och hennes 
man, dhå han dätt fick weta, giftade han sigh i Finland och togh 
samma hustru mz sigh hem och war icke lagligen åthskildh mz 
dän förre. Efter grannelig ransackningh befan man och, att hans 
förrige hustru hade bedrifuit hoor. Därföre att han icke lätt lag
ligen skilia sigh ifrån dän förste, lofuade han 3 lodh sölff till 
domkyrkfian], pastor loci godh därföre.

Ithfem] hafwer h. Halffuar lofuat för 6 marker pfennin]g[e]r 
eller däs wärdh för Oluf Germundson i Funghultt.

Jöns i Fiefall förachter kyrkian och sacramentel. Abfuit.

W y soeben.

Joen i Foglem hafwer both i Wy soeben i 6 åhr, och hans 
hustru boor i Alzeda soeben. Denne Joen klagade, att hon inted 
war dugligh till ächtenskap; ey hade han haft till att bestella 
mz henne i 14 åhr och hade beuis, att biskop Anders dhäm åth-

6
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skildt hade quo ad mensam. Och efter han fulkom[m]melig lydno 
beuist hafuer efter för:de biscopz Anders bref, som dätt förmä
ler, bief honom efterlâtidh komfmja till ett annat giftermåli hac 
condition#: 1) att han skulle försöria henne vthi sin lifztidh efter 
sin förmögenhet; 2) på hennes wegna skole hennes slächt wara 
hennes förmyndra för henne; 3) att hon skall bedia för honom, 
att han må komma till ett annat giftermåli, och hon will wara 
aldelis en död lem för honom.

Håkan i Högarum giort hoor. Sleet risz 15 slagh och 
lofuade 1 H humbla till domkyrkfian],

Inge i Halzebo lefuer illa mz sin hustru och haffwer] fiskiat 
Chr[ist]i him[m]elfärdz dagh. Jntedh dera war bewisligit.

Harell i Sköpzhult hafwer hoos sigh en lösquinna. Dänn, 
som henne belägrade, löp ifrån henne och lofuade hänne ächten- 
skap, och hafwer man för och sädan intedh hörtt än dätt, som 
ärligit är, om henne. Blef förskonat mz riset.

Joen iézdfem] hafwer och en lösquinna hoos,1 och hon är 
rymdh.

1 [sigh]
2 Jfr sid. 23 not.
3 Icke summa.

Elefz sohn i Ramsefall, Lasze benämd, hafwer en kono när 
sigh. Dän hafwer 2 resor mz en man bedrifuit hoor, och hafuer 
haft henne emot sins faders wilia 1 åhr hoos sigh. Dänne quin- 
nan är föruist häredet. Och hans dom föll således:2 I) du hafwer 
orent din faders hus; II) hafwer du haft dän horen emot din 
faders wilia för hans ögon; III) hafwer du uch hysett en ander 
hora, så att dän ena horan hafwer fått orsack till att tala mz 
dän andra, och will således taga henne till ächta, på dätt du 
måtte bekomma en sumna3 p[ennin]g[e]r därföre och göra digh 
därutaf ett kramgoos. Skall fördänskull slita risz 30 slagh. Och 
både horernar försakade han.

Peer Jngemarson i Skerstada hafwer icke warit till stzcra- 
mentet i ett åhr för oenigheet, han hafwer mz sina granner, och 
hafwer på sockne stemmen kalat pfrejsten och hela nemden 
narrar. Dheres trätter hafuer warit om en syn; han nekade och, 
att han kallade præsten nar, vthan sade, att the narrade honom.
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Blefue wanner. Wite: 15 dalfer] till domkyrk[ian] och mista 
ryghuden, pastor loci godh därföre.

Jngel i Miöhultt är dän klochequinnan, som alla man löpa 
till. För suagheet skull wart hon fördh till mötedh och bekende 
sig hafva lärtt dän konsten vtaf en munck; hon bade och ett 
band mz någre knutar, huilket togz ifrån henne. Genom flitig 
och aluarsann 1 förmaning kom till att bekenna sina signa2 syn
der och lofuade bättringh; sleet risz 3 slagh endock hon wäll 
dömdes till högre straf, män hon icke förmåtte dätt vthståå. Sä
dan fördes hon till Linköpingz spetall.

1 Icke aluarsam.
2 Ovisst, om i manuskriptet står signa eller syna.

F rödinge soeben.

Klages, att prästegårdz ägerna ähre bortköpte såsom är 
cronejordh wnder frelse.



ACTA
VII.

CONVENTVS
Svper

YDRE NORRAWIDBOO 
och SÖDRAWIDBOO

Härader 
Stod vthi 

Ekesiöö.

Torpa soeben.

Suen i Leddemåla hafwer en jnnesman hoos sigh, som ghär1 
nödigt till kyrkio. Dänne klagade, att han war en siucker man 
och hafwer en stoor mill till kyrkian, lofuade bätringh, och 
wittnade pastor vthi Askerydh, att han flitigt d[är] ghär1 till 
kyrkio. Dänne stelte och lyfte för sigh: Måns i Lindekulla. 
Wife: 3 dalfer] till domkyr[kianj och ryghuden.

1 Icke ghår.
2 Icke hållit.
3 Icke geenstortigh.

Oluf Råsz är obarmhertig emot the fattiga.
Nils dotter, Karin i Brostorpz, hafwer giort lönskeleie mz 

en dräng, som nu är gift i Tiust. Hafuer tilförne och sädan 
hållit2 sigh ärligen, som pastor wittnade. Blef förskonat mz riset.

Måns i Broby hafwer warit ifrån 
-sacramentet i 2 åhr för oenigheet skull, 
som han haffwer] mz sina granner, och är 
hans hustru berychtad för truldom, huilket 
icke war beuisligit, vthan af heftigheet sagt 
vtaf Månses granner.

Oluf i Slooboda och i trättor mz sina 
granner.

Jth[em] Måns Olson i Högelycke är 
en geenstortigh3 man och mycket trätto- 
sam. Blef befalat, att denne skulle bättra 
sigh och vnderghå samma dom, som dhe 
andre, eller sätties vthur församblingen, 
efter han icke war tilstädes.

desse lofuade bätt
ring. Wite: om dhe 
komma igen, gifua 
5 dal [er] till dom- 
kyrfkian] och ryghu
den, pastor loci god 
därföre, Jöns i Näs 
och Joen i Smedzs- 
torp, lensmannen.
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Lasze i Engh hafwer söner, som ähre i rychte, att the en 
gângh hade otilbörliga handlat sigh emott dheres fader. Dätte 
war inted beuisligit, vthan allenast ett löst taall.

Erick i Fiskarp är berychtad, att han är olydigh sina för
äldrar. Dänne saken skötz vp till widare ransackningh, och om 
dätt är sandt, som honom sägz vppä, skall han mista ryghuden 
och böta 2 daler1 till domkyrk[ian], och wetnen, som mz honom 
wetna osanfärdeligen gifua, 2 daler.

1 Marker ?
2 Icke rensa, som eljest är originalets vanliga uttryck i detta fall.

Joen i Häggare lofwer vth ondt och thz plägar så hända. 
Efter han är en oför man, skall han rena2 sitt nampn, förän han 
bekommer någer kyrkiotiänst.

Bencht i Roszbo hafwer en quinna, som en longh tidh haf
wer warit i rychte för tiufuerij och är för någon tidh sädan 
kommen i rop för truldom och är en förargeligh menniska. Denne 
war intedh tilstädes, vthan war dragin till Östergöttlandh och 
skall till första ting och göra sitt nampn fry och sätties medler- 
tidh vthur Gudz försambling, efter hon länge hafwer warit vthi 
dätte onde rychted, till thz hon ränser sitt nampn.

Mariet i Holma berychtad för truldom, nembligen att hon 
kom mz en brokot katta och ett band om halsen mz 3 knuter, 
och hafwer giort mycket ondt. Skötz till tinget.

Asby sochen.

Sones hustru i Dempakulla hafwer giort hoor och hafwer 
tagit skrift, män är dochlickwel icke lagligen åthskild mz sin 
man. Denne Sone togh p[ennin]g[e]r och en t:a rogh vtaf dän 
skräddaren, som henne belägrade, och blef så en horekrämmare, 
och äre således alle 3 lika vthi saken, et factum est diuortium, 
ey må hon heller komma till något annat giftermåll, efter hon 
icke wille taga sin man igen, för än man seer, huru hon ställer 
sigh herefter.

Ith[em| för:de Sones dåtter hafwer bedrifwit bolerij mz en 
drängh, som sädan försågh sigh medh tiufuery. Dänne gafz fry.

Kirsten Tom[m]eszes efterlefuerska i Dempekulla berychtad 
för truldom; war intedh bewisligit.
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Knut i Norby giort hoor mz en anners festepiga. Denne 
Knutt war inted tilstädes, vthan blef stemdh til Linköping, män 
pigan war tilstädes, och hafwer hon sädan latidh1 belägra sigh 
vthaf Peer Suenson i Kudu, huilken bötte för möödommen, och 
Knut hade henne tilförne belägrat, därom Per Suenszofn] icke 
wiste, och medler tidh togh för:de2 Nils, hennes rätta fästapilt, 
bötter vtaf dhe andre, som henne belägrade, vnder dätt skeen, 
att han wille behålla henne.

1 Icke låtidh.
2 Är icke nämnd på något föregående ställe i akterna. Jft sid. 90.
3 Jfr sid. 23, not.
4 Icke latinska typer i manuskriptet.
5 Marker?

Huad denne Nilsz belarigfer], efter din3 festepiga fans brodz- 
lig, dätt du gärna icke hade sedt, och togh så dina gåfwer igen, 
widare hafwer du digh icke latidh1 därmädh benöya ey heller 
söckt sententia4 hoos andre, om du kunne komma till ett annatt 
cgiftermâll, vthan hafwer tagit böter för henne först utaf Peer 
Suenszon 4 Skepp[or] sädh och en waldh koo, vtaf Knutt 8 lodh 
;sölf och en t:a rogh; så befinner man, att du henne behåller, 
eller och gifwa alt igen, som du hafwer tagit till böter för henne, 
och lefuerera dätt till domkyrekfian]. Han sade sigh häller wille 
gifwa alt ifrån sigh än som behålla henne. Jon Amundson, 
knechte höfuismannen, godh därföre till Mattismesze dagh. Ithfem] 
Peer Suenson, efter han giorde sin fader emot och belägrade 
henne, lofuade han till domkyrkpan] 4 d.5 Män hon blef för
skonat, efter hon både gångerna hade latidh1 belägra sigh på 
ähran, nembligen af Knut i Norby och Peer Suenszon i Kudu.

Joen i Braskeboda lefwer i oenigheet mz sin granne. Blef 
befalat att sätties vthur församblingen, om han sigh icke bätrer.

Brita i Tångeby hafuer belägrat sigh mz en dräng benemdh 
Lasze Skreddare. Denne hafwer försonat sigh hoos öfuerheten. 
Ith[e]m arbetadh hoos kyrkioherden en weeku därföre. Blef 
pastori tilsagt, efter han icke war i Linköping, skall han dätt 
betala hoos domkyrk[ian].
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R y d h Soeben.

Erick i Kusarp giert hoor och mord. Ähr försonat hoos 
werdzligh öfuerheet. Sleet risz 39 slagh.

Peer Holmeson, en knecht, hafwer öfwergifuit sin hustru. 
Hans hustru war berychtad för tiufuery, och sädan hon stall och 
hade bött, togh han henne igen, och war icke beuisligit, att hon 
sädan hafuer haft nägott ondt rychte vppå sigh. Denne Peer 
lofuade, att han wille taga sin hustru igen, och om dhe icke 
lefua christeiigen pâ både sidor, wite 30 dalfer] till domkyrk[ian] 
och ryghuden. Lyftesmän: pastor loci och länszmannen.

Oluf i Siöarpz legopiga är berychtad för för:de Peer Hol
meson. Efter dänne Peer togh sin hustru igen, sades pigon fry 
för honom.

Lasze i Boda är i oendelig trättor mz sina granner.1 Lig
ger hemma siuck och är en wrsinnat menniskia och gör aldrigh 
än bannes, där han ligger, och kan lichuel äta sina fulla måltider. 
Bief befalat, att D[omi]nus Prœpositus skall taga 2 gode präst
män mz sigh och någre af the werdzlige, som sittia för lag och 
rätta, och förmana honom aluarsamt, att han står vtaf mz sin 
ogudachtigheet, och vpläsa och vthtydha för hono[m] sin cathe- 
chismum, och om han icke will lyda förmaninger, så föres till 
sin sochnekyrkia och mjsta ryghuden.

1 Är i manuskriptet skiifvet med tre n genom delning på två rader så
lunda: gran-nner.

Jth[em] en lösz dräng, som ingen tiänst hafwer, hafwer 
trolofuat en pigo och will öfwergifwa henne.

Jngewall Skreddare är i trätto mz sin hustru.
Jthfem] klagade D[omi]nus pastor lod önkeligen och gaf 

om sins hustrus skröpligheet tilkenna, och medh deltes honom 
efterfölliande breff:

Abrahamus Andrere A. genom Gudz försyn Ärchiebiskop i 
Vpsala. Petrus Benedicts Biskop i Linköping, göre witterligit, att 
thän 28 Maij åhr [15]96, tå wij then general visiteringhölle wthiEke- 
siö i Södra Widboo i Smålandh, stältes för osz och Capitelet sampt 
alt prästerskapet af Norra och Södrawidboo, som på thän tidh



88

där alle tilstädes wäre1, vthi erlig, wälbyrdig Måns Olufsons tii 
Graby, item wälachtig Jöns Boosons, häredzhöfdinge, Nils Persons^ 
Hem[m]ing Persons, Konge Ma:tz befalningzmän och fougter, sampt 
Joen Amundson, knechte höfwidzman, och tree nemder af Norret 
Södre Widbo och Ydre häredes näruaru för ratta2 hederligh 
quinna, h. Kirsten her Måns Jonce hustru i Rydh, som klageiigen 
gaf tilkenna mz bref och monge troowerde menniskiors sanferdige 
witnesbyrdh beuiste, att hon för 14 ähr sedhan war af stoor 
siukdom och töör werck i alla sina lemmer och ledamoter3 så 
försuagat, förlammat4 och platt fördärfuat worden, att hon i för- 
bemelte 14 åhr alzintedh förmåtte göra sin man någer hiälp och 
byståndh i husholdet, ja icke förmätte siälf röra sigh ifrån thz 
ena rummet till dätt andra, wthan andre måste leda och bära 
henne både wth och in, såsom nu och skinbarligit är; hade och 
i så lång tidh aldeles warit oförmögen att beuisa sinom man 
någen ächtenskapz skyldigheet, efter hon där till såsom en dödh 
och afdummat leem plat otiänligh och odugligh war. Hade och 
för tän skull för någre fåå åhr sedan mz sin mans godha wilia 
och samtycke begifwit sigh till sin mågh, h. Måns i Asby, där 
hon hoos sin dåtter större och bätre roligheet och omwårdnat 
hafua kunde en hemma af sitt egit oachtsamma legofolck. Och 
nu på thz aldra fliteligaste mz gråtande tårar badh för förde sin 
man, h. Måns, att honom måtte warda efterlatidh5 komma till 
annat echtenskap, såsom hon och thz samma tilförne hoos salig 
ErchieBiskop6 Anders i Vpsala och Biskop Peer i Linköping 
bidit hade och förtröstning däruppå bekom[m]it, efter som wäl- 
bemelte Erchie Biskop6 Anders Bref förmäle (althenstundh hon 
sinom man nu och framgint aldeles dödh och förglömdh ther- 
uttinnan wara wille). Bode och täslikest thz samma wälbemelte, 
wälbyrdige, wälachtige gode män samptt häredz nemder, som 
wiste, huilken stoor älendigheet här Måns så mångh åhr liditt 
hade och i sitt husholdh en vthfattig man war worden.

1 Icke wore.
■ Icke rätta.
3 Icke ledamöter.
4 Icke förlamat;
5 Icke låtidh.
6 Icke Archie eller Archie.
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Hafwe wy förtänskull taget thenne sacken i noga och flite- 
lig ransackningh och betänkiande, och wy i sanning förnimme, 
att oftebemelte her Månses hustru ähr till echtenskapz bruuk och 
huszholdh aldeles otiänligh och en dödh och afdumat leem, och 
han i för:de 14 åhr hafwer sigh ärliga och kyskeliga förhollit 
och haft christeligit medlidande mz henne, förmodandes bättringh, 
och nu platt intedh hopp ähr mer till hennes helso, och tärföre 
hon så myckit för hono[m] beder, och han til ächtenskap är 
tiänligh och nu thz och begärer och will henne försöria medh 
nödtorftig hiälp efter sin ytterste förmögenheett1 till födo och 
kläde2 i hennes lifztidh, efter som the sigh sielfue där om vthi 
gode mäns närwarelse förent hafua.

1 Icke heet.
2 Icke kläder.
3 Icke thässe.

Hafwe wy förtänskull för thänne3 förtalde orsaker skull 
(och efter kyrkiones christelige Consistories exempel och gambla 
stadge, huilken wedh them apostoliska orden sigh grunder: Om 
mannen döör, så är quinnen fry ifrå lagen) i tätta fallet mz ho
nom i så måtto dispenserai och efterlåtidh, att han må begifwa 
sigh till echtenskap, när och huar som honofm] synes, och Gudh 
honom rådh förelägger. Till wiszo vnd[er] wäre signeter. Datum 
die, anno et loco ut supra.

S u n d h s o c h e n.

Måns Olszon till Graby är intedh wigdh wedh sin hustru. 
Ithfem] hafwer och tagit en quarn ifrån Sundz prästegård, som 
där hafwer legat till i 60 åhr, och är där till gifwen till testa
mente och icke läntt.

Huad belanger, han är icke wigder, hafwer warit hinder 
därtill, efter han hafwer warit för ricksens fiend[er], och begärade 
dagh till Michaelis tidh. Wite: 30 daler till sin egin kyrkia och 
20 til] domkyrkfian]. Joen Amundson och Nilz Person, fougten, 
godh därföre.

Huad dän quarnen belanger, war intedh beuisligit, vthan 
Måns Olufzon hade gam[m]ell bref och segel, att hon aldrig war
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därtill gifwen, sådant och sochnen wittnade, och skall därom 
ransakas, när nu någre warde vthsände af Capitelet.

Fruw Pålethe på Edh hafwer låtidh lägra sigh vthi sin 
enckedom. Vlf Person hafwer henne belägradh och lofuat henne 
ächtenskap, och om han kan blifwa förskonat till lifwet hoos 
hans F. nåder, så will han behålla henne.

Nils Jörenson i Bestorp hafwer öfuergifuit sin festepiga, 
efter hon hafwer latidh1 belägra sigh vtaf 2 andre. Vide Asby 
sochen sub signo2.

1 Icke låtidh.
2 Här följer i manuskriptet ett tecken, som äfven återfinnes i marginalen 

vid det åberopade stället. Jfr sid. 86 not.
3 Marker?

Jngebor Måns Olufsons och hennes festepiltt wille bryta 
troolofuen. Denne stämdes till Linköping. Måns Olufson på 
Graby godh därföre.

Erick i Fornåsa qnarn ligger i lönskeleie. Wigdes strax.
Gertrud i Horszefall hafwer öfwergifuit sin man. Hennes 

man är i Romskulla sochen boos sin dåtter, och hafue the giort 
tiufuery på både sidor och därföre skildt sigh. Erick Arfueson, 
fougten, lofuade, att han wille förlika dhäm, hwij icke stemdes 
the till Linköpingh.

Ragnel i Ramblarp giort lönskeleie och är en signerska. 
Slett risz 20 slagh,

Måns i Axualsboda hafwer en engia madh ifrån kyrkion, 
som är gifuen till testamente.

W y sochen.

Lasze i Wyesquarn hafuer rympt ifrån sin hustru och nu 
medier tidh hafuer tagit henne igen. Vppå denne Lasze bety
gades, att han hade latidh1 slåå vth ögat oppå en bonde, som 
honom inte'dh ondt giort hade, och därföre bötte han 3 d.3 till 
■domkyrfkian],

Wthi Nerfuahult är en jnnesquinna, huilken hafuer en dåtter, 
som är en lösquinna.

Laszes dåtter i Kappakulla will bryta trolofuen. Dänne är
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berychtad, att hon hafuer låtid1 belägra sigh vtaf en annor, och 
begärar drängen, att hon skall först rensa sitt nampn, sädan will 
han gärna taga henne igen och wies mz henne. Lasze Bencht- 
son, ländzmannen, godh därföre.

1 Icke latid.
2 Hennes trolofvade?
3 Mark?
4 [han]
5 Icke berychtade.

Jon i Läp går nödigt till kyrkio.
Nils dättcr i Hult will bryta troolofuen. Lofuade sigh wille 

wies 14 dager efter pingesdagh. Wite: 1 par oxar. Lyfte: Pastor 
loci och Nils i Hult.

Jons dåtter i Byrkefall will bryta trolofuen. Pigones fader 
kom honom2 wthi ett ondt rychte för tiufuery, och dätt war in- 
tedh beuisligit. Konge Befalningzman wittnade dätt, och wigdes 
strax. Denne Jon i Byrkefall lofuade 1 d.3; inted bekom[m]it.

Malexander soeben.

Giols dräng i Danskeboda, Måns Erickson, hafuer belägrad 
en piga och lofuade henne echtenskap. St^ax därefter feste han 
en anner, huilken i hans frånwaru giorde hor, och nu friar4 5 till 
dän tridie och är icke lagligen åthskildh mz dän förre.

Olufz hustru i Sonnewick är berychtad för en skräddare, 
som är i Torpa soeben. Desse stemdes till Linköpingh.

Linderååsz sochen.

Karll och Bencht i Röszmark woro i en fello och höggo 
nedh en gran, huilken föll neder på en tall, och then sörtallen 
slogh ihiäll en kar. Efter dåd war vtaf wide skedt, kunne man 
intedh dömma dhäm till någott straf, vthan lofuade en half t:a 
korn till domkyrkfian]. Håkan i Röszhult godh därföre.

Fruw Märites tiänstefolck på Gödeberg, en gift dräng och 
en ogift quinna, äre berychtad6 för hoor. Hon slett risz 39 slagh. 
Män han är rymder.
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Söfuerins styfson i Botarp giort lönskeleie.
Mårten Giulsmedh1 hafwer hållit sigh ifrån sacramentel i 

2 åhr.

1 Gulsmedh?
, 2 Icke Dorothea

3 Icke Hemming.
4 I marginalen: N. B.
5 Icke sådant.

Knut i Quarnarp giort hoor mz en, som var honom skyldh 
i 3 leedh.

Jöns i Blåsarp ähr owigder. Wigdes hemma efter mötedh. 
Jöns Skomakare är owigder. Wigdes hemma efter mötedh. 
Fruw Doretha2 3 hafwer öfwergifuit sin man Jöran Bonde. 

Separatio inter illos tantum facta e[st] quo ad mensam.
Jöns sohn i Isarydh hafwer giort lönskeleie. Han satte 

löfte för sin sohn, att han skulle komma antingen till Jönekö- 
ping, Wadstena eller Linköping. Wite: 2 par oxar Hemning* 
Person, fougten, god därföre.

Säby sochen.
Peers dåtter i Haarkrankery hafuer bedrifuit hoor; mädh 

dänne hafuer en legat, benemdh Anders i Järslätt, och her Arfue 
Göstafsons fougte bekende, att han hafuer giort 5 hoor, huilket 
skedde i Wadstena möte, och sägfer] för:de Anders i Järslätt, att 
han hafwer hans F. Nådes försuarelsebref4 och därföre intedh 
will komma tilstädes. Vide Wadstena möte uthi Egbyrinna 
sochen.

Joen i Färeszboda giort hoor mz en wan netting. Hans 
huszbonde, Erland Biörson, hafwer heraligen försonat sacken vthan 
ting för 6 oxar. Sädan bekendes, att förde Erland icke hafuer 
wele tagit honom ifrån någen rätt, vthan om så wore, han kunne 
försona sin sack för tinget, så wille han taga 6 oxar. För sam- 
uetet skull, efter dät är nu 2 åhr sädan, så stodh han kyrkiostraf 
mz sådan5 welk or, att han ändock skall wara werdzligh dhom 
vndergifuen; sleet risz 15 slagh och 15 wedh sin sochnekyrkia, 
och skall han wara förplichtad till att föde dän wanuettingen, han 
belägrat hafuer.

En knecht i Slättåsz giort hoor. Ähr vnder Håkan Amund
sons fennika i Suartorp sochen.
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Heer Arfue Göstafsons fougte hafwer warit i Säby soeben 
och befalat fougten Hem[m]ingh Peerson, att han intedh skulle 
befatta sigh niz några saker där vthi sochnen. Därföre wore the 
tredska och kommo intedh til mötedh1.

1 I marginalen: N. B.
2 Icke slagh.
3 Anders Persons dräng?
4 Icke ähr.
5 Icke föräldrars.
6 Nu Adelöf.

Anders Persons dräng i Wätinge will öfuergifua sin fäste- 
pigo och hafuer lägrad sigh mz en annor quinna. Dänne quin- 
nan sleet risz 35 slag2, efter hon hade lagt sigh emelloni Anders 
Person3 och hans troolofuade fästemöö. Män han war intedh 
tilstädes.

Bencht skräddare i Höcklo ähr rymder ifrån sin hustru och 
är4 berychtad för hoor.

Lasza sohn i Tåszååsz hafwer lägrat en knechteänkia. -Wig- 
des strax mz henne och hade sina föräldras5 samtycke därtill.

Håkan i Hulu hafuer skildt sin hustru ifrån sigh för hoor 
och ähr siälf skyldh för hoor. Han war tilstädes, män hustrun 
intedh, vthan hon war hoos fruun på Gödeberga; han fick ingen 
beskeedh, för än han skall hafua fram sin deija, huilken han be
lägrade, män han neker, att han intedh hafuer beställa mz henne. 
Lichuell hafuer hon barn, och är dätt 2 åhr gam[m]elt. Stemdes 
till Wadstena. Jth[em] han och hans hustru pläga slåå sin mo
der. Blef befalat, att han skall taga bref vthaf kyrkioherden och 
sochnenes nämdh, huru han ställer sigh emott sin moder. Sädan 
kom dänne Håkan till Linköping, men icke hustrun, och stemdes 
ban till Söderköpingh.

Aleff6 soeben.
Peer Jönson i Alef hafwer warit ifrån sin hustru i 5 åhr.
Bencht i Kerra hafuer giort hoor.
Måns i Skogh och hans hustru äre både dömde ifrån lifwet: 

han för ett mordh och hon för 2 hoor.
Tyres i Falla gör myckit buller och stoor förargelse på 

kyrkiogården, ey är han wigder eller will wies mz sin hustru, 
och haffwer] hon nu waridt ifrån honom en månadb.



94

Måns sohn i Stenckestorp giort lönskeleie mz sin faders 
legopiga.

Torstens sohn, Nils benemdh, i Mickelstorp giort lönskeleie.
Israheï Karre hyler sigh vndfer] Fruw Brites och hennes 

söner till Nääs försuar och hafuer bedrifuit 3 eller 4 hoor och 
hollit sig ifrån sacramentel i 3 åhr, hafuer och giort kyrkioher- 
den mycken öfuerwold1 vthi sin egin gårdh i hans frånwaru.

1 I marginalen: N. B.
2 Icke låtidh.
3 Icke huilket.
4 Icke war.
5 Hennes namn anföres ej.

Pelle Buus är ogudachtig och will icke wies wedh sin 
hustru.

Suen Trummeslagare hafuer skildh sigh ifrån sin hustru och 
boor i Eneköpingh.

Wiredha sochen.

Adelin Håkansdåtter i Paradisz hafuer belägrad sigh mädh 
sitt syskene barn ' och nu på nytt hafuer latidh2 belägra sigh 
vtaf en löösz dräng. Dänne saken är förlicht hoos werdzlig öfuer- 
heet, och dänn sista, henne belägrade, säger hon, att han hafuer 
lofuat hen[n]e ächtenskap, och war han intedh tillstädes, vthan 
stämdes till Jöneköping. Hon sleet risz 39 slagh och begötz 
mz watn.

Anders Påfuelson hafuer en longh tidh warit ifrån sin hustru. 
Denne Anders lade sin hustru horery före, huilken3 icke wår4 
beuisligit, och wittnade alle man, att hon war en ärligh danne- 
quinna, och hade han siälf fört henne vthi dätt rychted. Han 
wille ingalunda taga henne igen. Män thå han blef dömder till 
riset för dätt horet, han hade giort i Finlandh och bött Arfued 
Drake därföre, besan han sigh och togh henne igen, och för hen
nes förbön skull wart han benådder för riset, och om han lefuer 
annorlunda än som ärligen och christeligen emot henne, skall 
hans kyrkiostraf ståå ypedh och mista ryghuden, pastor loci godh 
därföre.

Carll i Berkenes giort hoor, och medh dänne drack hon5
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sigh drucken, och spende beite i beite tilsamman1, och sädan 
belägrade han henne i sömpnen. Sleet risz 39 slagh och 3 äm- 
ber waten. Jth[em] quinnan 15 slagh.

1 Manuskriptet har iilsanman.
2 Icke latidh.
3 [thet] ?
4 Marker?

Jthfem] ett quinfolck hafuer låtidh2 3 belägra sigh, och thå 
hennes tidh kom, att hon skulle födha, gick hon allena vth i 
mareken och födde barnet, och sädan lade thz stupa och kastade 
måsz däruppå och gick thär ifrån. Sädan fan hennes mattmoder 
barnet, och8 bekom christendommen och lefuer än i dagh. Jöns 
Påuelsons sohn war barnefaderen, och hafue icke lofuat huar- 
andre ächtenskap; hon sleet risz 39 slagh.

Nils Jonson i Kellerydh sampt Jönsadåtter i Fuglakier, Brita, 
hafua sigh troolofuat, sädan föride Brita en ander tilförna tro- 
lofuat war, och nu är thäm lägerskap komme emellom. Till 
dänna troolofningh war största orsaken hoos pigones fadfer], och 
han sleet risz 35 slag. Jth[em] dän drängen, som henne beläg
rade, skall henne behålla och gifua 2d.4 till sin sochnekyrkia.

Lomeryd sochen.

Swen i Kneghult hafuer warit i 4 åhr ifrån sacramentel.
Bencht i Rallingzååsz haffwer] warit i 3 åhr från sacrament.
Joen i Boda är tredsk emot församblingen att vthgöra till 

com[m]unet.
Joens sohn i Kårstörp hafwer belägrad en pigo.

Marbeck sochen.

Elin i Barbeck giort hoor.
Sicilia ibidem berychtad för truldom.
Hinrick i Lillaharstada är owigdh. Skall wies, när hans 

hustru ghår i kyrkio.
Oluf ibidem är skyldh för lägerskap. Denne Oluf bekende, 

att han mz dätt första lofuade henne ächtenskap, och nu är hon
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siuckligh, så att hon dätt intedh begärer. Män hon blef kendh 
för hans ächte hustru.

Ingebor i Brunserydh, en signerska, sleet risz 25 slagh.
Arfuidh Arenson hafuer bedrifuit 4 slemna1 laster: 1) be

lägrad för någre åhr sedhan 3 quinfolck på Horsznäsz; 2) rympt 
ifrån sin festequinna, han haffwer] i Finlandh; 3) ähr i vppen- 
bara rychte för kyrkioherdens ibidem hustru; 4) ligger i lönskeleie 
mz en, som är hemma i Bredstada sochen.

1 Icke slemma.
2 Hon? Eller: han föruenter henne?
8 Däm?

Twå bekende han, att han hade belägrat på Horsznäsz och 
dän 3 på ächtenskapz lofuen för 6 åhr sädan och ingen skrift 
tagit. 2) rympt ifrån sin festequinna i Lifland därtill neker han, 
vthan sägfer], han hafuer skrifuit henne till någre gånger, och 
han2 föruenter honom. 3) huad belangfer] her Lars hustru i 
Marbeck, efter grannelig ransackningh både för ting och här 
kunne man honom intedh finna oskylligh för henne. 4) om dätt 
lönskeleie i Bredstada neker han, vthan wille allenast begära 
hänne till ächta.

Blef insatt vthi kistan till widare beskedh, och nu hafuer 
brutidh sigh vthur sitt fängelse.

j?[omi]m«s Johannes vthi Hargh är faderen till dänne här 
Lars hustru, och satte sin präst i wadh för tinget, att han skulle 
lätta kom[m]a henne hitt till mötedh, huilket doch icke skedde, 
och haffwer] för:de h. Larsz hustru tilförne giort 2 hoor, därföre 
wille man intedh släppa henne till att ghåå lagh. Och war 
för tinget 8 prästmän och 4 vtaf adelen, och dhe kunne icke 
frya henne.

Anna i Råby giort lägerskap medh Erick Suenson och tiäner 
han på Norsholm och är födder i Sunnerboo. Stemdes till Lin- 
köpingh.

Ascharydh sochen.

Peer Suenson i Lönhultt haffwer] hållit sigh ifrån sacra
mentel för trättor skull, och är hans hustru berychtad för trul- 
dom. Blef pastori befalat, att han skulle förlicha dän3, och dän,



97

som afträder, skall gifua till domkyr[kian] 3 dal[er] och ryghuden, 
wele the ieke låta förlika sigh, så sätties vthur försambling[en]. 
Huad truldomen belanger, neker hon hårdeligen och skall rensa 
sitt nampn för första häredz ting, och skall pastor ingen tiänst 
göra hänne för.

Margetes1 dräng will bryta trolofven. Wigdes strax.

1 leko Margaretes.
2 Icke Wäxsiö.
3 Icke wore.
4 Icke kyrie- eller kiörkeherde.
6 Icke prästegård.
6 Icke des se.

Höreda soeben.

Pastor loci hafwer en dräng, som honom stack mz en knif, 
och hafwer dänne drängen troolofuat 2 pigor. Dänne stodh 
kyrkiostraf, sleet risz 15 slagh och 3 ämber waten. Huad tro- 
lofningen belanger, hafuer han öfuergifuit dän i Östra häredt för 
dätt hon är berychtad för en annor. Befaltes, att han medh dän 
siste intedh skulle hafua mz beställa, för än dän förrige war til 
horet laghuwnnen, huy icke, nembligen att hon är oskylligh, så 
är hon hans ächta hustru.

Jthfem] beklager sig pastor lod, att 7 gårder äre lagde 
ifrå Lincöpings stifft och jnn vdi Wäxsio2 stift, derwpå gaffs 
honno[m] dette breff:

Abrahamus Andrece genno[m] Gudz försynn ärehebiseop j 
"Wpsala, Peer Benedicti j Linköping biscop, göre witterligitt, att 
åhr epter Christi byrdh 1596 denn 28 maij, thå wy thenn gene
ral visittering höHe vdi Eckiesiöö, j Södrewidboo j Småland, 
kom för oss, Capittelett sampt altt prästerskapett af Nörre och 
Södre widbo häreder, som thå ther alle församblade wåre3, för 
retta hederlig och wällärd mann, här Jöns Nicolai kurkeherde4 j 
Hörede, samptt sochnenes nempnd och andre gamble, beskedelige 
dannemän j förnefmnjde prästegärd5 6, gifvandes thilkenna och 
wittnade, att denne1’ eptern[emnd]e siw gårder /: nemligen Katta- 
riid, 2 gårder, Torp, 1 gård, Mortarid, 1 gårdh, Bönsköfle, 1 gård,

7
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Hestarskog, 1 gård, Nömme, 1 gårdh, Jthfem] ett trap1 benempd 
Wiik :/ hafue af ålder mz all prästetiennde och rettigheeter le- 
gatt thell Höreda, j Södre widbo j Linköpings sticht; men för 
3 åhr sädenn wid pas olagligenn tädann lagde thill Biirke j Wexiö 
sticht för wäld och wenskap skuld, såsom her Canuti Olai, som 
på then thidh der war kiirkehärde, bref och segell derpå gifnne 
klarliga vttwiste. Wittnade och desligest dettsamma ärlig och 
wälachtad Jöns Bosonn thill Syreda sampt prästerschapett och 
häredzboo, att för:de 7 gårder hafue af ålder althid legatt thill 
of[ta]be[mäl]te Hörede och aldrig thill Birike, för ähn s. biscop Peer 
Caroli denn thidh hann war Ordinarius öf[we]r allt Calmara lähnn 
dem ditt lade. För:de her Knut thell wilie kunne wy fördennschuld 
herom iche2 annorlunda besluta eller dömme, änn att oftebenempnde 
7 gårder skule här efter ewerdelige så wäll mz all prästetiende och 
rettigheeter jth[em]: kirke- och pristegårdz bygning liggia thill 
Höreda och icke thell Birike, såsom the mz konungztienden och alla 
andra åhrliga vtlager der thill liggia. Ther kirkeherdernne3 4 på 
både sider sampt böndernne hafue sig fulkomneligen* efter retta, 
icke görendes häremodh j någonn måtto wedh thed straf och 
peen, som wår kirkeordning herom förmäl[e]r. Dœf|u|m5.

1 Icke t&rp.
2 Ej icke.
5 Originalet har kirkeherderdernne.
4 Icke fulkommeligen.
6 Förkortningstecknet på detta ställe i manuskriptet betyder datum etc?
6 I originalet står däme.

Item hafwer Pastoris styfdåtter förseedt sigh mz lägerskap. 
Vide Eckesiö stadh.

Oluf i Biönshultt hafuer itt bolskap. Denne6 quinnan hafuer 
anno [15]88 vthi Linköpingz Capittel warit och blef skildh ifrån 
sin man, Lasze benemdh, för hoor, och hade hennes man, Lasze, 
giort 2 hoor och skulle ingen dhera gifta sigh så länge dhe lefde. 
Nu är dänne Oluf kom[m]en och hafuer belägrad henne, och 
hafua barn tilsamman. Denne Oluf suarade, att han intedh wiste, 
dätt hade warit så stoor syndh. Jth[em] saligh M. Nicolaus 
Docanus olim lincopensis, som åthskilna brefuet gaf, hade sagt 
till quinnan, att hon skulle bida i 3 åhr, och sädan kunne hon 
wäll komma till annat echtenskap, och thesse orden trodde hon,
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icke heller lätt läsa brefuet för sigh, och någre åhr därefter läg
rade dänne1 Oluf henne2 3 på echtenskapz lofuen.

1 Originalet har däme.
2 Originalet har heme.
3 Jfr noten sid. 23.
4 Icke I.
b [du],
6 Marker eller skillingar?
’ I manuskriptet står hemna.

Domen:

Lasze (dänne war quinnones förrige man) medhan dhus 
sista gången giorde hoor, hade din hustru rätt medh digh att 
skilies åth, och meningen war i brefuet, att i4 icke skulle gifta 
eder, på thz att man mz tidhen måtte kom[m]a eder tilsammans 
igen. Men nu will hon intedh lätta förlika sigh, vthan togh 
medier tidh denne Oluf och giorde wäll orätt däruthi, att hon 
icke först skulle hafua försport sigh. Så efterlåter man digh 
fördänskull, att tu sam[m]a quinna behåller efter Lasze hennes 
man föll sist vthi hoor. Ey må då5 Lasze kom[m]a till något 
giftermåll, efter du ett grufueligit hoor giort hafuer, nemligen mz 
en heden quinna, huilken som tilförne hafuer latidh lägra sigh 
utaf 2 bröder.

Denne Oluf wigdes strax.
Peder i Näs will bryta trolofuen. Lofuade att wille wies 

mz sin hustru Dominica Trinit[atis\. Wite: 10 dal[er] pastor 
loci godh därföre.

Peder i Tanarp leget i lönskeleie. Nött gode mäns förböner 
och gaf 2 d.6 till domkfyrkian],

Måns i Quernarp hafwer en dåtter, som will bryta trolofuen. 
Wigdes strax.

En tiänstequinna, som hafuer dräpit sitt barn; och her Ture 
Bielke, lagmannen, förskonte henne lifuet. Slet risz 39 slagh och 
begötz medh waten.

Peer i Mölarp hafuer en sohn, och hans trolofuade piga 
will honom öfuergifua. Faderen satte löfte för pigon för 30 
dal[er], att hon skulle komma tilstädes eller och wies strax där
hemma7, och hafua beuisz däruppå af kyrkioherden sampt Michil
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Sigfridzons segel därunder, och brefuet skall wara för osz i Lin
köping. Michil Sigfridzons vnderskrifuare godh därföre.

Joen i Ödegerit hafuer en jnnesquinna, som är en löskona. 
Sleet risz 39 slagh, -och om hon kom[m]er igen, föruises vthur 
stiftet.

Ingatorpa sochen.

Johans i Boarp är berychtad för signelse. Inted beuisligit.
Peer Stekare i Honsui hafuer legat i lönskeleie mz en för

lupin kona, som håller till i Romskulla sochen, benemdh Sophia. 
War inted beuisligit, att han för eller sedhan hade giort någet 
lönskeleie, och wart honom befalat, att han skulle begifua sigh 
till ächtenskap. Skall gifua en daler till domkyrk[ian], intedli 
bekom[m]it.

Enkiones dåtter i Hemestorp hafuer öfuergifuit sin man för 
tiufuerij och för han skött mz en bösza åth sin suera.

Denne staal et horsz. Sädan sade han till sin granne, om 
han icke förwarer sin häst för sin grannes skiutt, så skulle han 
laga såå mz honom, att han skulle aldrigh hafua göra mz skiutt 
mera. Och dagen därefter hände dätt, och hade han illa farit 
(bona venia) medh hans hemligheet. Denne menar man, att han 
är i Sunnerboo och heter Anders Nilson. Hans styfad[er] boor 
i Westraheredt i Nydala sochen.

Mattes i Åsen hafuer trolofuat sigh mz en pigo, och sädan 
belägrade en skökio, benemdh Gunil i Anteslaboda. Dänne 
Mattes war drucken och lade sigh vthi en boodh, och så kom 
dän skökian och lade sigh när honom, och är hon drifuen ifrån 
sin man, huilke både 2 hafue giort hoor. Bief befalat, att han 
skall mista ryghuden 25 slagh och lofuade 2 d.1 till domk[yrkian]. 
Pastor loci godh därföre.

1 Marker?

Elef i Häslebergh hafuer giort hoor. Sleet risz 28 slagh.
Elsa i nybygget är berychtad för signelse, sleet risz 25 

slagh, och om hon kommer igen, skall hon mista ryghuden och 
föruisas häredh.
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F1 i s b y soeben.

Peder i Löfhultt är i röchte, att han hafuer slagit sin fader. 
Faderen neker hårdeligen därtill, och war intedh beuisligit. Om 
dät spörs annorlunda, gifua en oxe till domkyrkfian] och mista 
ryghuden.

Peders dåtter ibidem giort hoor. Hon lågh siuck.
Håkan i Konungzrydh hafuer warit ifrån sin hustru i 4 

åhr. Desse ähre 2 gammel folck och ghå allenest beggies dheres 
barn emellom, doch är bäggies samtycke på både sidor, och nu 
äre igen tilhopa.

Kirsten i Fogelhult en lösquinna, sleet risz 39 slagh och 2 
ärnber waten.

Joens legopiga i Äskiult hafuer ryggiat sin trolofningh; 
beuistes, att han hafuer tagit en annor och rått henne barn. 
2) ligger aldrigh tör. Vthi Barckerydh sochen hafuer han dän 
andre belägrat, och heter han Broor Erlandson. Denne pigan 
sades ifrån honom frij och quitt.

Bencht i Gishult förachter Gudz ordh och ghår sielden till 
kyrkio. Jthfem] bruker fiskerij och hööbärningh om söndagen. 
Denne förachter stemningen.

Hustru Jngebor i Ormarydh hafuer intedh warit hoos sin 
sochnekyrkio på itt åhr ey heller till sacramentel. Dänne för- 
achtar stemningen, förty hon är en adelsfruw.

Håkan i Påskarp hafuer trolofuat 2 quinnor, och thän förste 
rymde bort för tiufuery. Honom blef efterlåtidh att wies mz 
dän sista D[omi]n[i]ca Trinitatis, pastor loci godh därföre. 
Wite: 30 daler.

Mariet ibidem är i rychte, att hon skulle hafue låta belägra 
sigh, för än hennes man blef dödh. Så kom rychted vth, att 
strax efter hennes mans dödh, så refz hon mz drängen på logen, 
och 14 dager efter begrafningen begärte the att wies mz huar- 
andre, och strax därefter belägrade han henne. Och sädan han 
kastes i kistan, bekende han sigh hafua 2 gånger belägrad henne, 
för än mannen han blef dödh vthi laden, dhå dhe gofue boska
pen. Skötz till tinget.

Brita ibidem är ifrån sin man, som nu är hemma i Rydh sochen.
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Gudmundh i Skällerydh hafuer icke gifuit sämie smör i 6 
åhr. Formantes till bätringh.

Joen Pauelsons1 hustru hafuer 2 resor gått ifrån sin man, 
thär öfuer han är fallen i hoor, Sades, att hon är i Wreta 
Kloster, benemdh Mariet, och hafuer sin sohn, som tiäner kyrkio- 
herden. Dän quinnan, som Joen giorde hoor mz, sleet risz 
25 slagh.

1 Icke Påuelsons.
2 I marginalen: N. B.
3 Marker eller daler?

J Appellarp ähro oendelige trättor, och ähre dheres hustrur 
en stoor orsack till dheres trättor. Denne förlichtes. Wite: 
dhän, som bryter, skall gifua 15 daljer] till domkyrfkian] och 
mista för 3 kyrkiodörer ryghuden, pastor lod godh därföre.

Peer Suenson i Roskoug är för 3 åhr sädan rymdh ifrån 
sin hustru till Finlandh. Carll Hinderson hafuer beskeed af hans 
F. Nåder, att han skall fånga honom, och om han icke kommer 
snart igen, kan man henne icke förholla att komma till ett annatt 
giftermåli.

Lasze i Holma trätter mz sin hustru. Denne Lasze hafuer 
stulit och haffwer] intedh warit för lagh och rätta2, vthan Nils 
Larson, fougten vnder Axell Jahonsons på Göckzholm landgoos, 
hafuer försonat saken hemligen. Jthfem] dhå denne Lasze lågh 
i fängelse, stall han 2 skillingar3 ifrån en, som lågh hoos honom. 
Jth[em] haf[wer] stulit alla sina dagar. Sleet risz 39 slagh, och 
om han kom[m]er igen, och öfuerheten icke will strafua, skall 
han föruises landet.

Hult soeben.

Peer Snickare vthi Skällenäs will bryta trolofuen och för- 
achter sacramentel. Wigdes strax och blef förmanat till gud- 
fruchtigheet. Wite: mista ryghuden och böta sin halfua åårs löön, 
och thz skall gifues till dhe fattiga.

Emellom Nils Kockz dåtter i Biersby och en dräng är 
kom[m]it troospiell, och drängen är nu gift i Målilla sochen.

Drängen skall slita risz, och pigan henne är lofligit att 
kom[m]a till ett annat giftermåli.
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Hoos Suen i Nödhult är en enkia, som är igenom ächten- 
skapz löfte bedragen och krenckt1. Denne drängen2 hafuer sin 
moder i Linköping och heter Lasze Anderszon. Hans broder 
heter Lasze Suneson, är vndfer] Joen Amundsz[on]s fennike.

1 I marginalen: N. B.
2 [som henne krenektej.
3 Icke Carlson.
4 Icke Drängen.
6 I manuskriptet står heme.

Vthi Ägelsgööll är en quinna, som tilförne hafuer bedrifuit 
hoor och nu på nytt lägrad sig mz en dräng, ändoch hordoms 
sacken är förlicht.

Håkan i Skrikeboda hafuer en mottuilligh quinna, och the 
lefua i stor trätto och oenigheet, och quinnan förhafuer sin styf- 
barn, ey heller will hon fulkomna sitt echtenskap. Denne quin
nan sleet risz 25 slagh och wigdes strax. Lofuade bätring. Wite: 
mista ryghuden.

Vthi Edeskugh är en signerska, hon är rymdh.
Hoos Jon Calson3 i Gunnarp är en legopiga, som en dräng 

hafuer troolofuat, och en annor piga hafuer han troolofuat til
förne. Vide HöreAa. sochen, kyrkioherdens dräng ibidem.

Peders dåtter i Kolstorp är lagligen fäst widh en vng dräng, 
och dänne hafuer sädan i Calmar belägrad en änkia och är rymdh. 
Dänne befaltes, att hon skulle holla sigh ärligen till Juli, och om han 
icke däszförinnan kommer igen, haf[wer] hon loff att taga en annor.

Ramfridh i Tingsta giort lönskeleie. Drängen4 haffwer] 
inted lofuat henne echtenskap, och hafuer hon en farlig siuck- 
dom, så att hon vndertiden, när dätt kom[m]er ått henne, löper 
hon i mareken och är hela 8 dagerna borto stundom en måna 
tidhz. Formantes, att församblingen skulle bedia för hene5, och 
blefue både förskonat.

Kirsten i Sutarp giort lönskeleie. Befaltes, att hon skall 
slita risz och drängen böta till domkyrkian.

Ekesiöö stadh 
sampt vtaff sochnen 

därtill ligger.
Vnge Måns Joenson hafuer en longh tidh lefuat i stoor 

oenigheet mz sin hustru och hafuer drifuit henne ifrån sigh.
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Lofuade bättring. Wite: dän som bryter, läggies i kistan en 
måna tidh wedh waten och brödh.

Lasze Anderson hafuer belägrat en piga. Denne pigan 
hafuer rychte för en annor, och så snart hon hafuer giort sig; 
frij på rådstufuen, will han wies mz henne. Wite 10 dal[er],

Jngrid Broda är en lösquinna. Bror i Hula hafuer henne 
belägrat och haf[wer] lofuat henne ächtenskap, och nu prästgifuen 
mz en anner i Säby soeben.

Jngred Sömmerska, en lösquinna, är rymdh.
Måns Hansons moder är kendh för en trolkona1, sign erska. 

och will intedh ghå till kyrkio, är rymdh till Linköping och 
hafuer sin sohn där, som ghår i scholan, heter Petrus Magni.

1 I marginalen: N. B.
2 oeh — — — belägratt är tillägg i marginalen.
3 Originalet har inman.

Peer Trolles hustru Elin giort hoor, sleet risz 25 slagh.
Feer Nilson hafuer belägrat Lisabetta vthi Höredha präste- 

gårdh, och war han tilförne trolofuat mz en annor och hene be- 
lägratt2 3. För andelige och wärdzlige förböner skull blefue the 
förskonte mz riset och lofuade huardera en oxe till dornkyrk[ianj. 
Jthfem] dänne Feer skulle hålla bryllop mz dän andre, Margareta 
benemdh, innan8 S. Johanns tidh. Wite 20 daler.

Nils Persons dräng på Breuick hafuer belägrat 2 quinfolck: 
först en piga, huilken han hafuer lofuat ächtenskap, och sädan 
en löszquinna. Blef befalat, att han dän förrige skulle behålla.

Måns i Stockerydh hafuer hållit sig ifrån sacramentel j 6 
åhr för oenigheet, som han hafuer mz sina granner; han ångrade 
sigh och lofuade bätring, och för gode mäns förböner sleet han. 
intedh risz, vthan lofuade till domkyrkian 1 dal[erj, inted be- 
komfmjit. Wite: om han kom[m]er igen, gifua 15 dalferj till 
domkyr[kian] och ryghuden, pastor lod god därföre och Joen i 
Sellare. Samma dom gick öfuer dheres hustrur.

Nils i Hagelsrydh och hans hustru ghå sielden till kyrkio 
ey heller sacramentel. Dhesze hafua dän wanen, att the inted 
oftare än om Påska tidh wille ghå till sacramentel, och blef be
falat pastori, att han dätt dhäm intedh skulle tilstädia, och 
wille the icke bätra sigh, så skole the sätties vthur församblingen, 
och skole ställa lyfte för sigh för 15 dal|er] och stå för 2 kyr-
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kiodörar och mista ryghuden. Desze läge siucke. Pastor loci 
godh därföre, att hau will ahnklaga dhäm.

Tores tiänstequinna i Skinnerydh hafuer födt barn, män 
thän hon tilmäter barnet, necker därtill, och Tores sohn, hennes 
syskene barn, är mistänckt för henne. Dänne quinnan säger, att 
Jöns Göding är barnefaderen, och är han nu rymder, sädan dänne 
visitering gick ahn, och sades, att ban wäll innan kortt tidh 
kommer igen, därföre skötz saken vp därtill.

Suen i Lönäåsz giort hoor. Han war dragin till Linköping 
och skali stå sitt straff.

Joens sohn i Slättna giort lönskeleie, lofuade till dom- 
kyrkfian] 1 dal [er].

Panel i Bötterydh är kommen i rop för ett quinfolck, som 
honom folgde1 ifrån Liflandh. För gode mäns förböner blef han 
förskonat och lofuade en dal[er]. Måns Olson på Graby godh 
därföre.

1 Icke folgde.
2 Icke Benchtx.
8 Originalet har hemc.

Benchz2 dåtter i Rottneby hafuer födt barn, och tuifler 
man om barnefaderen. Säger, att Jöns Göding war barnefaderen, 
och wiste hon intedh, att förde Jöns faders broder honom war 
skylder. huilken henne tilförne lägrat hafuer. Hon sleet risz 25 
slagh och 3 ämber watn.

Enkian i Klacken gliår sielden till kyrkio, och hennes 
dåtter är en lösquinna. Hon lofuade bättringh, män hennes dåtter 
sleet risz 25 slagh.

Jörans huszman i Fuggamalen giort hoor. Sleet risz 25 
slagh.

Suen i Broddarp warit ifrån sacramentet i 6 åhr.
Chirsten hennes man Jöns Brant haffwer] rympt ifrån 

henne för gäldh och slagzmåll skull och håller sigh omkring 
Westeruick, och är 7 åhr, sädan han rymde ifrån henne3, och 
hafuer tagit sigh en hore igen. Hon sades fry för hono[m].

Jthfem] Kirsten Michels hennes man är rymdh till Lifland. 
Deno sades och fry.



ACTA

VIIL

CONVENTVS
* Svper

WIST och TUETA 
Härader 
Sto dh i 

Jöneköpingh.

Suartatorp soeben.

Hoos Lars Skomakare i Ramsiöö är en signerska, benemdh 
Ragnill. Dänne1 signade emot tannewerck, sleet risz 25 slagh, 
och om hon kom[m]er igen, mista yyghuden.

1 Oiiginalet har Dcime.

Bencht Månson i Siögaslätt hafuer i någer åhr warit i trätto 
medh sin brod[er] och will icke låta förlika sigh, lefuer illa mz 
sin hustru; en stor edebuker och hafuer obequemligit snack. 
Slet risz 39 slagh, om han kommer igen, skall han ståå för 3 
kyrkedörer och föruisas landet.

Jöns Jonsons moder i Stafueridh, Brita, en signerska för 
torskabett och spänebölda ithfem] för boskapzlycko. Sleet risz 
15 slagh.

Nils, Bencht Månsens sohn i Fagerhult, hafuer troolofuat 
sigh en pigo i fierde leedh.

Bencht i Knottorp och hans hustru ghå sielden till kyrkio. 
Desse förachta Gudz ordh, och kunne han alz intedh läsa. Han 
sleet risz 15 slagh. Män hon wart förskonat, efter hon kunne 
läsa och lofuade bätring. Wite: mista ryghuden.

Peer Nilsons jnhyses man i Brunstorp håller kyrkioglam 
vndfer] prädikan.

Staffan Jonsons dåtter, Karin, i Toffryda hafuer giort hoor. 
Sleet Risz 35 slagh.
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Suen Giordesons sohn i Skinnareboo hafuer trolofuat sigh en 
pigo i 4 leedh. Blef intedh efterlåtidh.

Lasze Ericksons jnnesquinna i Galthult, Jngebor wid nampn, 
hafuer förskutidh sin festaman. Hon sade, aft han hade fallande 
siuckdom. Kendes för ächta folck, efter the hade troolofuat huar 
andre, och war däm sängelagh kom[m]e emellom, och dän siuckan 
fick han sedhan. Bief vpskutidh, att hon skall bidha i 3 åhr 
efter honom, till däsz man får see, huru hans lägenheet blifuer-

Roghberga sochen.

Peer Aruidzson i Bofla är berychtad för hoor. Dänne Peer 
hafuer giort 2 hoor: för dätt första sleet han risz 39 slagh, och 
dätt sista wille kan intedh bekenna och sattes in i fängelse.

En jnnesquinna i Knifzhultt giort hoor och tilförne hafuer 
latidh1 lägra sigh och fått barn, och inger2 weet, huart dätt är 
kom[m]it, män hon säger, att dätt blef dödt född3. Sleet risz 
39 slagh.

1 Icke låtidh.
2 Ej ingen.
8 Icke födt.

Håkan i Yggestorp och hans hustru lefua vthi en suår 
osemio och stora edher. Hesse hafue nu nyligen förlicht sig, och 
quinnan är en stoor edhebucher. För gode mäns förbön blef 
hon förskonat, och om hon kommer igen, skall hon slita risz för 
2 kyrkiodörer. Lyfte: Peer Ribbing till Vlfnäs och Knut Ander
son. Jthfem] pastor lod. Och om hon kommer icke fram, skall 
hon gifua 1 par oxar till domkyfrkian].

Erland «6z’d|em] owigdh, wigdes strax. Hans dåtter haffwerj 
slagit sin styfmoder. Steltes dän saken prousten i händer.

Håkans jnnesquinna ïZwdfem] en signerska.
Jons dåtter i Tubarp giort hoor.

Skerstada sochen.

Elefz dåtter i Hukarp är trolofuat wed en, som hafuer giort 
tiufuery och är rymdh. För dänne orsaken hafuer pigan och
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förälderne1 miszhag och styggelse till drängen, och är dhäm icke 
kom[m]it sängelag emellom, och sades fry för honom. Män fins 
dätt, att dhäm är sängelag komme emellom, efter dhe dätt neka 
på alla sidhfer], skall hon gifua ett paar oxar till domkyrkian och 
lichuel behålla honom. Faderen war lyftesman.

1 Icke föräldrerne.
2 Icke Joens.
3 Icke Pascha.
4 Originalet har icke natt utan nätt eller nått.
6 Icke låtidh.

Joen 2 sohn i Öndarp will bryta troolofuen.
Jthfem] thän andre Joens sohn, Nils £&id[em], bryter tro- 

lofuen.
Måns Joenssons dåtter widh Eedz quarna will bryta tro- 

lofuen.
Dänne wille intedh hålla sin lofuen, wthan sleet risz, och 

skall intedh gifta sigh, förän hennes fästeman ähr försedder. Wite:
2 gångfer] mista ryghuden.

Jthfem] hafuer thän andra Månses dåtter för 3 åhr sedhan 
lägrad sig mz en dräng, som tär tiänte, och hafuer warit för rätte
3 gånger förhördh; hon hafuer böött öfuerheten och tagit skrift. 
Män drängen hafuer intedh böött, vthan neker till samma läger
skap, ändock han haffwer] bekändt för rätta, han haffwer] haft 
sängelagh mz henne och brukat lefwierij mz ormabeen och orma- 
nacker till att dölia sin gärningh mz. På sistone bekende han 
dätta, att han henne hade belägrat, och sleet risz 35 slagh och 
3 ämber waten.

Matz Söfrinson i Hellöso är owigdh. Skall hålla sitt bryllop 
om nästkommandes söndagh; wite: 1 par oxar till domkfyrkianj. 
Lyftesmän: Pastor loci och Knut Anderson.

Anders hustru i Hillingarydh är skylt, att hon skulle hafua 
3 resor om Pasha3 natt4 warit vthe mz brinnande lius. Jntedh 
beuisligit.

En quinna i Siringe berychtad för truldom. Fougten haffwer] 
latidh5 suemma henne ij siön, och haffwer] hon flutidh. Jthfem] 
hafuer hon kommit några till att krypa igenom en sela. Skötz 
till tingh.
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Jerstorp soc h en.

Jöns i Klem[m]estorp är i trätto mz sina granhustrur.
Suens hustru i Axamoo, en signerska emot wredet, sleet 

risz 15 slagh.

Sandseryd soeben.

Bencht i Skinnarabodha, berychtad för signelse, sleet risz 
39 slagh.

Suens hustru i Torp, en signerska, sleet risz 15 slagh.

Järsznäs sochen.

Joen Grâà hafuer tuenne hustrur. Dän ena wedh Linkö
ping, dän andra vthi Westergötlandh, och ligger nu i hoor mz 
dän tridie.

Sone i Frödeuick trätter mz sin fader.
Elin i Nybroohult en signerska. Kunne för tannewerck och 

torskabeeth, hafuer lärt vtaf sin faarfader, en gam[m]el munka 
präst. Sleet risz 25 slagh.

Anna i Gulkyrkio en signerska. Denne är dragin till öster- 
göttlandh.

Ambiörn i Törkestorp och löns i Holma äro i trätto om 
itt drååp. Sk^tz till tinget.

Karin i Holma hafuer troolofuat sigh emot sina föräldres wilie.
Anders i Gatu giort hoor. Han sleet risz 30 slagh. Och 

dän quinnan, han hafuer giort hoor mz, hafuer tilförne giort hoor 
mz 4 gifta män k Hoon sleet risz 39 slagh och 5 ämber watn 
och föruistes stichted, och om hon kommer1 2 igen, öfuerantuardas 
werdzligh öfuerheet.

1 I marginalen: N. B.
2 I mannskriptet står komner.

Bar k e rid sochen.

Lasze Andersons dräng i Granseng hafuer lägrat hans lego- 
pigo, och är drängen trolofuat en annor. Dänne wigdes mz dän 
siste och blef förskonat för godhe mäns förbön.
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Laszes dräng i Näsziöö, Oluf benemdh, will bryta troolofuen. 
Wigdes strax.

Joen Nilssons dräng, Berie, will bryta trolofuen. Wigdes strax.
Lasze Suenson i Dustorp hafuer wnderlige facter på sigh 

vthi sitt dryckenskap. Denne hafuer fått skada i hufuudet för 
fienderna. Blef befalat, att han skulle hålla sig ifrån ölet. Satte 
löfte, att han intedh skulle dricka ööll än till 3 drycker, och om 
han dätt icke håller, så skall han mista ryghuden. Nils i Näsziö 
och pastor loci god därföre.

Ölmistada sochen.

Håkans dåtter i Ryem will bryta trolofuen. Dänne wart 
tuingat därtill vtaf föreldrerner emott sin wilie, huilket dhe och 
måste bekenna, giordes fördänskull till intedh, och sades ifrån 
huar andre, och hennes fad[er] lofuade 2 daler1 till domkyr[kian]. 
Jnted bekommit.

1 Marker?
2 I manuskriptet står sohen.

Berie i Ånerydh en signare. Sleet risz 35 slagh.
Nils i Hofuessko och hans hustru ghå sielden till kyrkio. 

Lofuade bätring. Wite: mista ryghuden.
Beries dåtter i Âmerydh en lösquinna. Hon sade, att dän 

henne belägrade hafuer lofuat henne ächtenskap, och om dätt är 
icke beuisligit, så skall hon mista ryghuden.

Hakarp sochen.

Peer Nilsons dräng i Esterlunda hafuer belägrad 2 pigor, 
och thän ena war honom troolofuadh. Dän första war honom 
troolofuadh och är i Ösboo i Tofterydh sochen2, och skall om 
söndagh otte dager ståå dheres bryllop. Pastor i Roghberga godh 
därföre. Wite: 10 daler, och blef han förskonat mz riset, lofuade 
2 daler1 till domkfyrkian], intedh bekom[m]it.

Fruw Sicilies dräng på Stensholm hafuer belägrat 2 pigor. 
Dänne är förlupin.



Ill

Wisingzöö.

Anna och Gunnel på öön ähre öfuertyghade dör truldom. 
Widere beskeed finner man vthi pastoris berettelses bref så 
lydandes:

Thesse efterskrifne quinner, som äre berychtade för trul
dom, Anna och Gunnel. Denne Gunnell war för rätte anno 93, 
och war en bonde, Håkun i Stibby, som hon lofuade ondt, och 
honom wederfoors thz, och han klagte sigh för henne och badh 
henne, hon skulle signa honom; hon signade honom och lade 
honom hemma vthi sin säng, och han fick en somnx. Strax fick 
han sin helso igen och gick helbregda hem. Jth[em] anno 91 kom 
där itt stort spiäll på en bryggio wedh Grefuens gårdh på 8 t[unn]or 
maltt, så att dhe komme pannan intedh till att siuda itt dygn, 
dhe lade aldrig så myckit p[å] unner1 2 pannen, dhe komme henne 
lickuel intedh till att siuda, och maltet begynte till att surna; 
hende sig, att mester Hans Guldzmedh, som war skaffare, och 
Marcus Marcuson, gårdzfougten, ginge till henne och gofue henne 
enn ^2 t[unn]a spannemåll, och dhå fick pannan strax boott och be
gynte till att siuda, så ingen neplig[en| kunde henne stilla. Detta 
witnar Marcfus] i går annan dagh pingesdagh, och att så sant 
war, witne wij dannemän på Wisingzöö, att thz war fört för rätta.

1 Icke sömn.
2 Originalet har punnwr.

Den andra systeren, Anna, är och sam[m]aledes skyldh för 
truldom. Blefue både förde i fängelse af Peder Hanson, som 
däm skulle straffa, mz dätt welckor förde han dhäm i siön, och 
dhe gofue sitt samtycke därtill, om dhe flothe, skulle dhe wara 
skyldige till döden, och mestermannen suemde thäm, och the 
fluthe och komme åter i fängelse igen. Denne Anna hon togh 
sigh orådh före i fängelsitt och skar sönder halsen för sigh, huem 
henne lächte, wete icke wy. Sädan komme the i löfte och intedh 
omtalat sädan. Dätta wetne wy alle, som byggia och boo på 
Wisingzöö, och dhe, som stå i löfte, äre här tilstädis, att the skulle 
ståå till suars, huart the blifua kallade.

Denne Gunnil bekende sigh hafua 9 bandh af rånebarck 
och på huartdhera 5 knuter, hon lasz vp många läszninger och 
sade sigh hafua lärt vtaf Jngels moder i Miöhult, dän klocke
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quinnan, som fördes till Linköping, och därföre gaf henne 2 
daler1. Huad, som klagades vthi pastoris bref, bekende boon 
altsammans.

1 Marker?
2 I marginalen: N. B.
8 Tunna?
4 Icke komme.
5 och — — — — mannalicknelse står i originalet två gånger.

Hon hafuer och på fishery brukat samme bandh, så att hon 
kunne borttaga fisken, när henne syntes2 *. Jthfem] kunne taga nyttian 
ifrån booskapen och sade, dän onde bekom[m]er dätt och förer 
dätt på wagner wester nor och tager folck därtill, dhe som draga 
laszet. Stundom 2 stundom 1 t:a8. Män senest drogh wargen 
laszet åth honom. Frågades, huar bierernar taga wegen. Sade 
hon, att hon intedh hade seed! dhäm, wthan kunne göra sådant 
mz bandet. Frågades, huar de komme4 5 till mötedh. Säger wedh 
en åå i Westergöttland, benemdh Sueaåå, och kom[m]er han i 
mannalicknelse6, och lofuer henne monga rickedomer och alt dätt, 
i wärden är. Jth[em] Satanas förer henne siälf öfuer siöön. 
Stundom segler han, och stundom roor han, han hafuer huadh 
kläder, han will, vppå sigh och säger, han will hafua siälen, och 
skall hon intedh fara illa. Frågades, om hon kende till dhe andra, 
som wore widh mötedh. Neekte därtill och sade, dätt wore 4 
eller .5 manfolck, och äre främmande, somma bonda klädde, 
somma klädes klädde, och mener hon, att dätt är vtaf hans säl- 
skap, efter dhe ära så grymme. Män hon nekade, att hennes 
syster kunne samma konsten. Och sade hon. att hon intedh 
kunne förskaffa honom så mycket miölcke, som han wille, och är 
nu wreder på henne. Hon hafuer och tagit honom i handen och 
legat när honom, och är han kaller som ett järn.

Första gången, han kom till henne, skedde på en Torszdagz 
quäll, och han frågade, om hon wille tiäna honom, så wille han 
lätta henne see alt dätt, som war till i werden, och hon beiakade 
honom, och dhå kom han som en jåmfru och kallade sigh jåmfru 
Brita. En måna därefter kom han som en köpman, och för fattig- 
dom[m]en satte hon honom tiänst.

Hon hafuer och giort kyrkioherden olycka på kaluer. Jthfem] 
på hans barn och togh been och tänder vthur galgebacken
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och lade.'där barnet skulle ghââ vthöfuer, nembligen vnder tryske- 
len, och om man nu tager dän mullen bortt, så fåår barnet bâter 
igen. På herregården hafuer hon och giort olycka på boskap 
och sade, dän onda behöfuer och hafuer lust stundom till färsk 
maatt.

Vthi påsches war hon till sacramentel, och då slog dän 
onda henne ifrån sigh mz afugha handen och sadhe, han hade 
ingen macht mera vtöfuer henne. Sädan hafuer han icke heller 
warit hoos henne.

Denne saken skötz till werdzligh ofuerheet1.

1 Icke öfwrheet.
2 Icke Samuel.
3 Icke — — — leie.
4 Icke g&fuer.

Män hennes syster, Anna, sleet risz 9 slagh och wille in- 
tedh bekenna.

Påå grefue Ericks gårdh thesze äre oenes med osz i lär
dommen:

Grefue Erick
Nonnan
Gabriel
Samul2
Matthis
Jacob.

Nils Månson en mandråpare.
Anders Håkenson skött en i hiäll i Habo sochn.
Jth[em] en quinna giort lönskeleir3.

Barnarp och Månszarp 
s o c h n e r.

Måns dåtter i Konungzsiöö will bryta troolofuen, och hafuer 
dätt stått i 8 åhr. Hennes festepilt heter Måns i Granarp, och 
hafuer han tagit sina gafuer4 ifrån henne och 4 dalfer] därutöfuer 
Jthfem] pigones fader hafuer 2 gånger redt till bryllop, och dhå 
hafuer drängen stält sigh som han hade warit yr och galen, och 
när då dhe andre kom[m]e ifrån kyrkian, hafuer han warit båuen 
fuller. Hon sades fry för honom, och lofuade dhe 4 dall till

8
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domkyrkian. Eskill, vnderfougten, god därföre. Jth[em] drängen 
lofuade 2 dal[er], Erick Galle godh därföre.

Jons gårdqninna i Skinhuszdall är wigdh wed en lansknecht, 
och lian är rymder ifrån henne. Hennes man hafuer giort hoor 
och war intedh tilstädes, och formantes henne, att hon skulle 
hålla sigh ärligen och föruenta honom till en tidh.

Frenne i Spånhult och hans granne förachte helgedager; 
han hade laga förfall och blef förskonat. Dänne Frenne hade 
giort hoor och sade, h. Håkan i Suartorp satte honofm] skrift, 
och han hölt dätt icke. Sleet risz.

Steen i Oensiöö trätter mz sina granner och en edhebucher. 
Lofuade bätringh och förlichtes. Wite: 3 daljer] och ryghuden.

Grenna soeben.

En quinna på Näs hafuer latidh1 lägra sigh och säg[er] sigh 
hafue warit hafuande i 14 wekor, och sädan är fosteritt för- 
gångitt. Därom är tuifuelsmååll. War intedh beuisligit, att han2 
lofuade henne ächtenskap; 2) så lade han henne före, att hon hade 
latidh1 lägra sigh vtaf andra. Dätte skötz till tingz ransackningh, 
och sädan skole the ståå kyrkiostraf.

1 Icke låtidh.
2 Förut ej nämnd.
3 I marginalen: N. B.

En signerska i Hoszby för halsfalle. Jth[em] Elin^ 
Porsz i Rauesszmarck för torskebeet. Slete risz huardere | ® slagh.

Gunnil ij Jonstorp bruker signelse till giftermåll, ithfem] för 
wredh. Denne sack skötz till widare ransackningh.

Karin Suens på Harröyan är berychtad för truldom. Dänne 
läser öfuer barn, som siucke ähre; för wredh, för kalfuelycke. 
Hon sleet risz 35 slagh.

Marcus hustru i Gummermåla berychtad för signelse. Kunne 
för gastakram och trolleskott, för wredet, för tannewerck. Sleet 
risz 25 slagh. Wite: om hon kommer igen, slita risz för 3 kyrke- 
dörar och föruisas landet.

En quinna är drefuen ifrån Ödesiöö sochen och är berych
tad för truldom3.
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Suen Sleng hafuer öfuergifuit sin hustru och hafuer taget 
en annor i Nykyrke sochn.

Liungarum sochen.

Brita i Ekebergh, en signerska för tannewerck, sleet risz 
9 slagh.

En löszquinna på Ladugården sleet risz. Vide Roghberga 
sochen i Knifzhultt.

Jöneköpingh stadh.

Måns Benchtsons piga är kräncht vtaf en dräng, och han 
hafuer lofuat henne ächtenskap. War intedh beuisligit, och skall 
hon gifua 4 dall till lönéköpingz kyrkia.

Måns Grytestöpares moder hafuer warit ifrån sacramentel i 
mongh åhr. Hennes sohn blef i hiäll slagen och1 haffwerj icke 
wille lätta nöya sigh mz dan dommen, som hennes wederpart 
öfuergick. Nu säya domeren, att han dätt will taga på sitt sam- 
uet, och då hon dätt hörde, sade hon sigh gärna wille gifua till; 
will hon icke heller taga någre p[ennin]g[a]r vtaf honom, som 
dråpet giort hafuer, vthan gaf saken till domkyrkian.

1 [hon],
2 = Hon.

Brita Nils Michelsons haffwer] lupit ifrån sin man och skyl
ler honom för horerij. Dänne2 skall hålla sigh ärligen till widere 
beskeedh. Han är dragin till Westergötlandh.

Matz Målare ghår aldrigh till sacramentel. Skeer för owen- 
skap om itt dråp. Låfuade bätringh och will gärna härefter bruka 
Härrans nattwardh.

Mester Gothfridh hafuer hållit sigh 2 åhr ifrån sacra
mentel.

Peeter Skreddare lefuer illa mz sin hustru. För förböner 
sleet han intedh risz. Wite: 10 dall och ryghuden.

Bencht Skomakare hafuer i 15 åhr warit ifrån sin hustru, 
och hafue the både medlertidh giort hoor. Sleete risz både tuåå 
och icke worde åthskilda.
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Jöns Siggeson ghår aldrig till kyrkio.
Mårten Tegelslagare ghår aldrig till sacramentel och ligger 

i lönskeleie.
Peer Grytestöpare är en drinkare och lefuer ochristeligen 

mz sin hustru. Dhe hafua skull på både sidor och lofuade bät- 
ring. Wite: 10 daljer] och ryghuden.

Lasze Håkenson hafuer i mång åhr warit ifrån sacramentel. 
Lofuade bätring. Wite: mista ryghuden och 5 dalfer].

Birgitta Stora Nils, 
Knut Kopperslageres 
moder äre signersker

intedh beuisligit.



ACTA IX.
CONVENTÜS

S vper
BOBERGZ, ASKA, GÖSTRINGZ 

DAALZ och LYSINGZ 
Härader.
Stod i

W adstena.
Hitt lender och Skenninge stadh.

Åby sochen.

Panel i Rennemo hafuer trolofuat en pigo och sädan hafuer 
giort tiufuery, och will hon därföre bryta trolofnen. Denne Påuell 
wart öfuertygat, att han 2 gånger hafuer stulit; första gängen 
hafuer han tagit en geeth mz sin moders rådh och samtycke. 2 
gången hafuer han stulit tull i Möleby Quarnahus. Pigan sades 
fry för honom, och skall han och moderen stå på kneen för 
kyrkiodören och afbedia församlingen.

Lasze i Åby will bryta trolofuen. Wigdes strax.
Jngemar i Booth hafuer belägrat sin grannes dåtter. Wig

des strax mz henne.
Hans dåtter i Heggesta will bryta trolofuen, wigdes strax.
Clemens i Stockerydh hafuer fäst en quinno i Finlandh och 

här tagit en ander. Suarade, att dän som är i Finlandh, hade 
förseet sigh mz lägerskap. Befaltes, att han skulle draga till Fin
landh och förskaffa sigh skiliebref. Lasze Jonson godh därföre. 
Wite: 5 daler.

Lars Månson i Canikanäsz hafuer belägrad en quinno och 
hafuer 2 barn mz henne och will samme quinna förskiuta.

Anders Klockare lefuer i oendelig trättor mz sina granner 
om ägor.



118

Lasze i Riddengården förfölier och hater sin styffader.
Lasze i Åranäsz giort hoor.
Jöns i Hiärnstadha hafuer troolofuat en pigo och sädan en 

annor belägrat.
Lasze i Bärgzkulle hafuer slagit både fader och moder.
Joen i Biörnsrydh hafuer daglige trättor mz sin hustru, och 

hon slåår honom.
Her Beries dräng i Åby will bryta trolofuen; widges strax.
Lasze i Fräszbo hafuer 2 hustrur. Dänne ligger i vppen- 

hara hoor och sade att Ep[iscop]us Lincopensis hafuer gifuit honom 
loff därtill, huilket war lögn. Denne Lasze hafuer tilförne warit 
mesterman i Sörköping och sädan i Stockholm. Och medhan han 
han så vppenbarliga hafuer syndat, så will man skiuta honom 
ifrån wår dom och till werdzlig öfuerheet.

Peer Skreddare i Suem hafuer bogåfuat en pigo, medier 
tidh beddes en änckeli[n]g till henne, och dhå nekade hon för:de 
Peer. Bief befalat, att pigan skulle behålla denne Peer Skreddare, 
och skole wies 14 dager härefter wedh dheres socknekyrkio. An
ders Månson, pastor loci godh därföre. Wite: 30 dal[er] och ryg- 
huden.

Oluf Joenson hafuer belägrat en piga i Kråkery. Denne 
klagade, att föreldrarner wille icke läta bekomma honom pi
gan, wthan är en anner, som dhe henne1 wille gifua. Peer i 
Sunnabydh sade godh för en daler till Peersmeszen.

1 I manuskriptet står henme.
2 Jöns?

Röck sochen.

Peer i Rommestadha hafuer öfuergifuit sin hustru, och äre 
owigde. Han togh henne igen och wigdes strax. Wite: om han 
lefuer ochristeligen emot henne, skall han gifua 30 dalfer] och 
mista ryghuden.

Suen Månsons sohn, Jöns, hafuer belägrat sin faders legopiga. 
Denne Suen2 hade belägrat 2 quinfolck och begärde att ächta dän 
förrige, mz huilken han wigdes strax; och för gode mäns förbö
ner sleet han intedh risz, vthan lofuade en daljer] till domkfyrkian], 
pastor loci godh därföre.
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En quinna i Östansiöö är skyldh för truldom, war intedh 
beuisligit, vth[an] skole draga till Westergötland och taga bref, 
huru dhe sigh dhär ställt hafue, vtaf kyrkioherden.

Peers sohn i Jusbergh will bryta tolofuen, wigdes strax.
Jth[em] klockarens dräng will bryta trolofuen, wigdes strax.
En quinna i Hedha är berychtad för signelse och truldom.

Tolsta sochen.

Joen i Tegneby hafuer gått lagh för Karin i Lundh och 
är nu witter på nytt. Denne Joen skall wara förplichtad och 
göra sigh reen mz lagen, huij icke skall pastor sättia honom 
vthur församblingen.

Per1 Gunmundson giort hoor mz Elin i Ålebeck och för- 
giort barnet. Denne Elin hafuer mz hans samtycke förgiort bar
net och skötz till tinget.

1 Icke Peer.
2 Icke dän.
° I marginalen: N. B.

Suen i Huiu slåår och banner sin fader. Sleet risz 39 slagh 
och 3 ämber watn. Sädan togs vnder wärdzlig dhom.

Måns i Leuick en dubbel mandråpare och sädan tagit dheres 
blodh och drucke dätt vthur ett stop2 och är en öfuergifuen 
skalck, där2 ingen törs tala emott. Sleet risz 39 slag och 9 äm
ber watn. Blef befalat, att han aldrig skulle draga hemna wärier 
mz mindre än på wäger; om det fins, skiutes vthur knechte 
hopen.

Elin Jöns Götarsons en drinckerska och löskekona och för- 
smäder Gudz ordz tiänere och sacramentel. Sleet risz 39 slagh 
och 3 ämber watn.

Dän andra, Joen i Tägneby, (nota ambo sunt annotati) 
hafuer bedrifuit hoor mz Peers hustru i Weckleby, och hafue 
dhe på både sider giort dubbelt hoor, och hustrunes man, Peder, 
tager leya3 vtaf dhäm, som henne belägra, så att han kan bötta 
hennes sack mz. Slete både risz 39 slagh. Män hennes man 
för förböner blef han förskonat och stodh intedh straf.
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Suanszhalz soeben.

Jngred i Wråna en argh och vthsläpat löszquinna. Bief 
befalat, att hon sampt hennes bolare skulle tages vp och föres 
till slottet. Hon sleet risz 35 slagh. T)än ena hennes bolare är 
gift i Wpsala1, benemdh Måns Månson, och war på Wadstena slott.

1 I marginalen: N. B.
2 Originalet har heme.
3 Icke hummel.
4 I marginalen: Miste mödomen widh hon sof. N. B.

Peer Suenson i Gottarp ligger i lönskeleie. Wigdes strax.
Suen Skreddare hafuer belägrat ett quinfolck och lofuat 

henne2 ächtenskap, och är hon i humnell3, att hon hafuer mördt 
barnet. Denne Suen är 3 gånger stämder och hafuer förachtad 
stemningen. Och war beuiszligit, att han wille ächta henne.

Oluf Larson i Öfreby ligger i lönskeleie mz en benemdh 
Gunnill. Dänne war en argh löskekona, och hafue icke lofuat 
huarandre echtenskap, och war icke beuisligit, att han sigh för 
eller sädan mz någre beblandat hafuer. Blef förskonat och lofuade 
1 dalfer] till domkyr[kian] ; pastor loci godh därföre.

Karll i Härdebergh ligger i lönskeleie mz en benemdh 
Gunnill. Wigdes strax.

Oluf Olufsonn och hans pigo wille bryta trolofuen. Wig
des strax.

Karin Larszdåtter i Åsby lägrade sigh mz en sin faders 
legodräng och war fäst widh en annan. Dänne Karin lågh och 
sof4 och war trött, nembligen hade hela dagen gått vnd[er] stoort 
arbete, och kom dän andra och belägrade henne i sömnen. Blef 
befalat, att hennes festepilt skulle fulföllia rätten emoot dän andra, 
som hafuer stulit ähran ifrån henne.

En dräng i Tutorp giort lönskeleie.

Kriszberga soeben.

Oluf i Storebergh blef beskylter af the 3 dränger, som vp- 
brände Joen Joensons gårdh, när the rättades, att han war orsa
ken till theres fördärf. Denne saken war intedh beuisligen.
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Lasze Månsons hustru ibidem neker till ett boor, som Erick 
i quarnen bekenner sigh hafua mz henne bedrifuit. Hon war 
siuck och stemdes till Linköpingh.

Måns i Lillebergh ähr hijtt stemder till att suara wällärdh 
man, Heer Joen i Egbyborna om itt wadh eller tyendefiske ochför- 
achter stemningen.

Egbyborna soeben.

Botwidz dåtter i Nöttebörgh hafuer lefuat i bolery, sädan 
bon hade tagit en gång skrift. Den siste, som henne belägrade, lof- 
uadbe henne ächtenskap, och war en gång lyst för dhäm af 
prädikestolen, och sädau beslogz han mz tiufuery och hengdes. 
Denne1 blef förskonat.

1 Originalet har deme.

Jtem ett paar folck i Löten, som lefua i lönskeleie. Han 
war intedh tilstädes, och är hon tuenne trolofuat, och både tuå 
hafue the henne belägrat. Andra dagen kom dänne Nilsz tilstä
des, och hafuer dän hustrun, han ligger mz, en anner man, huil- 
ken hon hafuer skildt sigh ifrån, efter han är en siuckligh man, 
item han togh och mz list sina gafuer ifrån henne och är een 
wanwetting, hafuer slätt ingen sinne. Denne1 quinnan wigdes mz 
dänne Nils i Löthen.

Oluf i Elmetompta kan icke läsa sin Catechismum. Denne 
war en gammell vthlefuat man, kunne 10 Gudz budh och Fader 
wår, män trooen kunne han intedh. Satte löfte, att han innan 
Michaelis wille lära sin Catecnismum och ghåå till sacramentel. 
Peer Karlson i Rocklunda och pastor loci godh därföre.

Jthfem] denne Olufz hustru pläger läsa öfuer the siucka. 
War inthedh beuisligit. Wite: mista ryghuden.

Nils i Alma är owigdh, skall wies innan 14 dager. Wite: 
10 daler och ryghuden, pastor loci godh därföre.

En quinna i Backegården hafuer giort hoor och är icke 
hijtt stemdh för thän orsack skull, att hennes ächte man ligger 
siuck och hafuer leget i 4 åhr och hafuer ingen, som honom rych- 
ter. Hon är stämdh till tingh, och när hon födt hafuer, skall 
hon till domkyrkian och slita risz.
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Ith[em] klagades, att the som fiske bruka, wille icke vthgöra 
någen tiende fisk, vthan allena af leeckfisk.

Jth[em] en bonde i Krigzberga soeben hafuer waddes mz 
pastore 2 åhr sedan om itt paar oxar, att thz icke war Gudz 
eller werdzligh lagh att gifua tyende fisk vthan allena af leekefisk.

Jthfem] en haga ligger widh kyrkian, som är vnder prästa- 
gärden, huilken ingen mins lenger tilbaka än han af ålder ther 
till legat hafuer. Then hafuer pastor i 30 åhr gifuet tax vtaf.

Skipzåås sochen.

Peer Skräddare hafuer trolofuat en quinna för 3 åhr sedan 
och nu lägrat en annor i Smålandh. Dän siste, han belägrade, 
war en löskekona, och för gode mäns förböner sleet han intedh 
risz, vthan lofuade een dal[er] till domkyrfkian], pastor loci godh 
därföre. Och wigdes strax medh dän första.

Peer i Ebbetorp hållit sigh ifrån sacramentel för trättor 
• skull i 2 åhr.

Nils i Kimstada hållit sigh ifrån sacramentel i ett åhr.
Desse både blefue förlichte, och dän, som afträder, skall 

gifua 10 dalfer] till dorok[yrkian] och ryghuden. Måns i Waller- 
sta. Peer i Amneda, Anders Skräddare i Håsta socken godhe 
därföre.

Joen i Broby är skylder för sin grannes hustru, att the 
skola hafua haft sin olofligh handel i mång åhr. Denne hafuer 
fest lagh och skall han mz lagenfcreena sigh.

Måns Skomakare i Försiöö är berychtad, att han hafuer 
belägrad ett quinfolck, sädan han war i troolofuen mz sin 
hustru. För gode mäns förbön wart han förskonat mz riset och 
lofuade 2 dal [er] till domkyrk[ian], pastor loci god 1 därföre.

1 Icke godh.
2 I marginalen: Vide Fornååsz sochen.

Peer i Örwadh hafuer hållit sigh ifrån sacramentel i 2 åhr. 
Orsaken att bief skyldt för ett quinfolck och skall därföre göra 
sigh reen eller sätties vthur församblingen.

Blef efterlåtedh, att Oluf i östrefornåås skall behålla dän 
siste, efter som Capitelet i Linköping dömt hafuer, och gifua 1 
span huete till domkyrfkian], pastor loci godh därföre2.
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W a 11 er s t a soeben.

Jngell i Göttneuij giort hoor.
Elin ibidem ghår intedh till kyrkio och är berychtad för 

signelse. Dänne läser öfuer småå barn för flenen, jth[em] för 
hafuande quinnor. Denne sleet risz 25 slagh.

Mattes Skomakare hafuer trolofuat en pigo i Hallandh och 
seger sigh wara skeldh ifrån henne och nu här i Suerige troo- 
lofuat en annor. Denne Mattes hade beuis, att han war skeldh 
ifrån dän förrige, och wigdes strax mz dän andre.

Nykyrkia sochen.

Måns Knepe i Rydh förachter sacramentel. Klagades, att 
denne war en öfuergifuen skalck. Sleet risz 25 slagh.

Jngolf i Jngelsby ghår sielden till kyrkio. Dänne är 
rymnder k

Hans Anderson är rymdh ifrån sin hustru i Westergött- 
landh för tiufuery, huilket Decan[us] Sch ar en sis hade och ahn- 
tecknat. Blef afsagt, efter Decara[us] Scharens\y\s siälf war tilstä- 
des, skulle draga till Schara Capitell och där saken afhandla.

Måns i Paleby kifuer mz sin hustru. Denne lofuade bät- 
ringh och badh för Gudz skull, man skulle förlåta honom. Wite: 
om han Jefuer annorledes än som christeligen emott henne, så 
mista ryghuden. Pastor loci godh därföre.

Måns i Eskeböth och Måns i Kyrkietorp äre i oendelige 
trättor. Desze förlichtes, och huilken trättan begynner, skall sätties 
vthur Gudz församblingh och mista ryghuden.

Motala sochen.

Anders Anderson i Motala belägrat 2 quinfolck. Blef be- 
slutidh, att han dän senere1 2 skulle behålla, och den förrige sleet 
risz 39 slagh.

1 Icke rymder.
2 Originalet har senemere.

Arfue z'Zad[em] hafuer icke warit till sacramentel i 2 åhr.
Joen i Wddesby ey heller warit till sacramentel i 2 åhr.
Lasze i Fiskarehemmet lefuer illa wedh sin hustru.
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Bryta i Dysäter giort hoor och icke warit i kyrkian i 2 åhr. 
Sleet risz 35 slagh.

Jngebor Hinsingz ghår intedh till kyrkio och är skyldh för 
tiufuerij.

Måns Larson i Motale giort lönskeleie, wigdes strax.
Erick i Wäsgötaby1 ghär2 sielden till kyrkio och en stoor 

edhabucher.

1 Icke Wästgötaby.
2 Icke ghår.

Jth[em] en quinna ziz>7[em] haf[wer] icke i 2 åhr warit till 
kyrkio.

En dräng i Motala skött en piga mz en byssa wäluilliandes.
Lusze ibidfem] ghär2 aldrig till kyrkio. Lofuade bättring. 

Wite: mista ryghuden.
Karll i Rijslinge haf[wer] warit i 2 åhr i trolofningh.
Suen i Hals haf[wer] trolofuat en pigo, och är dhäm sänge- 

lagh komne emellom, eij eller äre dhe wigde.

Steens sochen.

En piga i Kulla hafuer låtidh belägra sigh. Wigdes strax 
mz dän henne belägrade.

Peer Benchtson hafuer en quinna, som hafuer barn, och 
ingen barnefaderen. Denne Peer Benchtson bekende sigh wara 
barnefaderen, och hafuer han intedh ächtenskap lofuat henne. 
Hon sleet risz 35 slagh och war en löskequinna, och han lofuade 
1 t:a rogh till domkyrk[ian]. Pastor loci godh därföre.

En quinna i Siäkumbla hafuer en festesuen, som will bryta 
troolofuen. Stemdes till Linköping.

Jöns Suenson i Nöckleby hafuer giort hoor, är på Ture 
Jacobsons gårdh.

Jth[em] en löskequinna ibidem.
Håkan Suenson och Lasze i Gubbehagen förachta sacra

mentel. Denne lofuade bätring. Wite: mista ryghuden och sätties 
vthur församlingen.

En dieckne hafuer en quinna, ghår siälden till kyrkio, vthan 
wancker om kringh, tigger och löfuier.

Suen Anderson ligger i lönskeleie. Wigdes strax.
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Winnersta soeben.
Saligh pastoris drängh ibidem hafuer belägrat en tiänstepigo. 

Denne neker, att han hafuer lofuat henne ächtenskap; han är en 
argh förtuitladh skalck oeh olydigh sin mattmoder. Han fördes 
till slottet vnder kalckebalien, och quinnan wart förskonat, efter 
hon war när hafuande.

Hoos Bencht Person i Quiszbergh är en drängh, huilken 
hafuer belägrat en gift mans hustru, och är mannen rymder ifrån 
henne för tiufuerij. Dätta är skedt för 9 ähr sedhan, och hon 
medlertidh hafuer ingen tiende sport vtaf honom.

Bief efterlåtidh, att the wigdes strax, och för dätt, dhe hafue 
olagligen gått tilsamman och icke försport sigh därom, om the 
måtte komma1 i ächtenskap, lofuade dhe 2 daler2. Bencht i 
Quiszberg god3 därföre.

1 Originalet har komna.
2 Marker?
3 Icke godh.
1 I marginalen: N. B.
5 Icke låtidh.

Jthfem] en i Winnersta, som hafuer tagit någon jord ifrån 
prästegården4 och kom huarken till Wadstena eller Linköpingz 
mötedh.

En quinna hoos Peer Joenson i Wreckneboo hafuer latidh5 
belägra sigh.

En knecht i Sonetorp giort hoor och öfuergifuit sin hustru.
En man vthi Warby hafuer trolofuat en quinna och henne 

öfuergifuit, sädan däm kom sängelagh emellom. Denne skall wies 
om söndagh eller kom[m]a till Linköping. Wite: 4 dalfer] och 
ryghuden. Oluf Olufson, fougten, god3 därföreoch drängzens fader.

En gam mel man ibid [em] en argh skalck och en stoor 
edhebucher.

Huarff soeben.

Hemming i Öfuergötele lefuer i oendeligh trättor mz sine 
granner. Lofuade bättring. Wite 10 dalfer] och ryghuden.

Berie Suenson will bryta troolofuen. Wigdes strax.
Knutt i Engh lefuer i trättor. Lofuade bätring. Wite: mista 

ryghuden.
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Tuå knechter i Huarf sochen, Lasze och Suen benemdhe, 
wille bryta troolofuen. Denne Suen wigdes strax, män Lasze war 
intedh tilstädes. Blef betalat, om han icke will wies, så sätties 
vthur församblingen, till dhäs saken vthrättes hoos Capittell.

Hagaby-1
, .. sochen.hoga

Nils Hallending, en stoor Gudz ordz försmädare1, hafuer 
warit på 5 åhr ifrån sacramentel; ingen förmaning lyder, een 
stoor edhebucher, hafuer sagt: Sacramentet är ey annat en brödh, 
mig behöfues ey ghå till kyrkio, därefter iag kan så gått äta 
hemma wedh mitt bordh. Låter ey heller wara kyrkiofredh mz 
sin onyttige mundh och vnsägning både emot kyrkioherden som 
andre.

1 I marginalen : N. B.

Efter hans sack war högre än som man kunne heme vthi 
hastigheet öfuerwäga, jthfem] är en affellingh och haffwer] sådan 
försmädelig ordh vthan tuifuel lärt af Broder Måns, skötz till 
öfuerheten till widere beskeedh.

Ähr och i samme sochen en hoop och dubblare och dryc- 
kestuter.

En dräng i Appelby will bryta trolofuen, wigdes strax.
En dräng i Såndby will bryta trolofuen, wigdes strax.

Åsboo sochen.

Suen i Hofgårda ligger i lönskeleie. Dänne satte löfte, att han 
skulle wies om söndagh nästkom[m]andes. Wite: 20 dalfer] och 
ryghuden. Pastor loci godh därföre.

Jon Olson i Quiszhult han lofuade och 1 t:a ärter till dom- 
kyrkfian]. Pastor lod godh därföre.

Clas Jute ghår sielden till kyrkio.
Måns Hofman hafuer 2 hustrur, dän 1 i Östergöttland och 

dän 2 i Westergöttlandh. Suarade, att dätt war 16 åhr, sädan 
han öfuergaf dän i Westergöttlandh, och den siste haf[wer] han 
haft i 12 åhr. Blef befalat, att han mz dän siste intedh skulle 
hafua bestella, för än han haffwer] förhört sigh hoos dän 
förrige.
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Egbyrinna soeben.

J Longeliden en knechta hustru, hennes man är henne ifrån 
rymdh, och hon medier tidh är fallen i hoor. Denne hafuer 
rymdht ifrån sin fennika och sädan kom hem och togh ifrån 
henne, huadh hon åtte, och hafuer sedan warit ifrån henne i 4 
åhr. Blef efterlatidh, att dän henne belägrade, skall henne be
hålla. Och lofuade 1 span huete till domkyrfkian]. Bencht i 
Järszlätt godh därföre.

Måns Nilson i Ledingabrona hafuer belägradh 2 quinfolck, 
och ingen will taga till ächta dän förrige quinnan, och han ne
kade hårdeligen, att the icke hade huar andre belägrat, och wig- 
des han strax mz dän siste.

Nils i Kärretorpet ligger i lönskeleie.
Karin j Öringe will bryta trolofuen.
Anders i Gulkistan haffwer] giort hoor och är mz dänsamme 

bortrymder1 i Westergöttland.

1 I manuskriptet står bortrymderi i — — —
2 I manuskriptet står heme.

Lasze Arfuidson i Säresta will bryta troolofuen. Hans mo
der hafuer vndanstuckit honom, och war han i Wilsta soeben i 
Wesboo. Moderen satte löfte, 20 daler och ryghuden, att han 
skulle kom[m]a till Linköping. Anders Suenson i Säresta godh 
därföre.

Arfuidh Skräddare hafuer troolofuat Brita i Rinna och sädan 
belägrade en annor och åter sädan belägrade en löskekona.

Denne, som han hafuer trolofuat, blef efterlåtidh att ghåå 
till annat giftermåll, efter han så ofta afträdt hafuer, och är han 
i Gista sochen.

Nils Skreddare hafuer giort lönskeleie. Denne stemdes till 
Linköping, och belägrade han pigan, där maatfaderen och hustrun 
inne låge i stufuen; ey hafuer han lofuat henne2 ächtenskap.

Anders i Järszlätt berychtad för mångh hoor. 2 hoor bekende 
han, för huilke han hade stått skrift. Sädan ahnklagades han för 2 
hoor, dätt han intedh wille bekenna, ändock her Arfue Göstafzons 
fougte hade någre prästmäns witnesbyrdz bref emot honom, och 
wart ändock öfuertygat för ett annet hoor, för huilket han hafuer
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gått lagh. Dänna1 q[ui]nnan, som dänne Anders hafuer belägrat, 
är hemma i Säby sochen och stodh sitt straf.

1 Originalet har Dän nna.
2 Jfr. sid. 23 not.
3 Originalet har befimer.

Domen:

Man hafuer öfuerwägit alla omständigheter och kunne icke 
anders befinna, vthan du äst skyldigh: 1) efter du2 så ofta til- 
förne hafuer warit framme; 2) att du wände dän ena quinnan ifrån 
sin tiänst och in till digh, som nu stodh kyrkiostraf och sade, 
att hon intedh hade warit vthi din tiänst, där man doch annor
lunda befinner,3 att hon så när ett heltt åhr haffwer] warit vthi 
ditt brödh; 3) så ähre och quinnerne tilstädes, som äre så noge 
förhörde och lichuell wittne vppå digh, därföre finne wij digh 
icke reen och sättie digh vthur försambling[e]n till thz du digh här
före hafuer giort reen. Vide Ekesiöö mötedh i Säby sochen.

Wederstaa sochen.

En drängh i prästagården, benemd Bencht, giort lönskeleie 
och sädan trolofuat en annor. Dänsamme will honom öfuergifua. 
Denne wigdes strax.

Jöran i Walzbergh en ockrare.- Befaltes, att han skulle 
sättia löfte för sigh, eller sätties vthur församblingen.

Bencht och Eskel ibidfem] i trättor mz en knecht. Förlich- 
tes. Wite: 10 dal[er] och mista ryghuden.

Jöns Skomakare giort lönskeleie. Wigdes strax.
En dräng i Östa giort lönskeleie, pastor loci lofuade, att 

han skulle wies, så snart han kommer heem. Wite: 10 dal[er], 
Suen i Torpa sampt Peer hans granne lefua i kyf och 

trättor. Förlichtes. Wite: mista ryghuden.
Brita i Torpa bekenner, att Nils i Kolberij henne belägrat 

hafuer, ändock han därföre hafuer gått lagh. Dänne Brita §leet 
risz och lichuell bekende på honom.

Lasze i Torpa will bryta trolofningh, war ingen laglig tro- 
lofning, vthan skildes.
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Suen i Lindekulla giort lönskeleie. Denne lofuade 1 dalfer] 
till domkyr[kian], Pastor loci godh därföre.

J Himmesta 5 granner, huilke lefue vthi oendelige trättor, 
förlichtes, wite : mista ryghuden och sätties1 vthur församlingen.

1 Skrifvet med tre t i manuskriptet genom delning på två rader sålunda: 
sätt-ties.

2 I marginalen N. B.

Sigridh ibidem giort lönskeleie. Wigdes strax.
Suen, Oluf och Jöns i Waleby vthi oendelige trättor. För

lichtes, wite: 10 daler och ryghuden. Anders Månson godh 
därföre.

Erick i Lundby giort boor, och hans sohn ligger i lönske
leie. Han gick strax till sin kyrkioherde, dhå han dänne synden 
bedrifuit hade, och bekende sin syndh. Därföre och för gode 
mäns förbön bief han förskonat mz riset och lofuade en oxe till 
domkyrkian. Pastor loci godh därföre. Män hans sohn Oluf 
wigdes strax.

Åke Jute lefuer illa mz sin hustru. Lofuade bättringh, 
wite: mista ryghuden.

Hoff sochen.

Peer Olufzon i Hoff en mandråpare. Denne skall tages in 
i församlingen, efter han hafuer warit hoos domkyrkian.

Anders Peerson ibidfem] giort hoor, han sleet risz sampt 
quinnan 39 slagh.

Tyres i Yttersta belägradh 2 quinfolck. Dän förrige hafuer 
han lagligen trolofuat, och .war dhäm sängelagh komme emellom, 
och mz dänne wigdes han. Wite: om han lefuer illa emott henne, 
mista ryghuden. Lofuade en t:a rogh till domkyrfkian]. Pastor 
loci godh därföre.

Ärlandh Larson bött för hoor och hoorquinnan ännu be
håller. 2

Örberga sochen.

Håkan i Moreby berychtad för 2 quinfolck. Stemdes till 
Linköpingh.

9
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Jons dräng i Kasta berychtad för ett quinfolck och dublar 
gärna. Dänne är så mottuilligh, att ingen råder mz honom,1 och 
hafuer hans huszbondes fougte förbudit Kong. Mat:z fougte, att 
han skall intedh hafua bestella mz honom. Är vnder Jöran Klas- 
zons goos till Wyby.

1 I marginalen: N. B.
2 Marker?

Lasze i Jernberga en affelling; och sädan han bättring lofuat 
hafuer, haffwer] han sielden gått till kyrkio ey heller till sacra- 
mentet, icke heller hans huszfolck. Dänne lofuade i winters, dhå 
hans F. Nåder war i Wadstena, bätring och intedh håller sin 
lofuen och sägfer], att pastor är hans owän, därföre kan han icke 
anamma sacramentet vtaf hans handh. Doch lofuade han på 
sistone, att han wille blifua eens mz osz och ghåå till sacramen- 
tet. Wite: 20 dal[er] till domkyrkfian].

Arfuidh Peerson är hemma i Wadstena, och hans piga i 
örberga socken, i Kasta, wigdes strax.

Herestadh sochen.

Någre granner vthi Härestadh hafue tagit ägor ifrån präste- 
gården till 14 t:or landh.

Hoos Suen i Lundby är en skreddäre, huilken hafuer kräncht 
sin fästepigo.

Pastoris dräng hafuer belägrat sin fästepigo. Wigdes strax. 
Lofuade 2 daler2 till domkyrfkian]. Pastor loci godh därföre.

Suen Larson will bryta trolofuen, wigdes strax.

Hoghstadh sochen.

Joen i Korttekälla och hans hustru bruke signelse för jehtan, 
wredh och torskabett, tannewerck, gastekram, håll, boskapznyttia, 
trolleslagh, jthfem] för dhäm, som är owenskap kom[m]e emellom. 
Hon sleet risz 39 slagh och 9 ämber watn. Män han bekom 35 
slagh och 3 ämber waten, och om the kom[m]a igen, skola the 
till elden.

Långe Kirsten, en signerska för wredet, sleet risz 25 slagh.
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Oluf Benhtsons1 dräng belägrad en piga och intedh will 
ächta henne.

1 Icke Bencht.

Näricke Birgis swära broker signelse.
Benht1 i Groelundh giort hoor.

Strå sochen.

Jöns dräng i Äby, Jwar benemd, en dublare.
Jth[em] Botuidh Larsens dräng en fry dublare.
Peer Benchtson legat i lönskeleie. Sade, att han icke hade 

lofuat henne ächtenskap, ey hafw[er] han bött för möökränckning, 
efter hon war icke födh vtaf ächta säng, haffwer] henne icke 
gifuit för eller efter belägringen. Förskontes mz riset, och lof- 
uade 1 span ärter till domkyrk[ian], D[omin]us Clemens i Wad- 
stena godh därföre.

Fornåås sochen.

Oluf i Östrefornååsz belägrade en quinna och hafuer henne 
förskutidh och är nu wigdh wedh en annor. Bief efterlåtidh, att 
han skulle behålla dän siste, efter som Capitelet i Linköpingh til- 
förne dömt hafuer, och gifua en span huete till domkyrfkian]. 
Pastor loci godh därföre.

Jthfem] klagades, att för ceremoniers aflegningh hafue någre 
förkortadh altarleien. Nemden lofuade, att the wille dämsamme 
förmana och föra böter vppå.

Rogzlösa sochen.

Anders i Heckenääsz giort horerij.
Nils ibidem giort horerij.
Håkan ibidfem] owigder.

Klockerike sochen 0.
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0 r 1 u n d a s o c h e n.

Peer i Orlunda giort hoor för 8 åhr sädan. Her Clas, sa- 
ligh, hade sättit honom skrift, som D[omi]nus Jngolphus i Röck 
wittnade.

Erick i Klockaregården giort 3 dubbelt hoor och intedh will 
vnderghåå kyrkiostraf.1

1 I marginalen: N. B.
2 Icke Barbara.
8 Originalet har hemes.
4 Med Orlundaakterna afslutas fol. 97 i originalet och efterföljas omedel

bart af Skenningeakterna, som börja med fol. 99. Fol. 97 och 98 äro tecknade 
pä två lösa ark i bandets slut, men dessa ark innehålla fortsättning af Norrkö- 
pingsakterna, som äro de sista i manuskriptet.

6 Icke försummer.

Anders Berieson belägrat sin legopigo. Denne, han beläg
rade, heter Barbaro2 * och war hans jnnesquinna, och skedde dätt, 
sädan hennes8 trolofuade man, Nils Person, huilken åtte barn mz 
henne, löp ifrån henne och är nu i Hegåsa, i Sjögestad geldh i 
Westergöttland; han löp ifrån henne för 3 åhr sedhan.

Halte Lasze giort lönskeleye.4 *

Skenninge stadh.

Lasze Muramestare, en signere för wredet, finsskot, trolskott, 
gastakram, slet risz 30 slagh.

Bålle Nils hafuer sin suera hoos sigh, som bruker signelse 
och håller sigh ifrån sacramentel. War intedh beuisligit, och om 
det fins, skall hon sätties wthur församlingen och mista ryghuden. 
Nils Nilson godh därföre.

Anders Krock sohn förer ett förargeligit lefuerne och är en 
tyran emot sin hustru. Lofuade bättringh och wigdes strax. 
Borgemestaren godh därföre. Wite: mista ryghuden.

Erick i Einuidzgården hafuer nyligen slagit sin hustru, så 
att man nogest trodde henne lifuet. Hörer wnder samma dom.

Lårens i Eckestufuen lefuer illa emot sin hustru och försum- 
ner6 sacramentet. Wnder sam[m]a dom som dhe andre.

losep Muremestare och hans hustru hafue skildt sigh åth 
för wichtige orsaker: han är berychtad wtaf sin hustru, att han 
skulle hafua beställa mz en koo, och för detta rychtedh hafuer



133

hon siälf giort honom fry, och är skedt wthi wredha och hastig- 
heet. Stemdes till Linköping, efter hans hustru där war.

Torbiörn Skreddare förachter sin moder och suäro, huilken 
är en vthlefuat quinna.

Nils Skreddare en argh skalck, en drinkare och slåår sin 
hustru.

Oluf Larsson i Wigstena olydigh sina föräldrar och will 
bryta trolofuen, och är sängelag komne emellom; är rymder. 
Anders Månson lofuade, om han kunne1 bekoma honofm], skall 
han till Linköpingh.

1 I manuskriptet står kume.
2 I manuskriptet står heme.

Germund hafuer en styfdåtter, huilken icke i 4 åhr hafuer 
warit till sacramentt.

Jtem en quinna i Hundawadh hafuer hollit sigh en longh 
tidh ifrån kyrkion och säger sigh wara siuck, män hemma årker 
hon wäll arbeta.

Nils Fållinge hafuer belägrat 2 quinfolck och will ingen 
vtaf dem weder gömmtt.

Hans Skotte, hans hustru hafuer rympt ifrån honom. Blef 
befalat, att han skulle sökia efter henne2.

Wadstena stadh.

Desze efterföliande förachta prädikan och sacramentel:
Lasze Erikson
Hans Finne
Lars Klensmedh, en drinkare,
Oluf Hofslagare
Wrbanus Kleensmedh, en drinkare,
Lasze Finne, en drinkfare] och eedebucher,
Anders Knutzon
Hans Speleman, en drinkfare],
Karin Karls, en eedebucher,
Karin i Brånsgården, en drinkerska,
Gerdt Dykare mz hustru och son, en drinkare,
Håkon Skomakare.
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Desse wore alle tilstädes och lofuade bättringh. Blefue 
skonte medh riset och finge alle en dhom, nemligen, om dhe icke 
afståå dheres ogudhachtige lefuerne, mista ryghuden och sätties 
vthur församblingen.

Denne efterskrefne wigdes strax: Peer Pottemakare; om dätt 
befins, han en hustru hafuer i Tysland,1 skall han vnderghå straf 
som en hoorkar och öfuergifua dän, han nu wigdes wedh. Lyfte: 
Måns Suenson, Suante i Bondeorlunda.

1 Icke Tyskland.
2 I marginalen: N. B.
3 Originalet har däme.
4 Icke låiidh.

Gerdt Dykares sohn
Per Benchtson på Ladugården
Jöns Anderz[on]
Hans Lackei
Nils Byszeskyttare
Suen Arfuedson
Jöns Olson
Nils Portenär
Beucht Håkenson
Biörn Snickares dräng
Oluf Suenson
Suen Berieson
Joen Jonson
Måns i Granby 

desze wigdes strax.

Arue Gulzmedz sohn ligger i lönskeleie. Sade sigh icke
hafua mere bestella mz dän quinnan, han hade barn mz. Bief 
warnat, att han sigh icke förseer ytterligare.

Måns Ebbeson, brefdragare, hafuer öfuergifuit sin hustru 
här i Wadstena.2 3 Han är i Stockholm, och hans hustru heter 
Longe Brita, och han ligger i Stockholm i hoor mz andre. Denne 
Måns är lagligen fest wed dänne8 Longebryta, som hans egin bref 
formale, och hafuer han sädan rifuit sönder dhäm hoos Dauidh
Smedh, som p[re]sten gaf dhäm i Westergöllandh, huilke bref hon 
här för Capitelet p[re]senterade.

Peer Joenson ligger i lönskeleie; den quinnan hade tilförne 
latidh4 lägra sigh vtaf flere och sleet hoon risz och han lofuade 
til Wadstena kyrkio 1 dalfer].
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Gunnar Månson war trolofuat och icke tilstädes. Hans hus
bonde lofuade, att han skulle wies, så snart han kommer heem. 
Wite: 20 daler och ryghuden.

Jöns i Stråås berychtad för hoor och neker därtill, doch 
vtaf granneligh ransackningh kunne man icke frya honom och 
skötz till werdzlig dhom.

Hans Skomakare hafuer en gift mans hustru1 här i staden 
och äga barn tilsamman, och hennes man är i Stockholm, be- 
nemdh Bencht Skrifuare, en dansk, och är han gift därsamma- 
städes. Först hafuer dänne2 Bencht Skrifuare giort hoor, och 
hustrun togh honom igen, och dhå drogh för:de Bencht ifrån 
henne, och sädan lätt hon belägra sigh vtaf denne8 Hans Skoma
kare. Dhå kom of[van]bemelte Bencht och klagade sigh för Bisco- 
pen i Linköpingh och begärade åthskilna bref, och han dätt icke 
wille strax vtbgifua, vthan mente, att dhe skulle komma tilsam- 
mans igen. Dhå gick Benht1 Skrifuare strax till igen och be
lägrade en i Nörköping och wille taga henne till ächta och köra 
vth denne 3 4 hustrun, som nu Hans Skomakare hafuer.

1 I marginalen: N. B.
2 Originalet har däme.
3 Originalet har deme.
4 leke Bencht.
5 Originalet har heme. I marginalen N. B.
6 Originalet har heme.

Mariet Töriszdåtter giort hoor. Sleet risz 39 slagh.
Lizabeth Suen Månsons giort hoor. Sitter på halsen.
Lasze Finne hafuer öfuergifuit sin hustru. Hon är berych

tad, att Hertigh Carls tiänere, Oluf Jempte, skulle belägra henne,5 
dhå hans f. n. war här i Wadstena, och hafuer han öfuergifuit 
henne,6 till thz han gör henne6 reen, Oluf nembligen, för denne3 
mistancken.

H. Hindrich i Tolsta hade skylt sin hustru, att hon hade 
wollit, att han war kommen ifrån gellet. Han nekade därtill. 
Wordo förmante till förlickningh, wart lagt wyte dhäm emellom 
medh wisze conditionibus, att, så frampt han däm brutte, skulle 
han såsom en husz tyrran vthur huset vthskuten warda och icke 
nappa sin prästekiortell igen. Han lofuade, han wille hålla sigh 
som en erlig man emott henne.5 Hans löftesmän wore Måns
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Olson, giilsmedh, Erick Håkenson, Lasze Hanson, Anders Hanson 
Beltare. Däruppå rächte dhe huarannan handh. Den, som gifuer 
orsack till osemio och tuist, skall wara förfallen till strafet, den 
oskylliga beskyddat. Och om han bryter, skall han gifua till 
kyrkian 15 daler och alrigh komma1 till prästeämbetet igen. På 
hennes sidho wordo lyftesmän: Christoffer i Snyttringe, Kindz Nils, 
Lasze Köpsuen. Desze äre förplichtade att taga vth förde p[en- 
nin]g[a]r.

1 Originalet har komna.

Summa på Closterpersonerne, huilke hafua gått sielden till 
kyrkio och intedh till sacramentet:

Karin Olszdåtter, abbedisan
Syster Jngebor Olszdåtter
S. Margreta
S. Jngrid Jonsdotter
S. Jngel Månsdåtter
Oluf i Kryddegården
Lasze Jonson
M. Arendt i trägården mz sitt selskap
Lasz[e] Munckadräng
Bencht Läsare
Hans Finne
Peer Erickson. Denne sade, att honom tycker illa wara, 

han hafuer warit i dän påueska religionen. Lofuade någorlunda 
blifua stadigh mz osz och wilie på näst sundagh ghå till sacra- 
mentet.



ACTA X.

CONVENTVS
Svper

WYFOLKE, WALCKEBO, GUBERGZ1 
HANAKINDZ, BANKAKINDZ 

och ÅKERBOO Härader

1 Icke Gullbergs, som häradet nu heter.

Stodh i
Linköpin gh.

Weetha soeben.

Erick i Wimnöö hafuer legat mz Nils Månsons dâtter i 
Liunga och förskutidh sin ächta hustru.

Hoorkonones fader och moder wordo ofta vtaf deres kyrkio- 
heerde såsom och vtaf andre och skylle och oskylla, ia och vtaf 
fougten warnade och förmante, att the icke sådant horerij skulle 
lida i sijn gårdh, män thz halp intedh; när Erick icke wille ghå 
ditt, gick sielfue faderen efter honom och sade: iagh will gifua 
digh een kanna ööll, när du kommer, du skalt wara migh wäl- 
kommen. Dätte wittnade månge wittne, och sielfue hoorkaren 
medh, och hade han fååt sigh maat där dagen tilförne, för ähn 
the både blefue fängzlade. Denne saken skötz till werdzligh dom, 
och om the blifue benådde, skole the till domkyrkfian] och slita 
risz: män faderen och moderen, som hade haft på stall en hore- 
häst, som och hafuer skemdt dheres dåtter, slete risz huardere 25 
slagh. Och efter Ericks hustru toogh honom igen till nåder, wart 
han formant, han skulle lefua ärligen emot henne. Wite: slita 
risz för 3 kyrkiodörer.

En löskequinna i Röfuaregården hafuer legat mz Lasze Ja
cobsons tiänere. Sleet risz 5 slagh; wite: om hon kom[m]er igen, 
slita risz för 3 kyrkiodörer.
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Måns Henningson i Stora Liunga är berychtad, att han 
haffwer] giort hoor mz en quinna i Lunden. Denne nekade hårt 
och sattes jn. Sådan han en stundh sittit hade, bekende han sin 
syndh, och slete både risz: han 35 slagh och quinnan 25 slagh.

En löszquinna i Luntuna sleet risz 5 slagh.

Wyby soeben.

Nils Karlson i Vlgha hafuer wthan lagh och dom tagit ägor 
ifrån præstabordet.

Pastor hade fram både K. Johans såsom och K. Sigismund! 
bref om samma1 2 ägor. Blef sagt, att fougten och dän, som ior
den äger, skulle lagligen taga och laghwinna, och icke bonden, 
som där sitter, och befaltes, att iorden skall komma till prästa- 
gården igen; huar som annors skeer, skall man sättia honom 
wthur församlingen.

1 Originalet har samna.
2 Icke komme.

Håkan Munck i Skorteby hafuer giort hoor mz sin lego- 
pigho. Slete både rijsz, han 39 och hon 30 slagh. Han lofuade 
en span rogh till domkyrkfian].

Joen widh Ålebecken och hans trolofuade piga wille bryta 
troolofuen. Denne, som beuisligit war, är intedh dugligh till äch- 
tenskap, och war däm intedh sängelagh komne3 emellom. Han 
sades fry för henne.

En huszman widh Lunden, Anders widh nampn, hafuer tro- 
lofuat en enkia, och är däm sängelagh komme emellom. Wigdes 
strax.

Möleby soeben.

Jon i Slåmbatorp hafuer slagit sin hustrus föräldrar.
Olufz hustru i Lundatorp, en signerska för flenen, tanne- 

werck och wredh, slet risz 15 slagh.
Peer Joenson i Hultenstada förachter sacramentet, slår fader 

och moder och är owigder.
Anders Jonsons hustru i Elzlösa berychtad för truldom, skall 

göra sigh reen för tingh.
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Anders dåtter ibidem will bryta trolofuen, wigdes strax.
Peer i Bondagården will bryta trolofuen.
Suen i Södragården är berychtad för någre hoorsaker. Dänne 

är berychtad för 2 boor. Bekenner dätt ena, män till dätt 2 
neker han, män dän quinnan, som honom skyller för dätt andra, 
är hem[m]a i Weetha sochen i Maathiem. Sleet risz för dät första 
25 slagh, och om han kom[m]er igen, ståå för 3 kyrkedörér.

Nils Anderson i Nygârdh giort hoor. En drinkare. Ban
ner sin fader. Hans hoorkona heter Karin i Nygården och war 
intedh tilstädes. Sleet risz 25 slagh och 6 ämber watn.

BarnaBrita giort hoor mz Suen i Södregården och ligger i 
lönskeleie,1 är rymdh i Gröstringz häredt i Asby2 3 sochn.

1 I marginalen: N. B.
2 Nu Asbo.
3 Originalet har Deme.
* Originalet har Dcime.
5 Hålan?

Mariet i Bierge giort hoor. Denne8 Mariet war troolofuat 
Anders Knutzon i Öiabroo. huilken gick ifrån henne och war 
bårto i 3 åhr, och han belägrade en annor, förän dänne4 Mariet 
afträdde, och nu åter befattat sigh mz en q[ui]nna, dän han will 
äga, och äger barn mz henne. Blefue både förskonte mz risz, 
efter dhe togo huarandre igen, och lofuade 1 t:a huete till dom- 
kyrkfian]. Pastor loci godh därföre, och hwar dhe förwyte huar
andre och icke lefua wäll tilsam[m]an, slita risz för 3 kyrkedörer. 
Dan andre quinnan skall till domkyrkfian].

Peer Wechtare giort 2 hoor och är rymdh ifrå Wadstena 
sloott.

Joen i Hulterstada en edabucher och bullersam mz sin sohn. 
Satte löfte för sigh, att han wille bätra sigh i allo måtto. Wite: 
mista ryghuden, pastor loci godh därföre.

Elin i Bockatorp, en signerska för wredh, quesan och tanne- 
werck. Sleet risz 9 slagh.

Karin i Nygårdh giort hoor.
Ragnel förlupitt sitt ächtenskap och giort mongh hoor.
Håkan i Holone5 giort hoor för 20 åhr sedan, sleet risz 

25 slagh.
Hans hustru sampt Anna ibidem förachta Gudhz ordh. Om
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dhe icke bätra sigh, sättias vthur församlingen och mista ryg- 
huden.

Karli i Älequarnen sägz hafua hustru på Öland och will 
taga sigh hustru här.

Jngred i Berga en löskequinna.
En Jute, benemdh Toor, kan göra efter däd, som stulit ähr, 

gifuer sigh vth stundom för en bochabindare, stundom för en 
präst, stundom för en student. En wrakfogell.

Westerhargh soeben.

Joen i Mo lägrade en löskekona. Jngen weet, huar hon är, 
och efter han är eet tok, blef han förskonat. Wite: om han kom
mer igen, mista ryghudfen].

Peer i Moo öfuergaf sin hustru och är bortrymder mz en 
annor.

Daniel i Prästagården belägrat en pigo. Blef befalat, att han 
skulle sökia vp henne och komma till Sörköpingh.

Anders i Snörsäter belägrade sin deio, och hoo1 förgiorde 
fosteret, hon stodh sin rätt. Och han war enkel2 3 dän tidh, han 
dätt giorde; gaf till domkyrfkian] 3 daler8 och en till sin sochne- 
kyrkfia].

1 Icke hoo = hoo[n],
2 Ogift?
3 Marker?
4 Icke sin.

Heer Jöns i Hargh hade satt sitt4 präst i wadh för häredz- 
tingh, att han skulle komma till Ekesiöö möte mz sin dåtter och 
suara her Lars i Marbeck och kom intedh; nu kom hon, och han 
war intedh tilstädes, och giordes intedh till sacken. Om dänne 
her Lars hustru vide Marbeck sochen i Ekesiö möte.

Tolstadha sochen.

Elins man i Holebeck, Anders Jonson, hafuer giort 2 hoor 
och Öfuergifuit henne i 5 ähr och i 4 åhr icke warit till sacra- 
mentet; han är i Malexander socken eller i Bergzlagen. Hon
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stemdes till Linköpingz prästemöte, thär skall hon antingen lag
ligen skilies ifrån honom eller och förlikes.

Mariet Oluf Suensons i Hagh hennes man är rymder ifrån 
henne och är i Bärgzlagen.

Erick i Läsäter och hans fästemöö wille bryta trolofuen, 
wigdes strax.

En signerska, Kirsten i Algunstorp, dänne1 kunne månge läsz- 
ninger, bekende sigh hafua ett yllet bandh doch mz en knut vppå. 
kunde göra bandet länger och stäcker. Frågades, huarföre hon 
så målte. Suarade: att iag skall förfara, huad siuckdom dätt är. 
Frågades, huru hon dätt kunne see, eller dätt kom henne före, 
att hon sådant weet. Rs: Dätt kan iag see på bandet. Bekende 
sigh allahanda siuck domer see på bandet. Dätt som bortkom[m]it 
är, sade hon sigh intedh kunne see. Lofuade sigh dätt mera 
aldrig wilie bruka. Lyfte: Pastor i Möleby och pastor vthi Weeta, 
Hans Person i Syaby och P[er] i Peplinge. Hon sleet risz 9 
slagh, efter hon war en vthgam[m]el quinna. Wife: om hon kom
mer igen, hafuer hon föruelkorat sigh på elden.

1 Originalet har däme.
2 Icke sins.

Klagades, att h. Hinrick i Tolsta hade en selfskeedh ifrån 
kyrkion, huilken war tagen för kyrkiones jordh. Jorden skall till 
kyrkian igen och skeden igen gifua, och han tage sina klippin- 
ger, han hafuer tagit för skeden. Jthfem] klagades, han hade 
alle husen ifrå h. Oluf. Sades fougten och prousten till, att man 
skulle kasta hans tingest wth, efter han så när itt åhr seden war 
afsatt ifrån gellet.

Jthfem] kom h. Hinrick i Tolsta fram och beklagade sig, 
att hans sochnebonde Lasze Jacobson hade för någen trätte, som 
dhäm emellom warit hade, lagt sigh ifrån Tolstad till Wetha 
sochen och giort dytt sin tiende, dän han doch mz rätta h. Hin
rick skyldigh war; nu wille her Hinrick kräfuia her Peer sin 
tyende, män han giorde sigh reen och sade, att han platt ingen 
tyende af Lasze Jacobson vpburit hade wndentagandes 2 t:r span- 
nemåll, som the äre förente sin2 emellom. Her Peer giordes fry, 
och h. Hinrick må sökia sin man, Lasze Jacobson, och hade Lasze 
sagt, att han skall fåå sin tyende, när han kom[m]er vndan. Lasze
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will och läggia sigh till sin förra sochnekyrkia igen. Därmz worde 
dhe förlichte.

Måns Jönson öfuergifuit sin hustru, skall och komma1 till 
prästamötedh, och hans lyftesmän skaffa honom tilstädes.

1 Originalet har komna.
2 Originalet har heme.
3 Icke förfcdne.
4 Marker?
5 Mark?

Westerlösa sochen.

Peer Hemmingson i Spärringe hafuer försum[m]at Gudz 
ordh och slagit sin granne, dhå han rådde honom till, han skulle 
ghå till kyrkio. Om han icke bätrar sigh, skall han mista ryg- 
huden och böta 1 dal[er]. Pastor loci godh därföre och Joen 
Anderson i Marsåås.

Joen Benchtson i Hakaiödh en edebuker. Lofuade bättringh 
och feste vth en t:a huete till domkyrkian, huar han Gudh mera 
så förtörner.

Peer Olufzons hustru z'6hZ[ein| lofuer vth ondt, och thz we- 
derfares thäm. Hon hade lofuat och önskat en man ondt, som 
och så hende 2 åhr därefter, att han råttnade i whar och blodh, 
som hon sagt hade. Deszlikes när denne mandzens sohn, Peer 
Jngemarson, brådde henne därom, blef han och hastigt siuck och 
hade witne opå sådanne ordh, elliest wiste man intedh synner- 
ligit mz henne. Lofuade boott och bättringh, feste vth 1 fåår till 
domkyrkfian], och om hennes granne henne2 något bråår eller 
föruiter, efter dhe äre förlichte, skall han mista ryghuden.

Töres hustru i Åås hafuer giort hoor mz en knecht, benemdh 
Sigge, i Huarf sochen wnder Peer Månsons fennike; dhe skole 
båda wara förfelne3 vnder kyrkiostraff och fåå 15 slagh, efter 
han sigh strax bekende och ingen stans wille rymma.

Sicilia i Sperringe, en signerska, sleet risz 9 slagh. Om 
hon kom[m]er igen, wilkorade hon sig till elden.

Måns sohn i Sperringe en perlamenter. Lofuade bättringh, 
och gaf 2 daler4 till domkfyrkian] och 1 daler5 till sin sochne
kyrkia. Wite: 10 dalfer] till domky[rkian] och ryghuden.
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Normelösa so c hen.

Jons1 Nilsons sohn i Skonebergh, Nils benemdh, hafuer 
siälf vthropat sigh att hafue belägrat sin granpige, Oluf Andersons 
dåtter; endock pigan hart neker, icke thz mindre hafwer han bött 
huszbonden. Nu omsider bekende hon och hafuer sädan låtidh 
lägra sig vtaf en annor och mz ingendera tinget2 på ächtenskap; 
hon sleet risz 25 slagh, och dhe andre gofue huardere 1 dalfer] 
till domkfyrkian].

1 Icke Jöns.
2 Icke tingat.
8 Jfr noten sid. 85.
1 nfemligen]?
5 Originalet har sådame.

Peers hustru i Buskestufuen är berychtadh för signelse. 
War intedh beuisligit.

Peer Skarp i Tolebro, en vthgammel man, ghår nödigt till 
kyrkio.

Måns Suenson i Härberga hafuer tillagt Matz Finnes hustru, 
att hon hafuer 3 reesor gått ansyls om hans gårdh, och hafuer 
henne förtänskull mistänckt för truldom. Måns sade, att hans 
folck hade sagt dätt för honom, icke hade heller han lagt henne 
fulleliga troldom till, män så war hon mistänchter. Skall rena3 
sitt nampn.

Oluf Larsons hustru i Härberga hafuer icke warit till kyrkio 
eller sacramentel ij 1 åhr. Jthfem] hafuer hon mz sin handell, 
som hon är mistäncht före, n.4 tiufuerij, bracht stoor afuundh 
emellom grannerna, att the icke heller för sådane5 sack skull en 
lång tidh hafue warit till sacramentel. Blefue wäner och wäl- 
förlichte: huilken som bryter, skall gifua till domkyfrkian] 5 da
lfer] och sätties vthur församlingen och slita rysz.

Desze, som trätte mz hene,6 war Erick i Aspegård och Måns 
i Klockaregården, och äre här och ahntecknade.

Joens Legepige i Karleby hafuer latidh7 lägra sig af Anders 
Näsewisz.

Anders i Fougtequarnen hafuer 2 barn mz en kono och 
hafuer öfuergifuit henne8 och tagit en annor.9

6 Icke hene = hen[n]e.
7 Icke låtidh.
8 Originalet har heme.
9 Originalet har amor.



144

Enkiones sohn i öiabroo säies hafua slagit sin moder och 
är elliest halstarrig. War intedh beuisligit vthan giordes fry.

Oluf Jngemarsfon] zAzr/fern] hafuer warit i rychte för Anderses 
hustru i Härberga och gått lagh för henne1 och är ännu icke 
thz mindre mistäncht för henne. Jthfem] han är och skylt för 
Jönses hustru i Fieskewich, och efter ingen fulleligen kunde leggia 
honom dätt till, war honom lagen vpgifuen, doch togs born af 
honom, att så frampt någen kastade honofm] före i denne saken, 
wille han göra sigh reen och fria henne.

1 Originalet har hœme.
2 I manuskriptet står samna.
3 Jfr noten, sid. 23.

Gredboosochen. *

Peer Toflemakare är owigdh, skall wies nu om söndagh, 
wite: 3 dal[er] och ryghuden, pastor loci godh därföre.

Staffan i Konungzwyck ghår sielden till kyrkio. Lofuade 
bättring, pastor och 2 gode män wordo löfte för honom.

Peer i Beriesboda, en signare, lasz för gastakram, quesan, 
flenen. Sleet risz 15 slagh och lofuade bättringh, pastor loci 
godh därföre och Joen i Konungzwick.

Joen i Pölatorp är oens mz osz i lärdommen. Denne lofuade 
sigh wille blifua ens mz osz, t[amen] jeiunium voluit defenders.

Beuistes myckit ondt på denne her Joen, att han är en 
öfuergifuen skalck. Jthfem] hade wele skära vp en hafuande 
quinna. Jthfem] slogh en kar i hiäll och sädan drack blodet efter 
honom. Gick sädan strax efter dätta manslaget, som h. Hinrick i 
Wist sade sigh hafua hört, på en skogh och mötte där en drängh 
och badh honom, han skulle läna honofm] sin yxa och högh 
drängen ihiäll, och drängen fans på samma2 3 skogen dödh. Jthfem] 
lärer andra, när dhe skole slåå någon i hiäll, att the icke strax 
ryckia vth darten eller knifuen, vthan skära innan till om kringh ’ 
in till benen.

Wite: om du8 slår digh så full, att du blifuer så yr och 
galen, skall man wthmunstra dig wthur församblingen och för- 
uisas landet. Män han welkorde sigh siälf, att han wille stupa
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för bödel suerdet, och skole the taga tuedelen vtaf alla hans ägo
deler, om han kommer mera igen. Pastor lod godh, att han 
skall wara hans ahnklagare.

Öretompta soeben.

Måns Bârgz suera en signerska.
Kirsten på Södreby gårdh legatt i lönskeleie.
Peer Bagge will castigere sitt folck siälf1 och lyder hans 

bref som efterfölier:

1 I marginalen: N. B.
2 I manuskriptet: tiänerimor.
3 Originalet har heme.

Ehr wärdige Fader och Mester Abraham, hafuer iagh be
kommit eders zedell om min tiänere och tiänerinnor.2 Så hafuer 
en min tiänere, Lasze Andersz[on] trolofuat sina quinno, som 
han belägrat hafuer, och skall hålla hans bryllop ij höst will Gudh.

En min tiänare, benemdh Erick Snickare will köpa sin ryg- 
hudh nu ij Permeszo vthi Linköping sampt then, han belägrat 
hafuer.

En min tiänare är dragen åth Norrebotten och kommer 
igen i höst, skall wies wedh sina, thän han lägrat hafuer.

Män then, som hafuer rychtet för staldrängen, hafuer iagh 
flagit huden af för sina miszgärningars skull. Eder, wärdige 
fader och Mester, Gudh befallandes till en långuarandes helso 
och sundheet. Datum Söderby then 21 junij anno 1596

Peder
Bagge.

Jngebor Smålenska en skökia.
Gunnill Peerdåtter en löskekona på Echnääs gård.
Brita Smålenska hafuer belägrad sig mz en dräng, Joen be

nemdh. Wigdes strax.
Elin Smålenska, en löskequinna, skyller Jahan Christierson 

på Skrafuelstadh för sitt barn.1 Denne Johan |: som quinnan 
wetnade : | hade stale henne3 af wegen, när hon skulle kom[m]a 
till städz i mötedh, endock hon war där en half dagh. Hon 
sleet risz 9 slagh.

10



146

Jngebor Jönsadåtter är rymdh mz en gift man och nu igen 
kommen. Stodh skrifft och wigdes wedh sin man.

Gunnil i Klifsta, en loskekona, hafuer 4 oächte barn. Sleet 
risz 35 slagh.

Mariet i Kyrkebyn en loskekona mz 4 barn. 2, som henne 
belägrat hafue, äre döde; en tiäner nu Jöns i Kyrckebyn, dän 2 
är i Smålandh, heter Oluf Skomakare. Hon sleet risz 25 slagh.

Påå Skafuelsta1 gårdh en drängh, benemdh Lasze Smålen- 
ninge, hafuer belägrat 3 quinfolck och aflat barn mz dhäm, och 
alle 3 lofuat dhäm ächtenskap, som han sielf bekende. Denne 
sleet risz 39 slagh och 3 ämber watn, och sädan han hade stått 
lydhno, wigdes han strax mz dän första. De andre förskontes, 
efter dhe sig ärligen hållit hade.

1 Icke Skrafuelsta, som gården här ofvan benämnes eller Skrafwstad, 
som den nu heter.

2 Icke latidh.
3 Originalet har deme.

Karin Hillebrandz haf[wer] låtidh2 lägra sigh.
Hoos Oluf i Ting en löskona.
Hoos Anders Larson i Åås en löskona.
Hoos Knut i Ladegården en smålenska, mistänckt för trul- 

dom.
Hoos Måns Fierdingh i Hexedaall en quinna, huilkens man 

är rymder. Dänna hafuer warit ifrån henne på 1 Vs åhr. Dé
faites, att hon ännu någen tidh skulle bidha och hålla sigh ärlig.

Hoos Jngeuall i Sueneby en loskekona.
Elin, Joen Skägz wärsyster, giort hoor mz Peer Jönson. 

Peer Jönson i Refwa hafuer belägrat sigh mz Elin, Joens Skägz 
wärsyster, huilken hade sin trolofuade man, Håkan Benchtsz[on], 
män däm war icke sängelagh kom[m]e emellom; efter denne3 
Håkan hade giort tiufuerij, worde the åthskilda och begära nu 
till att blifua ächte folck, huarföre sades Peer Jönson fry (och 
hafwer han tilförne wndergååt kyrkiostraf) för denne Elin, och 
skall hon och Bencht wies om söndagh.

På Öretompta kyrkiobacka är et par folck, som wille bryta 
trolofuen.

Carll Månsons hustru i Ekenäsz, berychtad för truldom, 
sades fry, efter ingen kunne wittna henne någet vppå.
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Kirsten i Göstala, en signerska för wredb, sleet risz 3 slagh.
Brita boos Oluf Ring, en lösquinna, hade sigh lägrat mz 

monge, sleet risz 30 slag, och dän, henne sist belägrade, gaf 2 
daler1 till domkyr[kian],

1 Marker?
2 Icke Borgh.
8 Icke latidh.
4 Originalet har heme.

Åtweed soeben.

Jon Rörsmedh hafuer en quinna när sigh, och sägz han 
hafuer sin ächta hustru i Smålandh.

Jth[emJ en widh nampn Peer Målare hafuer bedrifuit itt 
dråp och är rymder.

Erick i Anälingzboo hafuer giort dråp och icke wndergåått 
kyrkiostraf.

Nils dåtter i Börgh2 * är lägrat af en skomakare. Han är 
dragin till Dannemarck och hafuer lofuat henne ächtenskap. 
Skötz vp, till thz han kommer igen.

Elin i Backa en lösquinna.
En enkia, Karin Arfues i Ealla, hafuer låtidh8 läcka sigh 

vthi sin änkedom, efter han icke war tilstädes, giordes intedh till 
saken. Han heter Gabriel och tiäner h. Axell Bielke, och hafuer 
han genom echtenskapzlofning bedragit henne och så kom[m]it 
henne4 ifrån gården.

Lasze i Falla giort lönskeleie, denne saken skall ransakes 
widh domkyrkian, och hon war hafuande, att hon icke förmåtte 
komma, och han neker, att han icke haf[wer] lofuat henne äch
tenskap.

Wårdzberg sochn.

Nils i Hofuatorp och Steen i Brobaka hafue hållit sigh 
ifrån sacramentel för trätter i 2 åhr. Lofuade bättringh. Wite: 
3 dalferj till domkyrkfian] och ryghuden.

Gertrud i Hyna, en gammel quinna, är en signerska. Sleet 
risz 9 slagh.

Peer i Orm minge belägrat 2 quinfolck och will echta dän
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ena, med huilken han barn åtte. Denne begärade honom intedh, 
vthan allenest han wille hiälpa till att födha barnet, och förlichtes 
och lofuade en span huete till domkyrkfian].

Swinstadh sochen.

Nils Tynnabindere i Kuladaall hafuer 2 hustrur,1 en i Wp- 
land i Rosboo. Dän 2 här stämdes till Sörköpingh.

1 I marginalen: N. B.
2 Originalet har Däme.
3 Jfr noten sid. 146.

Nils Larson i Fillinge är owigdh. Satte löfte, Hans Erich- 
son och Jon Brofosz, att han wille wies om Michaelis tidh.

Brita i Biäresta, en signerska, sleet risz 9 slagh; om hon 
kom[m]er igen föruises stifthett.

Peer Jonson i Grefua kan göra efter dätt, som bortkommit 
är. Dänne2 3 hafuer giort sigh fry för häredzting. Därföre och 
är honom lugit vppå.

Anders i Almingestorp är owigdh.
Nils Suenson i Fyllinge hafuer fördrifuitt sin hustru.

Askaby sochen.

Karin hoos Anders i Södergred ligger i bolery mz Erick, 
som tiänte pä Skrafuesta.8 Wigdes strax.

Karin, Jöns Persons dotter i Holmestorp, hafuer öfuergifuit 
sin trolofuade man Anders Hofman. Stemdes till Sörköping. 
Wife: 10 dal [er] och ryghuden.

Brita Suens i Juby ligger i bolery mz tuå. Först mz her 
Grels dräng i Konungsundh sedan mz Hemming Finne, huilken 
henne hade troolofuat, män sedan han förnam, att hon war mz 
barn, öfuergaf han henne. Stemdes till Sörköpfing],

Karin i Selandra ghår sielden till kyrkio.

Landeryd sochen.

Clasz Slätte hafuer på någre åhr icke warit till sacnzmentet 
och lefuer i bolery. Han blef citerad:
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Wär wänligh helsen medh Gudhi nu och altidh tilförne. 
Edle, wälbome das Slatte, man låter eders härligheet wänligen 
förnimma, att E. h. här vthi dätte General visitations möte ähren 
och ahntecknade wthi wår register. Bedie fördänskull kärligen, 
att E. h. wille här i Linköping i morgon, som är dän 16 lunii, 
Edferj obesuerligen finne låta och osz till dhe saker snara, därom 
man hafuer eder att tiltala, så frampt wy icke warde förorsakan
des mz kyrkio disciplin emott eder att fortfara och öfuerheten 
därom tilkenne gifua. I wele och edert huszfolck wnder samma 
lydno hålla, att the och tilstädes komme, boos huilke någen brist 
är. Förmode wänligen, att E. h. warden dänne wår citation och 
stemningh efterkomma; Gudh befalandes. Hasteligen af Linkö-, 
pingh dän 15 Junij. Ähr [15]96

E. h. wällwillige
Abrahamus Andrece Petrus Benedicti

Ep[iscop]usl Vpsalensis Ep[iscop]us Lincopens[is].

1 Icke Archie-Ep [iseop]us.
2 I marginalen: N. B.
3 I marginalen: N

O
T
A.

Peer i Docketorp lefuer illa mz sin hustru, och dhe ryffues 
som hunder och katter, och där ghår roop och rychte wthöfuer 
hele sochnenn om dhäm. Lofuade bättringh. Satte lyfte på 5 
dal[er] och bäggies dheres ryghudh: Nils Soneson och Måns Nil
son i Söderby och pastor loci.

Knut, Hans Marcuszes sohn, är sin fader olydigh och slåår 
honom. Sleet risz 39 slag, 6 ämber watn.

Hans i Eedzberg belägrat sigh med sin legepigha och war 
en gift man. Denne ähr nu i Flysta soeben i Liunge gell.2 
Quinnan sleet risz 25 slagh. Hennes fader heter loen i Styf- 
winge, i Wist sochen.

löns Larsen, Clas Slättes tiänere, hafuer sigh trolofuat en 
hustru, will wies om nästkom[m]andes söndagh. Wite: 10 dal [er] 
och ryghuden, pastor lod godh därföre.

Klockeren i Landerydh war mistänekt för löfuierij.3 Sade 
sigh siälfua konsten intedh kunna, vthan hade hållit mz en dansk
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karll, som hafuer tient Clasz Slätte, benemdh Lasze Erichson, är 
nu i Westerååsz, en hufuudhlödiere, som mange onde konster 
drifuer,’ Jthfem] hafuer klockaren tagit en t:a huete på hans 
wägna. Och hafuer dänne1 Lasze2 lärt honom samma konst, och 
han henne ofta brukat hafuer, som han på sistone bekende;3 
män sädan han bief formant, brukade han henne4 aldrigh. Sleett 
risz 15 slagh och 3 ämber waten.

1 I manuskriptet står däme.
2 Manuskriptet har Carll, som doek är öfverstruket och. i marginalen er

satt med Lasxe.
3 Som — — — bekende är tillagdt i marginalen.
4 Originalet har heme.

Ny e k yl sochen.

Karll i Kätilsta berychtad för hoor.
Olufs dåtter i Träboo berychtad hon hafwer förgått barn.
En kona i Wlstorp pläger slåå och banna sin mod[er]. 

Sleet risz 35 slagh och 6 ämber watn.
Carll i Gesbo giort lönskeleie. Wigdes strax.
01 uf i Drögzhultt skyltt för mordh.
En kona i Wterstorp giort 2 lönskeleie, sleet risz 25 slagh. 

Denne haf[wer] sista gången legat medh Tyris Harelsons tiänere, 
Nils benemdh.

En gammel man i Geesboo giort lönskeleie, wigdes strax.
En dräng i Elfuesboo hafuer öfuergifuit sin troolofuade pigo 

och belägrad en annor.
Ramborgh i Wysetter haffwer] öfuergifuit sin festeman, Oluf 

Amundson, efter han hade tagit sina gåfuer igen. Förlichtes och 
wigdes strax.

Anders i Ulstorp bedrifuit lönskeleie. Wigdes strax.
Mariet i Humbletorp hafuer giort 2 lönskeleie, sleet risz 

25 slagh.
Britha, en quinna kommen ifrå Westergöttlandh, ifrå Siuthby, 

hafuer belägrat sigh mz en dräng i Jesboo.
Hemming Siggeson Klockare, en förfärligh och förskrecke- 

ligh besueriare och trulkar, dän månge ogudelige böner, konster, 
character's, figurer, bochstefuer och elliest myckin truldom och
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wyskepelse drifwit och öfwat hafuer, dätt månge hans skrefne 
böcher vthwiste. Blef denne gången benådh till lifuet, så frampt 
han sådant icke will ytterligare öfua och all diefuulskap, mz huil- 
ket han härtill för myckit vndgååsz hafuer, öfuergifua. Wite: spörs 
dätt härefter, stånde sitt tilbörlige straf. Sleet risz 39 slag och 
9 ember waten.

Gamblekyl soeben.

Matz i Feriestada en mandråpare.
Gunnar i Berkehult with för ett mordh.
Elin i Öndersta, en lösquinna, sleet risz 25 slag.
Brita i Feriestada en lösquinna.

Birckeberg soeben.

Backa Ragnel en signerska.
Nils Person 1
o ■ t ,i v u ? owigde, wigdes strax.Suen i Ledebergh ° ’ °
Her lören i Birckebergh swor i oträngde mhåle iusxus 

notari.

Leerberg h1 soeben.

1 Nu Ledberg.
2 Icke wederfoors.

Backa Marie wydt för signelse och truldom, haffwer] ofta 
lofuat bättringh och icke hållit, hennes moder är en krymplingh. 
Sades, att hon Skeretorsdagh hade warit i en klockestapell och 
skafuet en klocka. Hätte war beuisligit, hon plägade och gifta 
folck. Laasz för wredh. Hon hade vnsagt h. Hans i Rappestadh, 
och honom wederfoor2 och ondt. Hade och täszlikest alla sina 
dager warit löszachtig och en witterligh skökia. Hade vtaf någre 
rop, att hon hade warit en orsack till s. her Hanses dödh i Rap- 
pesta och ofta trätt medh honom i kyrkian. Hon weet och, huad 
man taler om henne i bygden, och tör icke sochnefolcket öfuer- 
tygha henne hennes skalckheet, förty the äre rädde, att hon för- 
göör thäm. Dänne sattes i tornet, och 3 dagen därefter lasz hon
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för trulskoot, gastakram, wredh, flenen och quesan. Gemene man 
i sochnen sände hitt dheres budh och gofue tilkenna, att dhe 
storligen befruchtade sigh, huar hon worde lösz gifuin, att hon 
mycket ondt giorde och åstadhkomma kunnde, dochlichuel togz 
hon dänne gängen vnder kyrkiostraf, och om hon härefter fins 
mz sådanne saker wmgåås, så ståå hennes1 straf öpe. . Sleett risz 
39 slagh och 9 ämber watn.

En dräng i Låreboo, Måns Knutzon, hafuer slagit sin fader
broder tu steens hugh, dätt ena i armen, dätt andra öfuer ögat. 
Denne sleet risz 30 slagh. Wite: om han ytterligare medh ho
nom trätter, slite rijsz för 3 kyrkedörer och drifues vthur soch
nen eller häredt.

Wickensta soeben.

Knutz drängh i Åsatorp will bryta trolofuen, wigdes strax.
Nils piga i Stora Gredby berychtad för hoor. Hafuer 

fest lagh.
Lasze Månson i Nybbele hafuer hållit sigh ifrån sacramen- 

tet i 2 åhr.
Lasze Hanson ïèîdfem] giort sam[m]aledes.
Desze tuå lofuade bättringh. Wite: 10 dall till domkfyrkian] 

och ryghuden.
Oluf, Peer Carlsons dräng i Hargh giort lönskeleie. Blef 

förskonat mz riset och gaf 1 dalfer] till domk[yrkian].
Nils, pastoris dräng, belägrad en piga, wigdes strax.
En quinna i Nybbele är hafuande och skyller Lasze Jon

son2 sohn i Jerestadh därföre. Denne8 nekade hårdeligen i för
stone, på sistone bekende han sigh hafua lägrat henne och war 
icke allena, vthan hon war en löskekona. Han wart förskonat 
medh riset och lofuade 1 t:a huete till domkfyrkian]. Jthfem] 
hon wart och förskonat, efter hon war när framgången och skall 
sedan ståå sitt straff.

1 Originalet har hemes.
3 Icke Jonsons; sohn är tillagdt i marginalen.
s I manuskriptet står Deme.
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Rappesta soeben.

En jnnesquinna hoos Joen i Rappestadh giort lönskeleie. 
Barnefaderen, som henne belägratt hafw[er], hafuer belägrad sin 
mattmoder i Tiufby, i Mölby sochen, och är rymder, han hafuer 
och lofuat henne ächtenskap, och hon sig säden ärligen haffwer] 
hållit, derföre blef hon förskonat mz strafuet.

Tyke Målare är owigder.
Hoos Suen i Siögestadh ett par folck, som hafue skilt sigh 

åth. Orsaken, att mannen är något tokot och icke så sneller vtaf 
sigh, 'som hustrun gärna såge. Hemmingh i Glyttinge lofuade 
för honom, att han skall komma till henne igen och arbeta och 
Stella sigh som en man ägner och bör, och skole draga huar- 
anders korsz toleligen.

Peer Germundson är owigder.
Laszes hustru widh strömmen berychtad för signelse. Lasz 

för wredh, tannewerck, quesan och sade sigh icke mera kunna, 
män dätt betygades annorlunda, att man söker myckit till henne,1 
synnerligen dhe siucka, sädan som prästen dhäm besöckt hafuer mz 
sacramentel. Sleet risz 15 slagh.

1 Originalet har heme.

Hennes man vnsade dieeknerne, som sloge hene. Sattes 
in en natt och leedh intedh mera straf.

Törneualla sochen.

Peer Jönson år berychtad för hoor.
Anders Finne hafuer belägrat en quinna benemdh Mariet. 

Dänne Anders togh henne på en willan stigh och will icke lätta 
beuekia sigh därtill, att han will ächta henne1 och skylle dhe 
huarandre för ondt sinne. Sleete både risz, hon 25 slagh och 
han 30 slagh.

Jth[em] en dräng i Skrukaby sochen hafuer belägrad en 
quinna och nu wigdh wedh en annor.

Kirsten i Törneualla prästegårdh fååt 3 oechte barn. Mädh 
dån förste mannen war hon troolofuat, män icke medh dän andre, 
huilken är henna i Kimsta sochen, i Fröierum; dän hafuer henne
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förskutidh och stämdes till Nörköping. Män nu ähr här en annor, 
som will henne ächta.

Karin i Klockaregården en löskequinna. Dänne1 är be
lägrat af een, benemdh Anders Olson, huilken sägz wara widh 
Nörköping2 på Malmöö och haf[wer] trolofuat henne och nu tagit 
en annor, män hon altsädan haf[wer] hållit sig ärligen. Stemdes 
till Nörköpingh.

1 I manuskriptet: Däme.
2 I marginalen: N. B.
3 Nu Karlstorp?
4 Originalet har Deme..

Rystad sochen.

Oluf i Kalstor3 förlikes illa mz sin hustru, lofuade bättring. 
Wite: mista ryghuden för 2 kyrkiodörer.

Erick i Kofretorp lefuer illa mz sin hustru.
Toll i Torp och Joen Hindrickson äre owigde. Dheres 

bröllop skali ståå söndagh 8 dag till. Wite: mista ryghuden. 
Pastor godh därföre och 10 dall till domk[yrkian].

En quinna wedh Tuna giort boor. Sleet risz 35 slagh.
Måns i Kalstorp förlikes illa mz sin hustru, är wnder samme 

dommen som the andra.
Långe Sune på Högen förachter sacramentel.
Lasze Månsons dåtter i Biursby berychtad för 2 hoor.

Skrukeby sochen.

Suen Jngeualson i Norrende belägrat en pigo. Medh dänne 
pigan är han förlicht, icke heller hafuer han lofuat henne echten- 
skap och haffwer] nu trolofuat en annor, mz huilken han will 
wies. Wyte: 1 par oxar och ryghuden. Lyftesmän pastor loci 
och drängzäns fadfer]. Denne4 gaf en skeedh så godh som 1 
daller.

Jthfem] 2 paar folck skole thär wies söndagh 8 dager till. 
Wite: ett par oxar. Pastor godh därföre.
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Wistt soeben.

Måns Nilsons dåtter i Tacketorp hafuer belägrad sigb mz 
een gift man i Kinnen, i Kälstadh soeben, beeter Lasze Skytte. 
Nu will en skoomakare bafua benne, som är dragen till Wester- 
göttland till sina föräldrar. Oluf Tomneson1 2 i Grinnsmåla sampt 
pastor loci ähre godhe för bonom, att han skall kom[m]a igen 
och ächta henne3 för 15 dall och ryghuden. Män Skytten, efter 
han blef dömdh ifrån lifuet för sitt horery skull, och hon sigh 
sädan ärlig[e]n haf[wer] hållit, blef hon förskonat.

1 Icke Tom,meson.
2 Originalet har keme.
3 I manuskriptet står festemiöö.
4 I manuskriptet tycks efter Peer Green — — — sacramentel utrymme 

vara lämnadt för flera namn, hvilket förklarar de verbala pluralformerna.
5 Nu Sture fors.

Jöns Peersons moder i Tägneby haffwer] i mångh åhr warit 
berychtad för dubbelt hoor.

Jons dotter i Styffuinge giort hoor.
Joen i Markusztorp hafuer belägrat en enkia, sädan han 

war trolofuat wedh en pigho. Denne Joen vnder echtenskapz 
skeen bedrogh han enkion, och efter hans förrige festemöö8 wille 
taga honom igen, och wigdes tilsamman, sleet han risz 25 slagh, 
för dätt han bedrogh enkian, och skall försöria barnet.

Erick i Swartsäter mistänekt för hoor. Denne hafuer warit 
för 3 häredztingh, och ingen hono[m] sådant kan påwittne.

Lasze i Nybygge och hans hustru komma aldrigh i kyrkio 
eller till sacramentel.

Peer Green ghår sielden till sacramentel.
Simon i Almusestufuen förachte sacramentel, ey ghå till 

kyrkio och ähre mz andre odygder beladde.4 5
Tordh Mölnare på Turefårsz6 gårdh belägradhe pastoris lego- 

quinna och eldest en annan, han d[er] hafuer på gården. Dän 
legequinnan, efter hon sigh icke förhölt, som henne3 borde, sleet 
risz 9 slagh.

Liungh soch en.

Clas Planeteläsare bruker myckin wyskepelse.
En dräng i Liungby giort lönskeleie, denne nekade, att han
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lofuade henne ächtenskap, och wille ingalunda hafua henne; han 
sleet risz 25 slagh och hon sades fry.

En omstrykerska, benemdh Jngebor, huilken mycken för
argelse gör.

Simon i Segarp rymdh ifrån sin hustru.
Biörn Hofman i Kulla giort hoor.
Lasze Hofman owigdh.
Hoosz 01 uf i Flysta en quinna, som är owigdh, wigdes strax, 
löns i Hiulategården är trättosam och will ingen förmaningh 

lydha. Om han icke bättrer sigh, sätties vthur församblingen och 
mista ryghuden.

Slaka soeben. , «
Een skoomakare hoos Joen i Rooby1 hafuer icke warit till 

sacramentel i 2 åhr.

1 Nu Röby.
2 I manuskiiptet står ime.
3 [hon]

Nils i Hadorp hafuer the fattiges tiende inne2 3 mz sigh.
Hoos denne Nils är en quinna, som är lägrat af en giftan 

skreddare i Orlunda by, i Scheda sochen; quinnan war tilstädes 
och sades fry.

Anders Siggeson ghår i Jacht vndjer] prädikan.
Kirsten i Landbotorp hafuer gått ifrån sin ächte man, hon

förlichtes mz sin man, och om8 löper härnäst ifrån honom, skal
hon gifua 3 dal[er] och ryghuden. Peer i Landbotorp god därföre.

Lasze i Slakaboosgårdh 1
Suen i Miäleuij j owiSde‘ W1^des strax’

Joen Person belägrad en piga, hon skyller honom för bar
net, gifuer före, att han hafuer lofuat henne ächtennskap. Quin
nan faller i bråth. Blef befalat, att hon skall bruka dätt rådh, 
som P>. D. Archep[iscop]us henne föresade, och skall han bida 
någon tidh och sädan ächta henne. Han beplichtade sigh thz och, 
så frarapt dätt blifuer bätter mz henne.

Lasze Tegelslagare hafuer någre resor giort hoor och icke 
tagit schrift.
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Långe Ingel är berychtad för en skreddare. Denne1 gior- 
des fry.

1 Originalet har Deme.
2 Mark?
8 Originalet har heme.
4 Icke syns eller sijns.

Lille Ingred och berychtad för lösachtigheet, giordes fry.
Peer i Osmenstad gaf domkfyrkian] 1 daler2 * för han hade 

wyst folck till een lögntrulkar.

Scheda soeben.

Siuard i Gora hafuer en quinna, som hafuer warit orsack 
till åthskilnat em ellom honom och hans förre hustru.

Denne Siuard hafuer giort hoor för 18 åhr sedhan och skildt 
sigh wedh sin echte hustru och ligger ännu mz hoorkonan, äger 
9 barn mz henne.8 Skötz denne1 saken först till werdzligh öfuer- 
heett. Blef doch så afsagt, att intedh bättre wore, än att the 
både 2 ståå sitt straf här wnder rysett och skilies ått, dele sine 
egor och barn syn4 emellom och drage vthur stichtet, doch vthi 
åthskillige biskopz sticht. Han fick 30 slagh och 9 ämber watn, 
hon 25 och intedh waten, efter hon war hafuande, och skall han 
försona sigh medh sin förra hustru, och om han befatter sigh 
något mz dän andra, gelle lifuet.

Håkans hustru i Hompatorp, en signerska för flenen, skott 
och siuck ereatur, sleet risz 9 slagh.

Grufua Jngredh är en signerska.
Oluf Ref i Smestorp lofuer vth ondt, och thz wederfares 

dhäm. Bekende, att han i hastighett stundom pläger säya: Du 
skalt fhå skam. — Skötz till häredz tingh.

Joen i Mukabo förachter Gudz ordh och sacramentel. Lof- 
uade bättring widh sin hudh tillgörande.

Nils i Smacka och hans hustru lefua ochristeligh mz grufue- 
lige eeder, hugh och slagh; lofuade bättring. Wife: mista ryghuden, 
pastor godh därföre.

Peer i Dymnelstorp slår sin hustru och lefuer ochristeligh 
emott henne.8 Ähr vnder sama dom.
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Olufz datier i Holuedaboo will bryta trolofuen, wigdes strax.
Peer Månson i Brostorp berychtad för truldom. Att hau 

skulle kunne göre efter dätt, som stulit ähr, öfuertygades honom 
nogsamptt, wille doch ingalunda bekänna, till thz han skulle vth 
och slita risz, omsider bekende han sigh, och först sade han: kan 
skée iäg war då ölsker. Män dätt, han skulle hafua sagt om 
Hemming Botwidson, att han skulle hafua tagit Peer Christierson 
ifrå, wille han icke ståå till. Szå bekende han, att han hade sagt 
om nästegranhustrun, män ingen nemdt i nampn. Efter han sigh 
bekende, wart hans straf förmedlat och fick 9 slagh.

Wreta sochen.

En| quinna hoos Anders Larson giort hoor, sleet risz 25 
slagh.

Simon på Bergh hafuer rymdt ifrån sin hustru mz en 
annor kona.

En dräng i Byrkia hafuer lockatt een piga.
Olufz dåtter i Herna will bryta trolofuen. Desze förlichte 

sigh, att the skole wies Dominica] 3 Trinitatis. Lyftesmän Peer 
Suenson i Kagu, Swen i Sättuna, Peer Harelson, Anders Nilson. 
Män andre dagen, därefter komme, the wigdes.

Anders Skomakare belägrat en piga, och hon säger, han 
hafuer lofuat henne ächtenskap.

Kärna sochen.

Måns Larson i Tiift är owigder, skall wies i höst. Wite: 
15 dalfer], D[ominus] E[pisco]pus godh därföre.

Peer Storbiörson i Währe en edebucher.

Kagu sochen.

En quinna i Westerbrenninge giort hoor.
En quinna hoos Anders i Gilberga hafuer lägrat sigh mz 

Suen i Friggestorp, i Gerszrum sochen, han hafuer lofuat henne1

1 Originalet har heme.
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ächtenskap, män nu hafuer han tagit en annor. Hon stemdes 
till Sörköp[ing], Wite: 4 dal[er]. Pastor god därföre.

En dräng i Alguni1 hafuer lägrat pigan därsammestädes.

1 Alguui? Nu Alguvid.
2 Originalet har inman.

Lillakyrkia sochen. 0.

Näsby sochen.

Mariet, signerska.

Biörzeter sochen.

Linköpingz stadh.

wigdes strax.owigde

Jöns i Drängzboo är berychtad, att han hafuer belägrat sin 
styfdåtter. Skötz till tingz.

Jngred i Mörkedaal hafuer öfuergifuit sin man.

Thesze äre owigde: 
Oluf Skreddare 
Hans Dikare 
Peer Anderson 
Lasze Suartt 
Anders Watnåkare 
Lasze Skrifuare 
Måns i Jfuars gårdh 

Desze wore intedh tilstädes: 
Lasze i Jöns Persons gårdh 
Matz Fiskiare 
Anundh hoos Gullas hustru 
En knecht, Suen.
En Hertigh Carls ehnspennare, en fransoos, hafuer trolofuat 

Håkan Skrifuares styfdåtter och will hålla bryllop innan2 juli. 
Wite: 10 dalfer] och ryghuden. Peer Erichson och Staffan Trä- 
gårdzmestare godh därföre.
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Löskequinnor:
Nils Suensons löskequinna
Märeta boos Anna P[er] Madtzons.
Brita Peersdåtter trolofuat Nils Anderson, köpsuen, och han 

är nu i Stocholm 1 hoos Anders Larson.2

1 Icke Stockholm eller Stokholm.
2 I marginalen: N. B.
3 I manuskriptet står Deme.
1 Originalet har Däme.
5 I manuskriptet står heme.

Anna i Ragnils gårdhen,
Måns Gulsmedz piga. >
Joen Lockes dåtter giort hoor mz lon Skinnare, födh i Bol- 

näs s[ochenj.
Hans Skrifuares dåtter
Mariet hoos Peer Målare
Brita hoos glasemesteren
Karin hoos Håken Mölnare
Ragnel hoos Peer Målare mz Nils Knutzon Guldzmedh suen.
Jth[em] en quinna hoos Folcke Larson.
Gertrudh hoos Elin Suens.
En quinna hoos Wellem Beddeker.
Henne3 haf[wer] sin trolofuade man, heter Brunche.
En hoos Måns Ångerman
En hoos h. Karin Simon Larsons
En hoos h. Karin Suen Målares.
En quinna hoos Måns i Slyckegården. Dänne4 5 är trolofuat 

widh Hertig Carls tiänere, heter Oluf Biörnson Skuule.
Hoos Måns Person en lösquinna. Anu[njd Joenson säger, att 

Jfwar, Tyris Harelsons tienere, haf[wer] lofuat henne8 ächtenskap.
Brita Nilsadåtter
Kringfotan.
Karin hoos Lasze loenson, denne4 haffwer] en diekne tro

lofuat, heter He[n]ricus Benedicti.
Håkan Skrifuares dåtter.
Elefue quinner, efter somblige hade wisz tilsäyelse på ech- 

tenskapet, sombligare owiszere, sades fry. Wite: om dhe komma 
igen, skole the mista ryghuden.
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En quinna vthi klosteret är berychtad, att hon månge be
drager till att taga penninger1 wthur jorden.

1 I manuskriptet står peminger.
2 Originalet har Deme.
3 Icke låtit.
4 Icke vmgåttz.
5 Icke mesterm annens.
6 Icke kom[m]er.
7 Icke Påuuel.

Denne2 sade, att hon är läsin i syn af en gammell prest i 
Westergötlandh; hade månge bedragit, bekende, att hon hade seet 
ett litedh skrin, där war en meszingzkättel wthi, full mz gamble 
p[ennin]g[e]r. Jth[em] en kopperkanna. där skeder och p[ennin]- 
g[e]r wore wthi, stodh till Lasze Skreddares. På Näszby holm 
itt skryn i een gammull keller. Hade latit3 gräfua i Wårdzbergh, 
fan kohll. War till Sörköping, sågh intedh, sade, att dätt kom
mer så stundom åth henne, hon kan dätt intedh bätra, elliest kan 
hon intedh läsa. Hon skulle ghå i 9 weker der öfuer, för ähn 
hon skulle fåå vp kopperkannen. Huar dagh skulle hon fåå en 
kanna ööll. Bryniell kom hon till att grafua efter en brygge- 
panna, fan intedh. För dätt hon så grofueligen hade wngåttz4 5 
medh lögn och tilmätt sigh diefla konst, sleet hon risz 15 slagh 
och 3 ämber watn. Kommer hon igen, skall en steen bindes om 
halsen och senckias i siön. Dhe, som till henne gått hafua, skole 
gifue dhe fattige dätt, dhe henne lofuet hafua.

Tiufua Karin gömmer skalker i sin stufuu, förer okyskt lef- 
uerne, ghår icke till kyrkia, är mestermannes6 deya. Sleet risz 
25 slag. Korner3 hon igen, skall hon ståå widh kåken, därtil hon 
är dömdh, och föruises landet.

Staffan Timmerkar lefuer illa raz sin hustru, förachter sacra- 
mentet.

Matz Målare förlikes illa mz sin hustru. Lofuade bättringh.
Esbiörn i Hunnabergh och M. Laurentius R. Scholce lof

uade för honom för 2 dall och ryghuden. Och för Madz Målare 
gick Peer Erichson i löfte för 2 dalfer] och ryghuden.

Måns Skinnare förlikes illa medh sin hustru, han sleet risz 
3 slagh och hustrun för sin onde mundh 5 slagh.

Nils Muremestare hafuer satt vp pilkentafell.
Påuiell7 Snickare förachter Gudz ordh och sacramentet, lof-

11
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uade bätringh. Satte löfte, pastorem och Peer Erickson. Wite: 
3 dalfer] och ryghuden.

Mans, een drängh i ladugården, förkrencht en quinna i sin 
enkedom, sädan öfuergaff han henne,1 när en annor kom till 
henne och bödh henne1 heder och äre, neckte Måns därtill, är 
en löösz bolare och dublare. Han fick risz 39 slagh.

1 Originalet har heme.

Jon Skinnare hafuer belägrat 2 quinfolck, är dragin till 
Helsingelandh.

Oluf Skomakare belägrad 2 quinfolck, är rymdh till Wester- 
göttlandh.

H. Elin Wastes hafuer försummat Gudz ordh och sacra
mentel vthi en långh tidh, är skedt för trättor skull, som hon 
haffwer] mz sin granne. Lofuade bättring. Her Nils och Hans 
Suart sade godh för henne.1 Wite: 3 dalfer] och ryghuden.

Lasze Biddare söcht till en spåman, heter Peer Månson i 
Brostorp i Skedha soeben. Lofuade till domkfyrkian] Va tl -wax.

Peer Christofferson och hans hustru giort sammaledes, gofue 
1 dalfer] till domkfyrkian],

Linköpingz Spetal.

H. Kersten, Gamle Ericks, lasz för flenen, hooll. Blef för 
sin ålderdom förskonat. Wyte: om hon kommer igen, slita risz 
för 3 kyrkedörer.

Peer Hanson, en skalck och mootwillig emot prädikoämbe- 
tet, säger, han will ingen gifua ett gått ordh: lofuade bättringh, 
komfmjer han igen, mista ryghuden och föruises vthur spetalen.

Den wyse quinnan ifrån Smålandh, Jngel, lofuade aldrig 
mere wille bruka sina läsninger och känsler. Hon hade icke 
heller wele äta dän maat, som henne gafz här, frågades, huy hon 
det giorde, sade hon, att hon länchtade been till sin sochnekyrkia 
och wille gärna slippa häden. Hon lofuade och vth, att hon wille 
lätte sin kyrkioheerde i siuckestugun förståå, om någon kom[m]er 
till henne att fråga henne1 om någott.

Mariet Footlösa hafuer beskylt sin man för hoor, heter Hem- 
mingh, tiente her Oluf Petri. Wiste intedh wist beskeedh därom,
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män talet sade hon sigh hafua hört. Han hade och sagt, som 
Peer Erichson wittnade, att han töör wäll göra hoor. När man 
honom därom förmante, bekende han, att han dätt hade giort mz 
her Olufz piga Benchta. Her Oluf god för honom, att han skall 
snara till rätta.

Rasa Kirsten hafuer latidh1 lägra sigh af een vng dräng, 
som är förlupin. Efter boon haf[wer] warit besaat och i stoore 
ahnfechtninger, gafz hon fry.

1 Icke: låtidh.
2 Originalet har heme.
8 Icke kom[m]a.

Ragnel, sign erska, laasz för trullskott, lapskott; försuer sine 
läszninger. Wyte: mista ryghuden och kastas i siön.

Kom och fram en dansk quinna, som klagade sigh önkeligen 
att hon hade myckin ahnfechtningh, och henne2 kommer myckit 
vnderligit före, är och blifuen mz barn, män hon wiste icke huru; 
blef och af medh barnet och wiste icke huruledes, måste för dän- 
skull af itt sådant samuet fly vthur sitt fädernes landh. Suarades, 
att sådanne anfächtninger wore itt gott tecken, att hon war gudi 
kär, att Sathan henne2 så ahnfechtade och hon så stadeligen emot 
honom kämpade; drogz in Pauli e[xem]p[lu]m: Datus est mihi 
stimulus carnis. Befaltes, hon skulle koma3 till schrift, aflös- 
ningh och sacramentet. Män hon begärade, att hon måtte slita 
risz. Frågades, om hon wiste något hemligit mz sigh. R: Ney 
intedh annat än som iag sagt hafuer.

S. Lars sochen.

Torbiörn i Kallersta hafuer länge förachtad Gudz ordh och 
och sacramentet. Lofuade bättring. Lyftesmän Anders i Torf- 
winge, Peer i Gellersta. Wite: mista ryghuden.

Anna Gulsmedz i Tannafors kommer aldrigh till sin sochne- 
kyrkio och sacramentet. Peer Olson gick i lyfte för henne för 
3 dal [er] och ryghuden.

Jngewaldh i Widingzsiö kommer sielden till kyrkio och 
aldrig till sacramentel. Satte löfte för sigh: Jöns Månson och Jöns 
Larson. Wite: mista ryghuden för domkyrfkian].
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Peer Green
Joen Green
Hem[m]ing i Âletorp

ghå sielden till kyrkia.

Lofuade bättring. Wite: mista ryghuden. Pastor godh därföre 
och Måns i Blasta.

Bendit i Wllawy och Raffuel ibidem för trättor hålla the 
sigh ifrån sacramentel. Desze worde wänner sampt dheres hustrur 
mz dätt wyte, att huilken, som bryter mere, man, quinna eller 
barn, skall slita risz för 3 kyrkedörer. Pastor och Hans Erich- 
s[onj godh därföre att strafuet skall efterkommes.

En quinna hoos Nils Joenson i Wllauy haffwer] latidh1 
sigh lägra vtaf en dräng i Kagu sochen. Denne drängen, efter 
han icke wille hafua henne, vnsade han pigones förmyndare, Es- 
biorn i Hunnabergh, och hade drängzens moder sagt: skall min 
sohn hafua henne,2 så skall hon icke en dagh trifues mz honom. 
Drängzens husbonde, Carll i Alguwy, hölt mz drängen, att han 
icke skulle fåå sigh henne,2 och hafuer han troolofuat en sig en 
annor3 piga i Swinstadh sochen.

1 leke låtidh.
2 Originalet har heme.
s I manuskriptet står amor.
1 Icke Westergöttlandh.

En knecht i Walla hafuer belägrat en piga, som tiäner i 
gårdh medh honom.

Torbiörn i Walla hafuer belägrat ett quinfolck och är fäst 
widh en i Westergöttladh.4

Hemming lönson giort hoor. Sleet risz 39 slagh.



ACTA XI.

CONVENTUS
Svper 

SKÄRKINDZ 
LÖSINGZ 

ÖSTKINDZ 
HAM[M]ARKINDZ 

Häreder 
Stodh i 

Sörköpingh.

S k e r k i n d s o c h e n.

Segred boos Nils Jonson i Skörttinge hafuer giort hoor mz 
klockaren i Kimstadh, hon bekenner, att han hafuer woltagit 
henne,1 när bon sade, att bon wille beklaga sigh, hade han sagt, 
att han kan swarttkonsten, dz skader intedb. Denne quinnan2 3 
är hans hustrus syskenebarn, och är hon itt halft wååp. Quin
nan dätte aldeles mz alle omständigheeter till tydh och rum be
tygar och beståår, men han neker och hafuer sine lagmän haft 
tilreedha och will göra sigh reen för lagh. Frågades huadh or- 
sack quinnan hade haft till att ghå ditt till Kimstad, efter hon 
intedh war där hemma. Suarade hon, hon hade tagit något af 
honom, een bagge och någott hueete. Hon sade och, att han 
hade ofta gåått till henne,1 där hon war hemma. Och vmginges 
för klockarens hustru skull, efter the wore syskene barn. Skötz 
till tingz ransackningh.

1 Originalet har heme.
2 I manuskriptet quinnar.
3 Icke ledit.

Hoos Anders i Wigby en quinna, benemdh Jngebor, som 
hafuer låtit8 sig lägra vtaf hans sohn.

Karin Ju sk a en signerska.
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Jngridh på Backan hafiier bolat mz en, som höltt sigh för 
en wanwettingh.

Aszurz Kirsten giort lönskeleie mz en skomakare. Sleet 
risz 9 slagh, efter hon war botferdig.

Hoos Suen i Skinsta en quinna, som haffwer] aflat barn, 
och ingen barnefaderen.

En gammel man, ifrån huilken hustrun hade länge warit 
borta, kom till Nörköping och förlichtes.

Rydh soeben.

Befaltes, att alle dhe, som o- 
wigde wore i sochnen, skole 
wies om söndagh 14 dag till. 
Pastor loci god för 10 dalfer] 
och ryghuden.

Jngemundh i Syttorp
Suen i Kyll
Nils i Humbleseter
Peer Målare

owigde

Denne Per Målare hade en hustru tilförne och giorde hoor. 
Sädan skildes dhe åth, och nu hafuer han belägratt en annor, 
mz huilken han är owigder, han haffwer] icke heller för horet 
vndergååt kyrkiostraf. Sleet risz 39 slagh och wigdes strax.

Ånens1 hustru i Kallösa will öfuergifua sin man, hon hafuer 
tagit honom igen och lofuade bättring. Wite: mista ryghuden.

1 Amins (Anunds)?
2 Atergifves oförändradt, ehuru antingen detta hafwer eller det följande 

som hafuer borde såsom tydlig felskrifning utgå.

Konith i Önstorp är i mistanke för signelse.
Lille Karin berychtad för truldom.
J Wyby haf[wer]2 en dräng, som hafuer belägrat sig medh 

en quinna.
J Hellesta hafuer en dräng belägrat sigh mz een pigo.
Mariet i Torszöö legat i lönskeleie.
Påå Berckeuick är en quinna, benemdh Karin, huilken haf

uer öfuergifuit sin man.

Gista sochen.

Anders Suarfuare, en signare för flenen och öfuer the siucka, 
sleet risz 9 slag, lofuade bättringh. Wite: på elden eller och för- 
uises stiftett.
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Knutt i Knuttstorp, berychtad för hoor, skall göra sigh reen 
för häredz tingh.

Brita i Ormstorp hafuer barn mz Lasze Skomakare, och äre 
owigde. Han war intedh tilstädes, vthan pastor wittnade, att han 
wille wies wedh henne.1 Denne skoomakare kendes för hennes 
ächta man; och efter han hafuer försittit stemningen, skall han 
gifua 1 daljer] till domkyrkfian].

1 Originalet har heme.
2 I marginalen: N. B.
3 Mark?
4 Nu Drothem.
6 Icke sammastädes.

Peer Suart haf[wer] öfuergifuit sin hustru.
Jöns dåtter i Ällaby giort lönskeleie.
Esbiörn i Jerestadha haffwer] 3 barn mz en quinna i Wester- 

göttlandh, och är hans styffader wigdh wedh samma quinna.2
Jngell i Marckaby kom ifrån Westergöttland och födde barn.

Gålby sochen. 0.

Åå sochen.

owigde

Jöns i Kofra 
wigdes strax.
Hemming i Linberga
Peer i Hakersta

wigdes strax. Denne Peer och 
Hemming lofuade huardere 1 
daler3 till domk[yrkian], pastor 
god därföre.

Simon Finnes hustru, berychtad för en signerska emott
torskabeet, quesan, skott, sleet risz 15 slagh.

Droten4 sochen.

Jacob i Grimstada hafuer haft förachtelige ordh om the cere
monier, som bortlagde äre.

Jth[em] därsamnestädes5 en quinno, huilkens man för 6 åhr 
sädan i Lyflandh borto blef, och hafuer hon sigh med monge be- 
blandatt. Dänne war hafuande, och när hon ghår i kyrkio, skall 
hon vnderghåå sitt straf som dhe andre.

Jöns Finne i Solberga ligger medh en annor mans hustru,
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huilkens man för 6 åhr sedan bief af Ryszerna borttfördh. Bief 
efterlatidh,1 att the komme i ächtenskapzstandh.

1 Icke låtidh.
2 Mark?
3 Originalet har heme.
4 Originalet har hemes.
6 Icke låtidh.

Måns i Brotorp en argh förtuiflet skalck. Vthi 6 åhr hafuer 
honom ingen kom[m]it till tingz, giort 14 hoor, oförsonat medh 
församlingen, hållit i mång åhr wed skogen.

Oluf wedh Byquarnen haf[wer] belägrat sin trolofuade pigo. 
Lofuade till domk[yrkian] 1 daler.2 Pastor godh därföre.

Oluf Larson owigdh.
H. Ilian, en signerska, laasz för quesan, tannewerck, sleet 

risz 5 slagh.
Joen Smedz hustru en signerska. Mannen hade sändt henne 

af wegen; för dätt att han henne vnderstungit hade och med 
henne3 samtyckt i hennes4 afguderij, sleet risz 5 slagh.

Karin, Håkan Torsons suera, signerska i spetalen, sleet 
risz 3 slagh.

Ringarum soeben.

Walborgh i Bråta hafuer legat hoos en gift kar.
Mariet i Klockaregården hafuer legat i lönskeleie mz en 

benemdh Anders Skreddare. Hon är icke fulkombligen wedh sitt 
sinne, och är han dragen neder till Smålandh, och sägfer] quin- 
nan, att han hafuer lofuat henne3 ächtenskap.

Jngebor i Gusum hafuer latidh5 lägra sigh, och dänsamme 
är nu dödh, och säg[er] hon, han lofuade henne3 ächtenskap, 
hafuer och ährligen hållit sigh sädan. Gafs fry.

En quinna i Köpmannawyck haffwer] giort hoor.

Gryth soeben.

Erick i Fängiöö giort hoor och tagit skrift hoos prousten 
i Skinberga.
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Diäcknakarin gör stor förargelse, stiäll, en bolerska, en sig- 
nerska, signer folck, så att ingen rätt skall bita på dhäm både 
till lif och wälfärdh.

Widh kyrkian en quinna, benemdh Karin, ligger i hoor 
mz en därsammestedes,1 och hennes man är i Stockholm, heter 
Thomes Erson, Konge Matz Båsman, hafuer stulit. Denne war 
satt i jernen i Westerwick, rymde mz järn och allo för 5 åhr 
sedhan. Dätte skall ransakes, när d&canus kommer till Westeruick.

1 Originalet haï- dersamnestedes. I marginalen: N. B.
2 I marginalen: N. B.
3 Icke loens.
4 Icke tyranniskt.

Pankakarin och Gropa Elin löskekoner. Elins man är på 
Fogleuick, heter Lasze Jönson i Birckekleef.2 3 Karins bolare ähr 
på Bråborgh, hafuer warit knecht är nu drabant, heter Matz, bodde 
widh kyrkian i Gryth. Desze quinnor sleete risz huardere 15 slagh.

En tiänstequinna i Wängasten en löskona.
Twå bröd [er] i Kråkamara i oendelige trättor.
Beries Jngredh en argh signerska.

K u d b y soeben.

Suen i Humlauick *
Peer i Häslatorp
Holsten i Syltauich
Erick ibidem
Måns i Gyltaboda
Töries i Kraxmåla
Suen i Danebo
Hem[m]ing i Wängasteen
Suen i Hosum

owigde. Befaltes, att pastor Su- 
dereopensis sampt præpositus 
skulle draga vth i skäregården 
och ransaka härom, huilket dhe 
och giorde, och the, som vnder 
strafuet hörde, stodhe lydhno.

loans8 i Koppatorp 
Nils i Ålbecke

Jnge i Sörby håller sigh ifrån sacramentet, förachter prädiko- 
ämbetet och sin kyrkioheerde, lefuer ochristeligen och tyrannisks4 
emott sin hustru, lågh sitt barn i hiäll och förachtade kyrkioplich- 
ten,' som honom war pålagt, hafuer och förskutidh sin hustru, 
håller ingen förlickningh, hafuer och slagit sin fad[er] för någen
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tidh vppå munnen. Sleet risz 35 slagh. Wite: om han sigh icke 
bättrer, slita risz för 3 kyrkedörer.

Oluf Skomakares hustru håller sigh ifrån sacramentet för 
trättor skull och äre owigde.

Suen i Söderby lefuer illa mz sin hustru, lofuade bättringh 
och lofuade 1 daler1 till domkyr[kian]. Pastor loci godh därföre.

Michel i Gisle
Lasze i Huitinge 
wigdes strax.
Peers dåtter i Vnderstad

Blef befalat, att dhe, 
som här i mötedh icke

owigde En qfuijnna hoos Peer i Wigby 
Benchtz sohn i Hagaby 
Joen i Gnedstadh 
Peer i Kapperstadh

wigdes, skole wies mz 
dätt första. Pastor 
godh därföre.

wigdes strax.
Enkian i Göpestadh en stoor eedbucher.2 Lofuade bättringh.

Wite: mista ryghuden. Pastor godh därföre.
Jngeboor i Gysle är belägrat af en dräng, heter Sigfridh, 

tiäner i Styrestada kyrkeby. Stemdes till Nörköpingh.

Skällewyck soeben.
Enkians dåtter i Hultebacka 

äre tilsamman.

Owigde

Mattes i Kalstorp 
Peer i Gatu 
Syuidh i Kallenäsz 
Suen i Lille Vlfueboda 
Måns i Karsuich 
Oluf i Måluna 
Sune i Ladugården 
Jöran Dickgräfuare 
Lasze i Toriszlöött 
Anders i Gränzöö 
Suen i Daal 
Måns i Knutteboda 
Joen i Suensmara 
Erick i Kärholmen

hafuer trolofuat en dräng och

Dan i Wgleuick och Clemet 
Muremestare sampt Jöran Dy- 
kegrafuare skole wies om til- 
kommande söndagh. Måns i 
Askesundh godh därföre för 10 
dal[er] och ryghud[en], Jth[em] 
lendzmannen rechte handen 
och wille wara godh därföre, 
att alle dhe, som äre owigde, 
skole wies om nästkom[m]ande 
söndagh. Wite 10 dal[er] och 
ryghuden.

1 Mark? Originalet har Eeedbucher.
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Enkian i Lilleupengh hafuer en gammel man när sigh emott 
sin barns willie.

Oluf i Frugalööt troolofuat sigh en hustru och sädan henne1 
förskutidh.

1 Originalet har heme.
2 Icke Östergatas.
3 Icke owigdh.
1 I manuskriptet står quimes.
5 Marker?
e Raden är här i manuskriptet afbruten och rum lämnadt för andra par

tens namn.

Lasze i Ötergälas2 giort lönskeleie.

På Stegeborgz Slott.

Joen Christofferson Slotzskriffuer är owigh.3 Pastor rechte 
handen för 10 dalfer] och ryghuden, att han skall wies medh 
dätt första.

Oluf Wachtmestare hafuer bedragit 2 Nocklepigor wedh 
Stegeborgh och nu för ett åhr sedhan troolofuat heer Hanses dåt- 
ter i Nykyrkia och will bryta trolofuen. Wigdes strax mz her 
Hanses dåtter och blef förskonatt.

Joen Vnderfougte hafuer först bedraget en quinnes4 5 person 
och nu äter igen en annor, huilken han hafuer legat 1 åhr mz 
och lofuat henne1 ächtenskap och will dätt icke fulkomna. Dän 
siste kendes för hans ächta hustru och skall wies mz henne1 nu 
om Larszmesza; wite: 10 dal[er] och ryghuden. Pastor loci godh 
därföre och Lasze Olufson. Lofuade 2 daler6 till domkfyrkian], 
inted bekommit.

Hans Olson giort lönskeleie medh 6
Peer Larsons legodräng owigdh.
Sone Knecht owigdh, skall wies om söndagh. Lasze Olson 

godh därföre.

Skinberga sochen.

Twåå fiskiare, en benemdh Mattis, dän 2 Bencht widh Lille- 
stadh äre owigde. Pastor god därföre, att the skole wies. Wite: 
5 dal[er] och ryghuden.
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J Taetorp en quinna, som mannen är ifrån lupen, och nu 
hafuer troolofuat sigh mz en annor. Denne haffwer] warit i 7 
åhr ifrån henne och rymde mz ett annat quinfolck och aldrig 
haffwer] haft tiende ifrån honom. Denne quinnan wigdes strax 
mz dån andre.

Påå Peer Erichsons quarn en quinna, huilkens man är bort- 
rymdh och nu är1 belägrat af en annor, huilken hon begärer 
till ächta.

1 [hon].
2 Icke Tyskland.
3 Icke seenere. Jfr sid. 123 not.

Hennes förrige man hade en dräng, som staall, och mz dän 
samme rymde han sin koos. Män dän henne belägrat haf[wer], 
är kommen ifrå Tysland2 och här lärtt mölnareämbetet. Dän 
förrige, dhå han henne troolofuade, lätt han höra sigh mz spötzke 
ord och sade, dhå the wore trolofuat, att han henne wäll wille 
behålla män icke lofuade, huru länge han dätt wille hålla. Hon 
wigdes strax mz dän seenmere.3

Nils i Stroos piga will bryta trolofuen. Wigdes strax.
Erlandh och Nils Heising äre owigde. Wigdes strax.
Sigredh i Dalen, en signerska för quesan, rosan, skelfuan; 

sleet risz 9 slagh.
Ramborgh i Wargdalen, en signerska för flenen, fick 5 slagh.

Mogatha soeben.

Jöns Skomakare, berychtad för lönskeleie, wigdes strax.
Hoos Oluf i Norrum 2 quinnor, som hafue bedrifuit lönske

leie. Stodhe dheres straf.
Hoos Jöns i Stemsta en piga, som haf[wer] giort lönskeleie.
Jöns i Kyrkebyn är owigdh, wigdes strax.
J Skeggetorp en dräng giort lönskeleie. Lofuade till dom- 

kyrfkian] 1 V2 t:a sill.
Håkan i Åsen owigder. Wigdes strax.
Oluf i Körninge slagit sin mattmoder. Sleet risz 25 slagh 

och 3 ämber watn.
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Olufz dräng i Husby belägrat en quinna, och är hennes1 
man bortrymder för tiufuerij. Blef efterlåtidh, att han wigdes 
wed henne.2

1 I manuskriptet hemes.
2 Originalet har heme.
3 Icke Walborgh och Ingridh.
4 Den andra parten ej förut omtalad.
6 I manuskriptet Däme.

Joen och hans granne Peer i Skrukaby lefue vthi oendelige 
trättor. Lofuade bättring. Wyte: 5 dal[er] och ryghuden.

J Hultt en piga, som hafuer giort lönskeleie. Wigdes wedh 
sin man.

Håkan i Sörby giort lönskeleie. Lofuade en 1lz t:a sill till 
domkyrfkian],

Joen Fiskare wigdes strax.
Twåå signerskoor.

Tåby soeben.

Fruw Agnetes dräng på Mäm hafuer giort dubbelt hoor mz 
Wolborgh och Jmgredh.3 4 Han war tilstädes, sleet risz 39 slagh 
och dän ene quinnan, Walborgh, 25 slagh, män dan andre war 
rymdh.

Michil i Sättra owigder. Hans bryllop will Frun på Mäm 
hålla Michaelies tidh och andra fleres.

Hanses dräng i Tåby giort lönskeleie. Slete risz både,1 
förty ingendere wille hafue dän andre; huardere 25 slagh.

Suens drängh i Tåby berychtad för een, heeter Kirsten, han 
nekade, män dät öfuertygades honofm] nogsampt, att han hade 
ofta och mongestädes gått efter henne. Hon sade, att han hade 
lofuat henne ächtenskap. Omsyder bekende han, att han hade haft 
mz henne2 till att beskaffa. Efter hon, som älder war, i så lång 
tidh icke hade gifuit någrom dätte tilkenne, blef dömpt, att the 
både skulle slita risz 15 slagh.

Hoos Nils Broofosz en jnhyses quinna, som haf[wer] giort 
hoor.

Bottwidh Skreddare giort lönskeleie mz en benemdh Anna. 
Dänne5 är en knecht, en stor drinkare; hon sade, att han haf-
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[wer] lofuat henne ächtcnskap. Skal därom ransakes, när han 
kom[m]er igen, eller mista ryghuden.

Nils Bock giort hoor mz Anna i Linköpingh.

Nykyrkia soeben.

Ezechiel i Aletorp hafuer belägrad en piga i Hemmingzs- 
torp. Denne1 hafuer giort 2 lönskeleie och både lofuat dhäm 
ächtenskap. Mädh dän seenmere2 war thet beuisligit och hade 
han öfuerfallit henne vthi sin faders gårdh, där hon lågh trött i 
sängen i sompnen,3 och alle gofue henne gått wittnesbyrdh.4 
Wigdes strax wedh dän sista.

1 I manuskriptet: Deme.
’ Se noten sid. 172.
s Icke sömpnen.
4 I manuskriptet: wittmesbyrdh.

Bottolfz dåtter i Eagerhultt är berychtad för lönskeleie. Skall 
göra sigh fry för tingh.

Anna i Hyttan berychtad för truldom. Skall till ting.
Oluf Arfueson owigdh. Lofuade sigh skolle wies innan 14 

dager. Weszel Skreddare och pastor loci gode därföre. Wyte: 
10 dal[er] och ryghuden.

Nils i Steensäter skall wyes 14 dager till; pastor godh för 
3 daler och ryghuden. Denne1 lofuade 1 dal|er] till dom- 
kfyrkian].

Jthfem] Sigfridh i Baggatorp skall wyes 14 dager till och 
är wnder samme dhom och lyfte.

Peer och Tyres i öfuergåla fiskiade påskadagh.

Steen soeben.

En finne belägrad en quinna, lofuat henne ächtenskap och 
will thz icke fulkomna.

Jtem en gift man hafuer belägrat en belägrat en quinna, 
och är han tagin till Bråborgh, och quinnan hafuer ståndit 
kyrkiostraf.

En fruw Mättes tiänere till Ollennö hafuer sin hustru i 
Wplandh och haffwer] troolofuat en i Daxberga soeben och är 
rymder.
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Nils hustru i Löszgatu berychtad för truldom och wyskepelse. 
Denne hafuer en åtterstrupa, därigenom gifuer hon booskapen 
dricka, att han skall wäll trifues. Befaltes: huar dhe någontidh, 
hon eller han, bruke sådan wijskepelse, skole the mista både ryg- 
huden; pastor godh därföre.

Jacob i Nääs owigd. Wigdes strax.
Fruw Metta hafuer en skreddare, som haffwer] troolofuat 

en i Stockholm och will thz icke hålla.
Suen knecht owigd. Wigdes strax.
Sigge Karin giort hoor mz en gift man. Jthfem] hafuer 

giort någre lönskeleie. Sleet risz 35 slag, 2 ämber watn.
Peer i Eneby haffwer] tagit en quinna i försuar, som haf

fwer] latit1 råda sigh itt barn eller 2; hennes2 * män äre tagne 
till Bråborg. Denne8 quinnan är jntagen i församlingen och 
gifuet 1 dalfer] till domkfyrkian], som h. Håkan i Äå wittnade.

1 Icke låtit.
2 I manuskriptet: hemes.
8 I manuskriptet: Deme.
4 I manuskriptet: heme.
6 I manuskriptet: samne.

Österhusby soeben.

En pigo, som är kommen ifrån Österbotten, huilken är 
mistänekt för sin fränkes man.

På Skeenäsz en dräng, Berie, haffwer] belägrat en pigo och 
lofuat henne4 ächtenskap. Botwed i Wyestad är god för 15 dall 
och rygfhuden]. att the skole wies.

Jthfem] på samme5 gård ett paar folck, som wilie bryta troo- 
lofuen. Wigdes strax.

Jthfem] en piga, förkrenhet hoos Peer i Weckelsta, skall 
wies 14 dag[e]r efter Michaelis; hennes fader godh för 10 dalfer] 
och ryghuden.

Een quinna hafuer tilförne belägrat sigh mz een skoomakare, 
den henne hafuer öfuergifuit; will nu hafua en dräng på Stege
borg, heter Erick i Tuna, af huilken hon är hafuande worden. 
Den skomakaren öfuergaf henne4 för tiufuery, som han giorde, 
och är nu gifter. Denne8 Erick skall hafua henne och wies när
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hon ghâr i kyrkio efter barn. Wyte 5 dalfer] och ryghuden; 
pastor godh därföre.

Joen i Lundby håller sigh ifrån sacramentel, dätt giort på 
någre åhr; hafuer öfuerfallit sin kyrkioheerde mz obequem[m]e- 
lige ordh.. Denne haffwer] och önkeligen farit mz sin hustru 
och kört henne1 ifrån sigh, hon klagade sigh ganska barniherte- 
liga öfuer dätt dagelige fiendskap, som bådhe hon och hennes 
barn af honom lydhe, Han hade ofta satt löfte för sigh och al- 
tidh afbrutidh: 1) därföre skall han mista ryghuden 15 slagh för 
anders förböner skull; 2) skall hustrun blifua skildh ifrån honom, 
så hon blifuer for2 segh, bytandes syn3 emellom, huadh the 
hafua. Dhå så att ingendere parten må gifta sigh, huar dätt 
skeer, att han tagfer] sigh annat quinfolck, skall dätt rächnes för 
hoor. Jcke skall han heller i byted göra henne1 någon oförrätt.

1 I manuskriptet: heme.
2 Icke för.
3 Icke sin eller sins. Jfr not. sid. 141.
4 I marginalen: N. B.
6 Icke sochen.

Lasze i Glöista hans sohn är owigdh. Wigdes strax.
En finne, Anders Larson benemdh, haf[wer] krencht hans 

legopiga och är i Stockholm.4 *
Peer Skomakeres hustru, en signerska, sleet risz 9 slagh.
Jth[em] en tiggiare, Nils benemdh, hafuer öfuergifuit sin 

hustru och barn, är en stoor skalck.
Rafuel i Näfuasiöön på Kolmålen ghår aldrig till kyrkio.
En quinna i Stämbro berychtad för truldom.
Oluf i Tueggiastadh owigd, wigdes strax.

Westerhusby s o ehe n.

Enkian i Hardesta hafuer een dotter, som är owigdh. Wig
des strax.

Hiliawy, en quinna hoos Hinrick i Wyck, går intedh till 
kyrkio och förachter sacramentel.

Hoos Matz i Ludingzbodha är en jnhysesq[ui]nna ; hennes 
man är i Lomerydh sohen 6 och haf[werj henne1 öfuergifuit och 
hon söcbte efter honom och fick en hoop och ondh ordh af honom.
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Sädan klagade hon sigh för kyrkioherden därsammestädes huilken 
lofuade henne rätt på honom och dock icke skedde, och ligger 
nu förde hennes man i hoor mz een annor. Hennes man är 
åter dragin till Lomerydh igen.

Hoos enkian i Norrabodha en jnhysesquinna, huilken haf- 
[wer] latidh 1 lägra sigh, och är han i Pålandh. Denne2 * är lägrat 
af8 Manritz Jöransons tiänere4 *; skall wies mz honofm], när han 
kommer heem igen, pastor loci godh därföre. .

1 Icke låtidh.
2 I manuskriptet: Deme.
5 är lägrat af är tillagdt i marginalen.
4 I manuskriptet: tiämere.
6 Mark?
6 I marginalen: N. B.

Konungzsundh soeben.

Suens hustru i Oxeåker giort hoor, sleet risz 25 slagh.
Mattes Holekanen giort hoor mz Sigge Marie i Gista soeben.
Anders i Rudu öfuergifuit sin hustru. Denne lofuade bätt

ring och sleet risz 9 slagh. Wite: om han kommer igen, mista 
ryghuden.

Hytte Anders är oens mz sin hustru. Han klager, att hon 
är honom genwördigh. Wyte: huilken, som bryter, mista ryghuden.

Mårten i Suinsundh är owigdh, hans hustru är siuck, skall 
wies, så snart hon bekommer sin helso igen. Peer i Gunnestadh 
i Daxbergh soeben rechte handen för 10 dal[er] och ryghuden. 
Her Nils i Daxbergh godh för en daler6 till domkfyrkian].

Mattes i Holekannen hafuer legat mz sin dotter6 och giort 
tuw hoor. Dätte skall gifues drottningen tilkenna. Factum e[st].

Elin i Fiuck, en signerska, låsz för elfuebeet, torskabeet, 
neckebeet, för wredh, trulskott, wille intedh mera läsa för ondzsko, 
sade sigh icke nyligen hafua sådant brukat. Sleet risz 15 slagh 
och 3 ämber watn. Warder hon beslagen härefter, mista ryghu
den för 3 kyrkodörer.

Michil i Konungzsundh owigd. Wigdes strax.

12
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Hersamer soeben.
Laszi1 Ramnöö
Lasze i Stockholmstorp
Hans i Kolstorp 
Peer i Granbodha

owigde

owigde

Nils i Sörby
Biörn i Båshåckell
Erick i Moga
Kättill i Sattersta wigdes strax och lofuade huar-

Anders i Wglöön 
Hem[m]ing i Kanesäter

dere 1 daler2 till donik|yrkian]; 
pastor godh därföre.

Per i Ormsätter

1 Icke Laste i.
2 Mark?
3 Marker?

Tomas i Jsnäs lefuer ilia mz sin suero, lofuade bättring och 
lofuade 2 daler8 till domkfyrkian],

Öde i Himnestorp ligger i lönskeleie.
Peer i Jsnäs berychtad för hoor.
Peer Olson widh Skogzbergh går intedh till sacramentel.
Oluf i Naruetorp gör stort oliudh i kyrkian om sin hustrus 

stolrum, skall sätties vthur församlingen och mista ryghuden, huar 
han icke gifuer sigh till fridz mz den dom, som sochnenes 6 män 
göre, och böte 9 daler3 efter lagh.

Sörköping stadh.
Tomas Snickare
Hoos Suen Joenson en seile,

som kaller sigh her Ambrosius, 
Hoos Posze, Nils, ett par folck 
Jöran Gregelson
Hoos Hans Peerson ett par folck
Clas Knifzmedz mågh
Vnge Suen Person
Hoos Måns Hanszfon] ett par folck 
Frantz Knutzon
Jon ifrån Ludderhufuet

owigde
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owigde

Anders Walentinson
Stadzskrifuaren
H. Karin Erick Hofslagares mågh
Toll Anderson
Lasze Jön son
Vnge Nils Jngeinarson
Tonies Freundt
Bernhard[usl Bernhardi
Lasze pa källaren
Lasze Matzon
Hinrick Erson
Jöran Hofman wigdewigdes strax

owigde

Oluf Trumetare
Jöns Skinnare
Halfuer Person
Håkan Harpeslagare
Hinrick Nilson

Desze wille bryta troolofuen.
Hoos Clemet Skreddare en drängh, som hafner troolofuat 

Anna Stakemakares dotter. Denne heter Hinrick1 .Nilson och 
wille ingalunda behålla henne; efter hon gaf honom orsack till, 
att han togh sina gåfuer igen olagligen, skall han fördänskull 
gifua henne halfparten af gåfuerne igen, efther thz är olagligen 
skeedt på både sidor. Och skall han intedh gifta sigh, för än 
hon haffwer] seedt sin heders dagh. Hans Jonson i Kudby godh 
därföre.

1 Originalet har Hirrick.
2 I manuskriptet: heme.

Hustru Cicilia Jacob Skreddares hafuer i 5 åhr hållit sigh 
ifrån sacramentet. Orsaken är, att Clemmet Erichson hafuer 
henne2 troolofuat vthi dryckenskap och strax henne2 belägratt 
och| woltagit och gafj henne sin signetesring däruppå. Män åtte 
dager därefter gååt ditt mz gått folck och witne och förnyade sin 
förrige troolofuen och togh sin signetes ringh igen och gaf henne 
en anner gulringh i staden. Sedan kom han en gång om natte- 
tidh till henne, dhå hade han fallit på sin knää för hennes sängh 
och afbadh, om han hade något giort henne emott, att hon ho-
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no[m] dätt wille förlåta. Begärade och af henne brennewin, drack 
henne till 3 skedher och önskat sigh så monge diefler, som gran
den är i solen, om han wille någen tidh suika henne, nödgade 
och henne, att hon drack så monge skeder mz samma welkor och 
hade dan tidh åter haft sängelagh mz henne. Denne Clemet 
dömdes för han[n]s1 ächta man, och om dhe icke wille blifua 
tilsamman och någon afbryter, skall räcknas för hoor.

1 I manuskriptet har ursprungligen stått han[n]s ächta hustru, men un
der det att hustru blifvit ändradt till man, har han[njs fått kvarstå olörändradt.

2 Icke låtidh.

Hinrick Nilsons tiänere, Anders Tom[m]eson, haffwer] giort 
lönskeleie mz en quinna hoos Aren Joenson, huilken han hade 
lofuat ächtenskap, thz hon betydde och wittne wore däröffwer]; 
män han nekade, och hafuer han sigh beblandatt mz en annor, 
som haffwer] lupit ifrån sin man och därföre öfuergaf dän första. 
Denne saken skötz till Arend Joensons wittnesbyrdh, skall och 
ransakes, om han haf[wer] lofuat dän andre ächtenskap.

Jören. Casperson troolofuade Clas Skreddares dåtter vthan 
föräldrernes wilio. Her Axell Bielke haffwer] lofuet för honom, 
att han skall wies innen 14 dag. Wyte: 10 dalfer] och ryghuden.

Esbiörn Olson belägrat 2 pigor, mädhan han war i troolof- 
uen mz dänne, som han nu äger till hustru. Denne Esbiörn haf
uer förlicht sigh medh dhäm, och efter hans festepiga toogh honom 
igen, blef han förskonat mz riset och gaf 8 dall, halfparten till 
Linköping och dän andre halfdelen till Sörköpingz kyrkfia]; intedh 
bekommit.

Nils lute troolofuade sigh en hustru och dref henne ifrån 
sigh, och sädan belägrade han Håkan Knifzmedh dåtter, sädan 
dän förrige hans troolofuade hustru war dödh. War intedh be- 
uisligit, att han hade lofuat henne ächtenskap, och hade hon til- 
förne förseedt sigh, wille icke heller ächta henne. För gode mäns 
förböner wart han förskonat mz riset och lofuade 2 dalfer] till 
domkyrfkian] och 2 dalfer] the fattige. Hinrich Nilson, fougten, 
godh därföre. Hon sleet risz 15 slagh, och om han komfm]er 
igen, slita risz och gifua 15 dalfer]. Lasze Joenson godh därföre.

Peer Nilsons dräng, Suen, hafuer belägrat 2 finskor och ny
ligen latidh 2 frya till dän 3. Denne wille ingendera ächta, sleet 
fördänskull risz 35 slagh.
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Lasze Olufsons dräng Peer.
Mariet Näbs.
Stadzskrifuaren i Nörköping wigdes strax.
Karin Christoffer Häsz dåtter.
Efuert Pasz styfsonn Bärtill belägrat h. Cicilia Jakob Skräd

dares dotter. Dhe hade icke rördt något syrinerligit om ächten- 
skap, efter dhe wore wnge och oförståndige på bäggie sid [er], 
wthan af en skörsk bråna lupit tilsamman, ey wille han ächta 
henne och sitt barn. Dömdes fördenskull både vnd[er] riset. Män 
för gode mäns förböner skull på både sidor blefue the förskonte. 
Och gaf han för sin person till domkyrkian 5 dalfer] och för 
henne1 1 dall. Bekommit. Till Sörköpingz kyrkia lofuadhe han 5 
dal[er] för sig och en för henne1. Jtem blefue the och förlichte, 
huad werdzlige sack belanger, så att han skall gifua henne 6 alna 
engelst. Blef beslutidh, att huilken, som bryter dätte contract, 
skall gifua 15 dal[er] och mista här för kyrkiodören ryghuden.

1 I manuskriptet heme.
2 Icke Tesse.
3 Icke efterschrifne.
4 [hustru]?

Michil Borgz dåtter. Denna räcknades för en löskona, och 
war intedh beuisligit, vthan sades erligh och frij.

Tenne2 eftershrifne3 lefua vthi oenigheet:
Tomas Snickare
Nils Pinne
Gierdh Byszeskyttare
Hans Person, borgemestere sohnen,
Tynies Skomakare
Tynies Hackelseskärare.
Törsten Timberman lofuade bättring. Wyte: mista ryghu

den. Hans Jonson lyftesman.
Simon Rysz. Hans4 öfuertygades wara styf emot honom, 

hafuer och tilförne giort hoor mz saligh Jacob Grönenbergz dräng, 
Simon benemdh, och hennes man hafuer wptagit henne igen. Hon 
lofuade bättring. Wijte: mista ryghuden. Pastor godh därföre.
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Mårten Wächtare

lefua illa Sigfridh Målare 
Jöns Suenson 
Hans Snickare

wyte: om the komma igen,
mz dheres gifua 2 dalfer] till kyrkfian] och

hustrur Hans Hofslagare
Peer Krögare

mista ryghuden.

Thesze hålla sigh ifrån sacramentel: 
Hans Sadelmakare
Clas Semskares mestersuen
Lasze Suartz hustru giort kättery och försummer Gudz ordh
Joen i Finwedh
Sune Knecht.
Löskequinner i Sörköpingh, som ahntecknade ähro:
Wthi Kopperslagare gården en löskequinna. Dän, som henne 

belägrade, war en tysk Båskere dräng, benemd Jacob, och lofuade 
henne1 ächtenskap och sädan drogh till Tyslandh.

1 I manuskriptet: heme.
2 I marginalen: N. B.

Margreta hoos Bothwed Skreddare.
Hoos Jöran Grelson en lösquinna. Dän, som henne beläg

rade, hade lofuat henne ächtenskap och är nu dödh; war beuis- 
ligit. Blef förskonat.

Till Hans Geimundson en quinna, huilken Junker Oluf 
Booson hafuer belägrat. Klagade, att Oluf Boson listeligen hade 
handlat mz fatuburshustruun på slottet, att hon skulle på dän och 
dän tiden sända henne1 vp i hans kammer, och dhå hon kom, 
slogh han igen dören och wolteckte henne; gafz fry till widare 
ransackningh.

Hoos Jöran Tegelslagare en lösquinna, benemdh Gertrudh. 
Denne blef öfuerfallen vtaf ^Larc[us] Meues tienere, benemdh 
Rötker, vthi hans dryckenskap, och han haf[wer] bott för möö- 
dommen. Blef förskonat för gode mäns förböner skull.

En quinna till Torchill Peerson äger 3 oächta barn. Dän 
förste, som henne1 belägrade, heter Nicolaus Haquini, är hoos 
Erick Falck, huilken hade henne troolofuat,2 och war witne där
till, och war dän tidh en diäckne i Söderköping. Denne Nicolaus 
hade warit i Nyland hoos hennes föräldrar och faderen hade
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börie redha till bröllopet; män han stack sigh wndan och drogh 
till Påland. Sädan hafuer hon bekom[m]it 2 oechta barn; sleet 
risz 25 slagh.

Karin Kastens dåtter hade barn, och ingen barnfaderen. 
Wittnades, att Hans Engels hade sagt, att hon koster honom ett 
paar fyrika. Sedan hade hon frågat samme Hans till om desze 
ordh, huar han hade seedt så månge ghå vth eller in till henne1, 
eller huar han hade haft något till att bestella mz henne1. Ne
kade han dhå aldeles till dätta talet, och skall han härtill suara, 
när han kommer tilstädes. Hennes barnefader är kyrkioherdens 
sohn i Hultziöö och är nu gifter, som hon mz bref och segel be- 
uiste. Derföre blef han forskonadh2.

1 I manuskriptet: heme.
2 Icke forskonadh. Denna sista punkt i stycket, är tillagd af annan hand 

än akternas författares.
3 I manuskriptet: Deme.
1 och — — — — forskonadh är tillägg af främmande hand.
5 I marginalen: N. B.
6 [hon]?

Elin Peer Jonszes bolade medh en diäckne, är pastoris sohn 
i Börcklinge, säger han hafuer lofuat henne1 ächtenskap. Denne3 
dieckne haffwer] och här troolofuat Måns Byszeskyttares dåtter, 
och hade desze tuå quinnor skulle slagit huarandre i hiäll för 
diecknens skull, efter han däm både trolofuat hade. Denne3 Elin 
skall taga bref och beuis och sökia, där han är.

En löskequinna hoos Anders Smedz, benemdh Lusze, henne1 
belägrade D[omi]n[us] Olaus Gunari, dhå han war dieckne, är 
F. Agnetes på Mäm capellan; boon sleet risz 25 slagh, och han 
blef forskonadh4.

H. Anna Peer Jacobsons dräng haf[wer] belägrat 2 löske- 
quinnor, och dän 3 är i Wadstena. Han sleet risz 35 slag, be- 
hölt den förste och wigdes strax. Dän andre quinnan sleet risz 
35 slagh.

Anna By tares sleet risz 25 slagh. Anna och Jngred, 2 sy- 
strer, löskekoner, war intedh beuisligit.

En quinna är kommen ifrån Finlandh,5 hennes fad [er j heter 
Bencht Hinderson i Naw sochen i Huilax, och6 är mz barn. 
Säger att hennes styfmoders syster sohn haf[wer] henne belägrat.
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Hans faarbroder heter Knut Erichsen. Boer i Wpsala. Hon skall 
till Stockholm mz dät första och gifua M. Schippero sin sack 
tilkenna.

Thesse wille öfuergifua sina hustrur:
Waste Anderson; rymde för 3 ähr sedan.
Lasze Gullerson; hafuer trolofuat sigh en hustru, doch ingen 

sängelag war dhäm kom[m]it emellom, dätt the både tuå toge på 
sitt samuet, och skilde hon sigh ifrån honom, för hon war en 
siuckelig menniskia och icke duglig till ähtenskapet4 Sädan togh 
han en annor hustru och belägrade dän, huilken och blef kendh 
för hans ächta hustru.

Kirsten Bryggerska; öfuergifuit sin man, efter däd han alt 
hennes1 2 3 hade förslösat och intedh tilwerfuat. Icke hafuer hon 
klagat sigh för stadzen8 förmän. Han haffwer] en annor quinna 
i Öretompta soeben, hon haffwer] och lägrat sigh med en annor 
och giort hoor på både sidor. Skall ransakes, huilken som först 
afträdt haffwer].

1 Icke ächtenskapet.
' I manuskriptet: hemes.
3 Icke stadxens.
4 I manuskriptet: heme.

Thesze öfua sigh i dryckenskap:
Hans Speleman och hans hustru
Joen Diurskyttes hustru
Håkan Kock.
Hans Hofslagares hustru. Lofuade bättring. Wyte: mista 

ryghuden.
Lille Märeta, en signerska, sleet risz 5 slag.
Anders Smedz hustru hennes2 man hade henne4 vndan- 

stungit, och han sleet risz för hennes2 skull.
Thesze äre olydige sind föräldrar:
Lasze Bernhardi sohn; slogh sin moder för någre åhr sedan.
Anders Jngelbrechtson hafuer ostyrige barn. Moderen for

mantes, att hon skulle halle sin barn wndfer] aga. Wyte: mista 
ryghuden.



ACTA

VLTIMI CONVENT[US]
Svper

MIMINGZ, BRÅBO 
och BIERKAKINDZ 

Härader. Item 
BERGZLAGEN 

Stodh i 
Nörköpingh

Godegårdz sockn.
Suen i Grismestorp giort hoor. Sleet risz 35 slag och gaf 

en daler 1 till domkyrkian.

1 Mark?

Bencht i Hesleåås berychtad för hoor. Denne war giortt 
fry för lagh och rätta, och hafuer han tilförne giort hoor mz 
samma quinfolck, som han nu är före skylder. Bief befalat, att 
hon skall slita risz och dryfues vthur häradet, efter hon hafuer 
sagt: hon skall icke wenda igen, för än hon blifuer hans ända- 
lycht.

Nils Huitabergh och en landzknecht, huilken är hemma i 
Lerbecka sochen, äre oenige om en quinna i echtenskapz standh, 
benemdh Karin Nilszdåtter.

Denne saken hafuer sigh så tildragit: Knechten, som här 
formales, hafuer warit hennes första man och war dragin till Lif- 
landh, och när dhe andre knechtterne kommo hem, wittnade dhe 
alla honom wara dödh. Kom och en knecht, som hade kraft 2 
daler af henne och sagt, att han hade dhäm vthlagt i hans be- 
grafningh. När nu förrde Karin hade warit eensöriande i 3 ’/z 
åhr, togh hon en annor man. Sädan kom den förre mannen hem 
igen och giorde een förlickning mz hennes siste man, togh gåf- 
uer af honom i gode mäns näruaro och will nu ryggia denne 
förlickningen, ey heller begärer han sin hustru igen, vthan will 
nu på nytt hafua mera gåfuer af hennes sista man.
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Bief beslutidh, att hon dän seenmeere1 skall behålla, efter 
dhe äre wigde, och skole dhe dhän förrige intedh mera gifua, 
och hafuer han förachtad stem ningen.

1 Jfr sid. 123, not.

Hellesta sochn.

Suen Wasteson hafuer belägrat Gertrudh Hansdåtter, och är 
hans fader kommen i klander mz för samme quinfolck. Hans 
fad[er] hafuer fäst lagh, och blef befalat, han skulle göra sigh 
reen mz lagen, och medier tidh skulle hans sohn icke hafue nå- 
gott att beställa med quinnan, och när faderen haf[wer] gått laag, 
skall hans sohn wies medh henne.

Sigrid Erichzdåtter i Diukeröödh en argh lösquinna.
Bencht Jönson och Hans Biörson giort lönskeleie.
Augustinus Hofman will bryta troolofuen, och är dhäm sän- 

gelag komme emellom.
Peer Nilson will bryta troolofuen, och är däm sängelag 

komme emellom. Wigdes strax.
loen Erickson hafuer öfuergifuitt sin trolofuade pigo och är 

berychtad för en annor. Dänne Joen hafuer lugit gåfuerna igen 
ifrån dän första, och dän, han belägrat haffwer], hafuer warit til- 
förne af en annor förkräncht, och bekendes här, att han haffwer] 
bidit dän förrige sin fästemöö om wänskap och will blifua widh 
henne. Och skall härom af prousten widere ransakes, efther the 
icke wore tillstädes.

Brita Arfuedzdåtter i Hällesta prästegårdh hafuer giort hoor 
mz Erick Melchiorson, och hon hafuer tagit heemligh skrift vtaf 
her Oluf, domprousten wedh Linköpingh.

Nils Soneson på Holman lefuer i oenigheet mz sin hustru 
och är mistänckt för hoor.

Bencht Jönson ghår sielden till kyrkio och hafuer warit 
ifrån sacramentel i 2 åhr.

Suen Benchtson och Oluf Nilson, tuenne syskene barn, äre 
berychtade för en piga, benemdh Jngebor Larszdåtter. Denne 
Jngebor är wtaf fonde Suen belägratt, och hafuer han och tilförne 
en annor belägrat, huilken haffwer] sigh låta 2 gånger belägra. 
Hoon sleet risz 25 slagh.



187

Sâ hafuer och dänne Suens brodfer] låtit ghå vth dätt talet 
om hans syskenebarn, huilkett war en bara vng dräng och war 
icke än ett löst squaller, och haffwer] Suens brod[er] förachtadh 
stämningen och sagt, han tackade Gudh, att busken war grön. 
Denne Suen, efter han tilförne i löszachtigheet lupit haf[wer], gaf 
hau 2 daler1 till domkyrfkian], och betaltes, att fougten skulle 
straffua hans brod[er] för sådanne lögn. Denne Suen wigdes strax 
mz Jngebor Larszdåtter.

1 Marker?
2 I marginalen: N. B.

T i e 1 m o s o c h n.

Jngebor i Wndztorp en signerska.
Joen Wasteson berychtad för en möökränkare.
Suen Salfueson olydig sina föräldrar. Denne Suen war in- 

tedh tilstädes. Hans föräldrar satte lyfte för honom för 5 dalfer] 
och ryghuden, att han skulle komma till Nörköping mz aldreförste 
lägenheet. Lyftesmän: Nils Hemningson i Hageby, Peer Månson 
i Swalnäs.

Risinge sochn.

Nils Skreddare hafuer belägrat löns dåtter i Hult och äre owigde. 
Efuert Tynnabyndere hafuer belägrat dän andre systeren.
Desze både liggia i barnsäng och skole wies, när the ghå 

till kyrkio. Wyte: 5 dalfer] och ryghuden. Gunne Börson godh 
därföre.

En quinna benemdh Brita, är kommen ifrån Stockholm,2 
och är hennes man rymder till Finlandh och är mistänckt för en 
annor. Denne heter Michil Grytagiutare, och hafuer han rymdt 
för gäll skull. Denne Brita är född i Westerååsz, Eskill Skinna- 
res dåtter. Sädan han rymde, gaf hon sigh till Oluf Erson och 
tiänte honom. Befaltes, att hon skulle taga sigh beuis härnidre, 
att hon sigh i så mongh åhr haffwer] ärligen hållit, och sökia till 
Stockholm och där mz kändh folck läta ransaka om sin mans 
lägenheeter och gifua sig där för Capitell. Pastor loci god där
före, att hon till Larszmesza skall komma till Stockholm. Wyte: 
15 dal[er] och ryghuden.
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Jngred på Einnespång hafuer latidh1 belägra sigh af en 
dräng, benemdh Erick Jacobson, tiäner i Sörköping. Befaltes, att 
hon skulle draga till Sörköping, och där skulle pastor wye däm.

1 Icke låtidh.
2 I manuskriptet: Deme.
3 I marginalen: N. B.

Een mandråpare på Kållmålen. Erick Skomakare en man
dråpare.

Bencht i Hemmelstada giort 3 dubbelt hoor. Sleet risz 39 
slagh och 9 ämber watn.

W å n g a s o c h e n.

Mariet i Horkasäter, en löskquinna, är sina föräldrar olydigh, 
ghår sielden till kyrkio ey heller anammer sacramentel och al- 
deles obothfärdigh.

Jtem för:de Nilses dåtter Brita hafuer tillagt h. Elsa i Biörke- 
lunden, att hon hade förgifuit henne mz förgifft. Skal till tinget.

Jngebor Olufzdåtter i Torlunda giort lönskeleie. Denne2, 
hon skyller för barnefaderen, neker hårdeligen därtill, och hennes 
fader sade sigh hafua funnit däm både tilsamman, män på sistone 
bekende hon, att Anders i Halestadh låg när henne, dhå the förde 
bräder till Nörköpingh, och för dätt hon så slemligen belög dän 
andra, sleet hoon risz 25 slagh och 3 ämber watn.

Oluf Heising hafuer belägrat en enkia och hafuer lofuat 
henne echtenskap och nu will sådant ryggia. Denne2 Oluf kendes 
för hennes ächta man, efter han henne hafuer lagligen troolofuat 
vthi pastoris och gode mäns närwaro.

Kimstaa sochn.

Elin i Alfwastada hafuer giort hoor. Denne hafuer tagit 
schrifft hoos præpositum i fiordh.

Sigfridh i Aspa en dublare. Lofuade bättringh. Wyte: 
3 dalferj och ryghuden, pastor loci godh därföre.

Måns i Lyckin är oens mz sin hustru och hafuer henne 
förskutidh.3 Denne Måns är hoos Jahan Kopp, och huarken han 
eller hans folck kom tilstädes, ändock han 2 gånger blef stemdh.



189

Måns i Fröiarum bedrifuit 2 lönskeleie mz en quihna och 
hafuer 2 barn mz henne, och hon tiäner i Törneualla prästegårdh. 
Sade och pastor loci, att D[omi]n[us] Israhel i Törneualla hafuer 
skrifuit honom till, om dänne Måns icke wille behålla henne, så 
war där en annor, som wille ächta henne. Efter dänne quinnan 
war en argh sliperåmpa och hela sochnen badh för honom, blef 
han förskonat mz riset och lofuade till domkyrfkian] 2 dal[er]. 
Mattes i Fröiarum godh därföre. Wyte: om han komfmjer igen, 
gifua 15 dalfer] och mista ryghuden för 3 kyrkiodörer.

Hans Klockare är berychtad för hoor. Vids Skarkin 1 soeben 
vthi Sörköpingz aeter.

1 Skärkind.
2 Icke — — — låtidh.
3 I manuskriptet: heme.

Joen i Boda hafuer stulit, är försonat hoos öfuerheten, sleet 
risz 5 slagh.

Någre äre i sochnen fästefolck, som nyligen äre fäste och i 
hööst skole wyes. Blef efterlatidh2, att the skole wyes Omnium 
Sancto[rum]. Pastor loci godh därföre. Wyte: ett paar oxar 
och ryghuden.

Peer Suart en argh skalck, en tyrran hemma wthi sitt husz, 
slåår sin hustru och hafuer rychte, att han twå sina förrige hu
strur haffwer] slagit i hiäll. Sådant betygade Påwel i Siungstadh, 
som hade warit bergzfougte; alle klagade på honom så, att han 
slår sin hustru mz risz. Läser henne ifrån maten, så att her 
Anders i Kimstadh måtte gifua henne3 dätt rådet, att hon skulle 
föra sitt tingest till honom, ty han hade wnsagt, att han will taga 
alt ifrån henne och förskiuta henne3. Efter han ingen förmaning 
haffwer] sätt tilförne, sleet han risz 30 slag, och om han eller hon 
dätt gör flere gånger, så slite rysz för 3 kyrkedörer.

Kullersta sochen.

Anders i Halesta hafuer belägradh 3 pigor och haffwer] i 
try åhr hollit sigh ifrån sacramentel och intedh ghår till kyrkio.

Denne Anders war intedh tilstädes, wthan twå af hans quin- 
nor wore tilstädes. Dän siste, han hafuer belägrat, haffwer] han
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lofuat echtenskap och will ächta hennes barn, som her Anders i 
Kimstadh wittnade. Jthfem] dän midleste, som här är tilstädes, 
sade dätt samma, att han och hade lofuat henne ächtenskap mz 
6 manna wittne, huilket och witnat är för häredztingh. Han är 
och mottuilligh emot sin kyrkioheerde, när han straffeer hans lösz- 
achtigheet. Faderen öfuertygades wara een roffare, i dätt att han 
håller mz sin sons syndh och drager fattige pigor tiell1 sigh, 
huilke sonnen skemmer. Dän 3 quinnan hade och så tilförne 
warit oförkrencht, och hade han lofuat henne och så ächtenskap, 
doch vthan wittne, och sade hon, att han hade sagt dänne2 orden 
till honom3: Om iagh någen tidh suiker digh, så gifue Gudh, att 
så stoor een diefuull måtte stiga vthi megh, som iagh annam[m]er 
sacramentel emellom mina tänder.

1 Icke till.
2 Icke dässe.
3 Icke henne.
4 Marker?

Blef beslutit, att, om så är, han hafuer lofuat dän förste 
ächtenskap mz wittne, och är beuisligitt, skall han henne behålla, 
om hon siälf will, och ståå sitt straf efter ordningen.

Hemmingh i Sundh lefuer illa widh sin hustru. Hon war 
tilstädes, badh för sin man, och för olydno skall han gifua 2 
daler4 till domkyr[kian]. Kommer han igen, gifua 2 dalfer] och 
mista ryghuden. Pastor lod godh därföre och ländzmannen.

Nils i Kråkestufuan en doblare. Sädan han wart förmanat 
af sin kyrkioherde, förnam man intedh sådant vtaf honom, vthan 
lofuade ännu ytermere bättring. Vyte: 3 dal[er] och ryghuden. 
Pastor lod godh därföre.

Jöns Arfuidson i Högsta, en doblare, är vnder samma dom.
Nils Mölare hafuer oåthskillige gånger slagis och perlamentet 

på kyrkiowegen.
Huitz Karin giort hoor mz Berie Muremestare.
Anders i Sundh ligger lönskeleie. Denne war en ynglingh 

och hafuer tilförne belägrat en gam[m]ell vthlefuat quinna här i 
Nörköping och lofuat henne ächtenskap och sädan belägradh dän 
siste, som han nu ligger medh.
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Domen:
Huad belanger dän gamble quinnan, efter där icke läge 

wittne är om eder troolofningh, och huad han hafuer giort, är 
skedt emot föräldrarnar och slechtens samtycke, därföre häller 
man dätt för ett olagligit giftermåll, synnerligen dhå han kom 
igen och bäter förstodh sigh pä saken och dhå lydde sina för
myndare, och hon gick in förlickningh mz honom, huarföre blef 
efterlåtidh, att han wigdes mz den sista strax.

Panel Finne ligger i lönskeleie. Wigdes strax.

L ö ö t h soeben.

Erick Anderson på Wy hafuer belägrat een pigo. Denne 
Erick war tilförne troolofuat mz en annor piga, huilken sigh siälf 
vthropade att hafua legat när sin fader, hans nampn är Kullersta 
Oluf1. Dätte hade hon witnad för häredz tingh. Och när hon 
kom andra gången till tinget, giorde hoon sigh galen och sade, 
att hon aldrigh hade warit till tingz och sagt sådanne ordh. Nu 
för Capitells dhom nekadhe hon och hårdeligen och bekende, att 
hon aldrigh dätt hade sagt, män någre hafwe makat dätta rådh 
och dätt dichtadh vppå henne, och efter dheres ordh hade her 
Peer i Kullersta skrifuit itt bref till her Hogenskildh Bielkes 
fougte 2 om denne saken, och hafuer herren tagit ifrån honom alt 
dätt, han äger, så att han arbeter för sin föda och är icke ännu 
laghwunnen till sådan gärningh. Dhå herrens fougte sådant för
nam, ladhe han ett järn i elden och sade: om du icke säger, som 
iagh säger, skall tuw smaka denne här, och iagh skall pina digh 
därmedh.

1 I marginalen står tecknet ©, till hvilket hänvisas i akterna från S:et 
Johannes. Jfr sid. 202.

2 Tillagdt i marginalen.

Han hafuer och 9 gånger warit till tingz och wille ränsa 
sitt nampn mz 3 tolter, män altidh vpskutidh för her Hogenskildh 
fougte skull, benemdh Joen Jönson, efter han icke war tilstädes.

Klagades och, att denne Erick hade trolofuat sigh en annor, 
huilket icke war beuisligit, vthan the nekade på både sider.
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Domen :
Denne Erick sades ifrån dän första, efter hon war vtaf Hä- 

redzhöfdingen dömdh till elden, antingen hon war skylligh eller 
oskylligh1, jth[em] efter hon siälf hade kom[m]it sigh dätt onda 
rychted vppå, och wigdes strax mz dän, han hade belägratt.

1 I manuskriptet har ursprungligen stått Brodxlig, hvilket är öfverstruket 
och. i marginalen med annat bläck ändradt till oskylligh,.

2 Icke ghår.

Oluf i Gäfuerstada will bryta troolofuen, wigdes strax. Wyte: 
om han lefuer illa mz henne, mista ryghuden. Denne Oluf war 
mz sin piga trolofuat, och war dhäm sängelag komme emellom, 
och hade henne, till thäz hon födde barnet, och sädan försköött 
henne. Orsaken bar han dänne före, att hon hade tagit itt ärme- 
kläde olofuandes; män hon giorde sigh renan därföre och dömdes 
därföre för hans ächta hustru och wigdes. Andra dagen efter dhe 
wore wigde, sände hon sine män till honom att förhöra, huadh 
han hade i sinnet, om han icke wille taga henne till sigh. Dhå 
gick han mz en wäria emott dhäm och vnsagt dhäm och sade: 
J alle de 100 nampn, ähre wy wigde, så will iagh och hålla migh 
emot henne, att iagh skall böya henne mz en yxe ham[m]er ■— 
och annor myckin skäntzligh ordh. Till sin hustru sade han: 
Huar du ghär2 här innan om dören, skall ingen annan wara din 
dödh vthan iagh.

En dräng i prästegården belägrat en pigo. Wigdes strax.
Suen i Trösta och Rafuel, hans granne, lefue vthi oendelige 

trättor. Lofuade bättringh; wyte: mista ryghuden.
Michill i Syttatorp och hans hustru lefua illa tilsamman. 

Quinnan är någott styf emott mannen, doch lofuade hon bättring. 
Wytte ryghuden. Pastor och Botolf i Alingseter godh därföre.

Eneby sochen.
Bencht Bodde i Hemmelstade giort dubbelt hoor. Denne 

hafuer giort 3 dubbelt hoor. Vide Risinge, sochen.
Anna i Fureby är fäst widh Erick Anderson, tiäner på Wy 

i Löött sochen. Wigdes strax. Vide Lööth sochen.
Sigridh hoos Jacob i Trodeborna en löskequinna. Sade, att 

Lasze i Klinstada henne belägrat hafuer, och han neckte där till, 
sädan slogh man honom mz sin egin ordh, och bekende sigh första
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gången hafua warit hoos henne i stallet; 2. om morgonen i dag- 
ningen. Denne Lasze bekende och, att en, benemdh Anders Sko
makare, hade henne belägrat, huilken war en gift man. Skötz 
fördänskull dänne saken till lagen till bätre ransackningh och 
sädan till Capittell.

Snen Larson i Hemmelstada, wår N. f. Hertigh Carls tiä- 
nare, hafuer drifuit sin concubinam ifrån sigh. Hon hafuer stått 
sitt straf för Östrahusby kyrkio, och lofuade han 4 daler1 till 
domkfyrkian], inted bekom[m]it.

1 Marker?
2 I manuskriptet: Deme.
s Icke låiidh.

Pastoris sohn giort lönskeleie.
Oluf Peerson i Suartinge hafuer belägrat Kirsten i Hiller- 

sta. Bött och förlicht sacken hoos werdzligh öfuerheet. Pigan 
bekende, att Carl Person hafuer hört, däd the troolofuade huar- 
andre. Jth[em] grannerna, som wore på ängen. Betygades och, 
att hans fader och moder wiste, att dheres sohn och pigan hade 
huarandre belägrat, och intedh talde därom mera, vthan finge 
dhäm en stufua, där the låge vthi, och hade dhe wäll så hollit 
foort, hade hon icke blefue hafuandes. Efter dhe toge huarandre 
till ächta och wigdes strax, blefue the förskonte mz risett. Wyte: 
om bonden eller hans hustru hacka någott hunda håår här i och 
göra dhäm osämia emellom, skole the gifua 5 dall och mista ryg- 
huden för dheres sochnekyrkia. Lyfte: pastor lod, Jöns i Eneby, 
Per Jönson i Grimsta.

Quillinge sochen.

Jöns Erson i Miälnäs hafuer giort hoor, han sleet risz 35 
slagh och hoorkonen 25 slagh.

En dräng i Högrana berychtad för lönskeleie. Denne2 * hade 
belägrat en gammel änckia och icke lofuat henne ächtenskap. 
Blef förskonat och lofuade till domkfyrkian] l dalferj. Oluf An
derson godh därföre.

En enkia i Tiufuerstada hafuer latidh8 lägra sigh och skyller 
her Axell Bielkes tiänere därföre. Denne qualdes mz barnet.

13
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owigde wigdes strax.

Jth
Wigdes strax.

Jth[em] pastoris sohn giort lönskeleie.

Lasze i Klinstada belägrat en pigo. Vide Eneby soeben 
boos Segred i Trodeborna.

Enkiones dåtter i Skärlöta hafuer troolofuat sigh medb en 
finsk dräng, Hinrick Olufson; är i Furingsta soeben. Denne sa
ken betaltes prousten härom till att ransaka.

Et paar folck i Âlegell
Jth[em] i Knullesta
Jthfem] i Rodge
Su en i Ströya

em] 2 paar folck hoos pastorem hafue giort lönskeleie.

Borgh soeben.

Anna Olufzdåtter är belägrad af en drängb i Löött soeben, 
benemdh Oluf i Gäfuersta, huilken henne1 lofuade ächtenskap 
och nu will öfuergifua henne.1 Wigdes strax.

1 I manuskriptet: heme.
Mark?

Kirsten signerska. Dänne ligger siuck och hafuer lofuat 
bättringh.

Styresta soeben.

Oluf i Grymby och hans hustru lefua vthi oenigheet, och 
hafuer hon på någer tidh warit ifrån honom, och är han mis- 
tänekt Iför en annor. Jthfem] äre owigde. Hans hustru hafuer 
warit ifrån honom vthi 1 x/2 åhr, och nu nyligen hafuer han tagit 
henne igen. Han är och beskylt för sin deya, huilken sädan 
haffwerj giort hoor. Denne Oluf lofuade bättring och gick till 
kyrkio och wigdes strax mz sin hustru. Lofuade 1 daler2 till 
domkyrk[ian]. Pastor loci godh därföre.

Berie Skreddare will bryta trolofuen, lofuade sigh innan 8 
dager wille wies mz henne. Peer Jooenson och Oluf Knutzon 
godh därföre. Wyte: 10 dal[er] och ryghuden. Skall gifua 1 
daler2 till domkyrkfian].



195

Ett paar folck i Berga och dätt andra i Grimeby äre owigde. 
Skole wies 8 dager till. Wyte: 5 dal[erj och ryghuden. Pastor 
loci godh därföre.

Tingstada soeben.

Wthi Kumbleby hustru Gertrudh, hennes dåtter, Margareta 
benemdh, haffwer] dragit ifrån Stockholm och hitt till sin mo
der och war trolofuat mz en skreddare, Tommes Finne i Stock
holm, och medier tidh lätt hon sigh belägra af een tysk och är 
nu dragin till drottningen.

Grönne Kirsten en argh löskequinna.

Furingsta sochen.

Een lösquinna hoos Nils Olufson i Södh wigdes strax mz 
dän, henne belägrade.

Bothwedh i Södh lefuer i oendelige trättor mz sin hustru. 
Hans hustru är blindh och vthlefuat, så att hon intedh tiäner till 
ächtenskapz bruck och begärte, att hon måtte komma1 till sin 
barn. Mannen beplichtade sigh och att wille försöria henne och 
lefua vthi kyskheet. Blef fördänskull efterlåtidh, män echten- 
skapz bandet blifuer oryggeligitt.

1 I manuskriptet: komna.
2 I manuskriptet: ime.
3 I manuskriptet: Deme.

Een quinna hoos Michill i Walby är kom[m]en ifrån Rydby 
sochen, hon hafuer warit någott suagh, och medier tidh blef hen
nes man dödh, togo så hennes styfbarn och stängde henne inne2 
hoos liket. Blef så dobbelt yr och haf[wer] talat öfuer sigh. 
Denne3 saken skötz till tinget och skall och preepositus härom 
ran saka.

Dagzberga sochn.

Håkan i Liunga hafuer tagit sigh en hustru, och är hennes 
man fången i Rydzlandh. Witnades, att han war dödh, och skall
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wies medh dän andre. Wyte: 5 dal[er] och ryghuden. Pastor 
god därföre. Lofuade 1 daler1 till domkfyrkian].

1 Mark?
2 I manuskriptet: heme.
3 leke stå/ndh.
4 I manuskriptet: Dime.

Olufs dräng i Gillerhella är owigdh wigdes strax.
Hustru Elins man i Dagzberg är rymdh ifrån henne.2
Karin Jönses ibidem bief wigdh wedh en man, huilken hade 

sin hustru i Finlandh. Matz Gunnarson i Nörköping hade gifuit 
sitt wittnesbyrdh om honofm], att han ingen hustru hade i Fin
landh. 14 dager efter han wigdes, kom hans egin hustru hitt 
och kändes wedh sin man.

Hoos Oluf i Liunga en quinna, som haffwer] födt barn och 
så när myrdt thätt, hade icke hiälp kom[m]it; är en stoor squal- 
lerska och myckit bullersam.

Peers dåtter widh quernen owigdh. Wigdes strax.
Joen i Kulla oens mz sin hustru. Lofuade bätring. Wyte: 

mista ryghuden och 5 dalfer],
Karins Man i Halualzbrotten är rymder ifrån henne. Denne 

är rymdh vthan orsack ifrån henne2 för 3 åhr sedan och aldrigh 
hafuer sportt någott till honom. Hon sades fry för honom och 
må gifua sigh i ächtenskapz standh3 när henne 2 synes.

Steenhuggaren på Stranden Gudz ordz försmädare och gör 
spee af dhäm, som ghå till kyrkio.

Grels hustru i Klösteret, en signerska för gastekram, fick 3 
slagh; kommer hon igen, slita risz för 3 kyrkedörer.

Anders Suarfuares hustru en signerska, intedh beuisligit.
Joen Jngesons hustru en signerska. Dänne4 haffwer] lärt 

Greises hustru signa.

Schedewy sockn.

Nils i Biörnhultt och Jacob i Käkslewyk lefua vthi oendeligh 
trättor om ägor. Nils war icke tilstädes, och sades han wara en 
bullersam menniskia. Befaltes, att the skole förlikes widh kyrkian 
sampt dheres hustrur, och dän som bryter, sätties vthur församb-
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lingen och mista ryghuden. Lyftesmän pastor loci. Peer Månson 
i Böle och Jacob i Torp för 2 dalfer] och ryghuden.

En dräng i Braxnäs will bryta troolofuen. Wigdes strax.
Enkiones dåtter i Wagnhultt hafuer sigh mz een sin skylde- 

man i 3 leedh belägrat. Denne syntes wara boothfärdigh och 
fick 9 slagh. Men han war intedh tilstädes. Befaltes, att han 
skulle ståå sitt straf hem[m]a som dhe andre.

Regna sochn.

J Jngesgäll en signerska. Befaltes, att hon skall för kyrkio- 
dören och bekenna vppenbarliga, hon hafuer syndat, när hon be- 
kom[m]er sin helso igen. Will hon icke, mista ryghuden.

Peers hustru i Skenstorp, skylt för truldom, är förhördh för 
laga tingh och icke fulleligen beslagen där mz; män något sade 
hon sigh hafua lärt af een gammel quinna, att hennes1 booskap 
icke skulle otrifues. Således att hon kastade vth dyngian och 
een steen vthan tuifuel mz någre ordh. Sleet risz 5 slagh.

1 I manuskriptet: hemes.
2 Icke förmår.
8 Icke kom[m]e.
4 Icke loffuet.

Bråborghz Hus.

Christoffer, Drottningens ladugårdz fougte, haffwer] hustru 
i lifuet och säger sigh wara från henne skildt, hon är i Quillinge 
soeben och är siuck och wahnför, så att hon icke förmå2 ståå 
hus före, och säger hon siälf, att hon icke kan ståå efter honom. 
Hwad mattlaget belangfer], måå the wara åthskilde, men ächten- 
skapet skilier ingen åth.

Hans Smedtt haffwer] belägrat en quinna och hafue the 
både suttit i fängelse och han bött sine p[enninjg[e]r, och will 
ingen ächta huarandre. Han skall göra en lååsz till Daxberga 
kyrkio, män hon sleet risz 15 slagh, och om dhe kome3 igen, 
slita risz för 6 kyrkedörar.

Hans Bryggare är owigdh, skall wies 8 dager härefter 
haffwer] dätte laffuet4 Drottningen.

Peer Grafuare owigdh, wigdes strax.
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Nörköpingz stad h.

owigde

Matz Frantzon
Michi 1 Tiggiare 
Panel Madszon 
Peer Clauszon 
lacob Madszon
Hindrick Hindersfon] 
Anders Olufson 
Anders Jacobson 
Oluf Skomakare 
Hinrick Clauszon 
Bere Skreddare 
Oluf Snickare

wigdes strax.

Mans Joenson will wyes, när hustrun ghår i kyrkia.
Hans Marcuszon will wyes 4 wekor härefter. Wyte: 10 

dalfer], pastor och Per Claszon godh därföre.
Oluf Suarfuare will wyes, när hans hustru ghâr i kyrkia. 

Her Anders i lyfte för 5 dal[er] och ryghuden.
Jöns Staffenson skall wyes om onsdagh. loen Mauritzson 

godh därföre.
lören Finne
Håkan Nilson
Peer Starck
Clemet och Margreta desze äre owigde och wore intedh 
Staffans dåtter tilstädes.
Oluf Anderson
Karll och Kirsten
Olufzdåtter
Suen Månson hafuer giort 2 hoor, ett i Stockholm dätt 2 

på lahan Gabrielsons gårdh;1 hans hustru kom hitt ifrån Stock
holm och lette efter honom, dhå han dätt förnam, drogh han sin 
koos, ingen weet huart.

1 I marginalen: N. B.

Biörns Karin giort hoor. Sleet risz 35 slagh.

Desze wille bryta trolofuen:
Erick Larson
Clemet Hanson
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Erick Månson
lacob Simeson
Joen Suenson
Clemet Tom meson.
lakop Skepare hafuer trolofuat sigh en quinna. Sende sine 

män till henne och fick sådan suar, som honom behagade, flytte 
in till henne,1 sedan gaf hon före, att hon war honom intedh 
tiänligh vthan war en siuckligh quinna, och måste han åter flyttia 
sin tygh och sitt boo ifrån henne; war och mz henne på rad- 
stufuen,2 3 och hade hon alt samma talet. Män nu sädan hon 
hörde, att Visitationen skulle ghå ahn, sade hon, att hon wille 
hafua honom igen, nu will han åtres. Efter långligh förmaningh 
förlichtes the och wigdes strax.

1 I manuskriptet: heme.
’ Icke råd — — —.
3 I marginalen: N. B.
4 Icke lösquinnan.
6 Icke Wadstenensis.

Vnge Hans Hoff will bryta trolofuen. Denne hafuer beläg
rat en pigo och troolofuat sigh henne emott sine föräldrars wilia. 
Genom gode mäns förbön worde föräldrarner beueckte och be- 
iakade, att han måtte äga henne och wigdes strax.

Jngebor i Bröthen en löskona. Sädan hennes första man 
war dödh, trolofuade henne en annor, som sädan rymde ifrån 
henne. Denne bafuer och rympt ifrån 2 sine ächte hustrur i 
Finlandh. Och förän dänne Jngebor blef lagligen åttskildt med 
honom, trolofuade hon dän 3, huilken henne förskaffade ett wist 
bref, att dän förrige war dödh, och dän 3 belägrade henne och togh 
sädan altt, dätt hon åtte, och rymde sin koos. Han är och dödh. 
Blef förskonat. Wyte: om hon kom[m]er igen, mista ryghuden.

Hans Beltare och hans hustru lefua i oenigheet.
Jngebor Knutt Persons en argh förtuiflat hora och är be- 

rychtad att hafue giort hoor mz någre dhe förnemste i staden.8 
Denne lösquinnare4 är i Eneby soeben, och hafuer man henne 
stuckit hemligen sin koos mz borgemesterens sampt pastoris ibi
dem rådh. Hätte haffwer] D. Nicolaus i Eneby berättat för 
Decano Lincop. et Rectore Scholce Wadstenensi5 vthi salig Håkan 
Peersons stufuw. Jthfem] D[omi]nus Laurentius i Quillinge.
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Cicilia Laxfiskiares en signerska. War intedh beuisligit, 
vtban allenest kunne böta booskapen för rödesiukan. Gaffs fry.

Hustru Wendela
Skomakare Jngered 
Marie ifrån Knutztorp 
Anna Lytters

signersker.

Ewert Fysenborgh skall sätties vhr församblingen, huar han 
icke lefuer i sämio och kärleck mz sin hustru, förty han är en 
stoor tyrran emot henne. Denne Ewert är och beskylter för han 
haf[wer] legat hoos Wåpekajsa, män kunne ingen wisz grund 
därom af henne1 förnimma. Som en sade för henne, så sade 
hon efter, och fick hon risz 5 slagh. Om hon kom[m]er igen 
och förer squaller, slita risz för kyrkiodören och förwisas staden.

1 I manuskriptet: heme.
2 Icke låtidh.

Clemet och Margareta Staffans dåtter kommo ifrån Åbo. 
Hon är drifuen ifrån Stockholm för hoor, och äre the huarken 
fäste eller wigde. Betaltes, att hon skall förskaffa sig bewis ifrå 
Åbo, huru hon sigh där stält haffwer], efter biscopen i Åbo haf- 
[wer] vpskutidh mz dheres ächtenskap.

Jngebår Cnuth Peerszons, en lagwunnen tiuff, berychtad för 
en argh lösquinna. Stemdes till Capittel.

Christiern Skreddare hafuer belägrat en quinna, och sädan 
förskött henne och gaf henne 1 loff; och seer sigh före huar henne1 
syntes. Någon tidh därefter föll hon i hoor mz en som nu vp- 
hengder ähr, och begärte dänne Christiern henne 1 igen till ächta, 
endock hon nekade sigh icke wilia äga honom; förlichtes mz 
sådan welckor, att han aldrig skulle henne förkasta dätt horet, 
hon hade giort, och skole wyes i morgon. Pastor godh för 5 
dalfer] och ryghuden.

Jliana hennes man är rymder ifrån henne1 för 5 åhr sädan 
och kom efter 2 åhr igen, war som snarest hemma, kastade bäg
ges dheres barn för gödesuinen och åter rymde och haffwer] 
sädan i 3 åhr warit ifrån henne.1 Hon sades fry för honom.

Oluf Anderson will bryta troolofuen, kendes för hans ächta 
hustru.

Oluf Knutzens dotter hafuer latidh2 lägra sigh aff Johanne
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Wimseo, war inted beuisligit, att han haffwer] lofuat henne1 äch- 
tenskap. Sleet risz 15 slagh.

1 I manuskriptet:.heme.
2 Icke hans.
3 I marginalen: N. B.
4 Sid. 70.

Joen Suenson haffwer] giort lönskeleie. Skall till Capittel 
oin Petri.

Anna Melchers skall sätties vthur församblingen, för hon 
haffwer] vnsagt Bertill Knuthson och han2 3 hustru; haf[wer] för- 
achtad stemningen och är en stoor eedebucher.

Nils Larson haffwer] öfuergifuit sin hustru, satt henne ifrån 
hus och hemman och alt, dätt hon äger. Sades fry för honom.

D[omi]nus Andreas Jemptius wart priveret ifrån präst och 
prästeämbete för han är een landzlöpare och landzliugares, hafuer 
vndertyden gifuit före, att han war Förstens capellan, stundom 
haffwer] han sigh sagt wara Archiepiscopi, stundom Bispens i Lin
köping capellan. Han blef och altförmyckit ahnklagat vthi Wester- 
uickz möte,4 och doch för gode mäns förböner blef förskonat. Han 
haffwer] sigh och berömpt att han haffwer] gifuit Archiefpisco]po 16 
röör, så att han dhäm så kär hade, att han dhäm öfuer alla sina 
böker hengde. Hafuer och föregifuit, att Archep[iscopus] honom 
vthsände att kalla adelen tilstädes, som skulle komma hitt till mö- 
tedh och taga nytt register vtaf prästerna, att the icke så troligen 
handlade, som dhäm borde. Hade och warit på Bråborgh. Jthfem] 
slagit h. Joens folck i Styrestadh och myckit annat sagt, som ingen 
sanningh är. Jthem i Dagzbergh hafuer han druckit och slagit her 
Joens hustru i Örestadh mz en yxehammer, så att thz är befruch- 
tande, att kinbenet är sönder slagit. Jthfem] slages mz en drabant, 
och han haffwer] förskonat honom för D. Archiep[iscopi] skull.

Blef så länge priveret. till thz man seer någon annan bätt
ring mz honom, och sädan warder af sin biscop restitueret till 
huad sticht, han ordineret är.

S. Johan[n]is sochen.

Måns i Lindöösztorp hafuer giort hoor. Slete både risz, 
huardere 25 slagh.

Peer i Smedieby hafuer länge legat i lönskeleie.

14
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Tidika i Liura lefuer illa mz sin hustru.
Malin i Smedieby en signerska.
Herman i Nauerstadh trättosam mz sin sohn, förlichtes. 

Wyte: mista ryghuden, pastor godh därföre.
Nils Finne i Anestad owigdh I
T T • > wigdes strax.Lasze Joenson owigdh | °
Oluf i Kullerstadh berychtad för kättery. Vide Lööth sochen 

sub hoc signa Q.1

1 Jfr sid. 191.

Lasze Biugh lefuer illa mz sin hustru.



BILAGOR





I.

Wij Carl med gudz Nåd Sveriges Rikies Arffurste och ' Förstån
dare, Hertig til Sudermannaland Nerikie och Wermelandh. Giöre wi- 
therligit ath efter (gud bättre) mänga stora och groffua synder och 
misgerningar allestädz i Rikiet sä wäl ibland höge som låga, wthan 
alla Försyn bedreffne warda, ther vppa härtil Fast Ringa och hoos en 
part alz intit straff folgt hafwer. Thy somlige saker warda genom 
Mutor och gâffuor, sä skylskap wenskap och Mägasemia fördolde och 
nidtystade, och en part elliest straffuet vndkomma, the saker som 
warda skotne vnder andeligh och Capitels ransacknings dom och straff ; 
kunne the gode män Bisperna oc Capitulares och andra aff prester- 
skapet ickie til lydno komma, huaruthaff förorsakas, at synder och 
misgerning så taga öffuerhanda och strafflöst affgå, at gud alzmectig 
warder at senda sit harda straff öffuer oss alla, Therföre på thet at 
sådant måtte förekomet warda så mykit Meniskligit och Mögeligit wara 
kan, Så ähr nu then Ahrwyrdigaste wällärde man Erkiebiscop Abraham 
Fulmacht och tilstånd giffuit ath hålla en General visitering öffuer 
hela rikit i alla landzender wthi huilken visitation huar biscop vthi 
sith stifft, såsom i Wpsala Förening formales, med tilbörlig trohet och 
flijt fölgactig och biståndig wara skal. Först til ath förnima huad 
flijt som presterskapet göra i församblingen med lärdom och wnder- 
uisning vthi gudz ord, och huru som åhörana sådant acta och wider- 
taga, och serdeles huilka sig med trohet och aluar hålla wid wår 
almeneliga Religion her i Rijkit, ell[e]r huilka therifrån affuikne ähre 
och sig affsyndrat haffue, och som doch efter flitig förmaning och 
vnderuisning ickie wele sig retta och omuenda, latha the doch oss om 
sådana theras genuyrdighet förnimma, och ellies hålla them wnder 
sådana tilbörlig kyrkioaga efter som saken kreffier och wår Prentade 
Kyrkioordning vthuisar. Om andra saker och misgerningar som efter 
werdzlig doom vnder kyrkio aga och straf böör sådana bliffua holdne
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och han och them sådant förestelle och intit anseende hafva til Per
sonen hög ell[e]r låg fatig eller Rijk, Prest eH[e]r leckman. Huarföre 
Wi och her med effter then macht och myndighet som oss vthi Re- 
gementit giffuin ähr wele hafua formant alla befalningesmen, Högre 
och Ringare, sä Bisperna huar i sit stift, theslikes Heridzhöffdinger, 
Krigsbefell, Fougdar och alla andre, ath the wthi sådana saker ähre 
välbemälte Ährchiebiscop med trolig hielp biständige, ther sädant kan 
behöffuas, och aff honom fordrat warder, ther ickie läthandes för red- 
doga wenskap skylskap eller ouenskap ell[e]r några andra saker skul, 
sä framt huar och ther öffuer klagat warder at the som tâ näget 
wndandölia ell[e]r ickie wilia hielpa til at straffué ickie skola lika 
med them som brotzlige ähre straffuade bli[fine], Ther huar oçh en 
i sin stad mâ weta sig effter ath retta. Af Wadzstena then 15 De- 
cemb: A:o 95.

Carolus.

Bispens Förmaning ähr thenna: Att Presterna förmana åhörerna 
ath giffua tilkiena, huar the någen hemlig handling wetha och schriffte- 
liga skal thet tilkienna giffuas, när mötit bliffuer i Lincopungh.

Påskrift af en senare hand:

Copie aff Erkiebischopens fulmachft] aff F: N: hertig Carll på 
den wisitering han huit Anno 96.

Ur »Aeta Historica: Handlingar angående reformationen 
och motreformationen under 1500-talet» i Riksarkivet.

II.

Fulmacht för M. Abraham Erchie- 
biscop att holle ehn Generals Visitation 
i Landzendenne. Actum Marieholm then 
5 Febr: 96:

Wij Carl etc. Göre witterligett, att efther som wij tilförende 
medh wär opne Fulmacht hafue betrodt och tilstondh gifuitt then Er- 
werdige och Wällärde Man, M. Abraham i Vpsala, Erchiebiscop, att
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han medh bisperne i huart Sticht schall holle enn general Visitation 
öfner hele Rijket, sâ well medh presterskapet som andre högre och 
nidrige inge Vndentagendes, Sâ althenstundh han nu förthenskuldh är 
hitt nidh i thenne Landzende westergötlandh kommen, sådantt till att 
förrette, derföre pä thet att han mâ hafue någre godhe Män af de 
Werdzlige som sigh tilhielp och bistondh i the saker som sädanth be- 
höfues kan, Sâ hafue wij och betrodt oss elschelighe, Edle Welborne 
och Welbördige Suerigis trogne Män och Vndersåther, her Axell Leijon- 
hufudh, Grefue till Ratzeborgh och Frijherre till Grefznes och Kegle- 
holm, Suerigis Rijkis Rädh, Jören Erichson till Öijerijdh, Arfuedh 
Schwann till Koltorp, Anders Olsson till Vddetorp och Peder Karlson 
till, N: Att the Welbe:te Erchiebiscop till bistondh och hielp ware 
skulle, och sampt medh honom förhielpe till att fulföllie sakerne efther 
lägenheterne fordre och tilseije kunne, Förmanendes förthenskuldh alle 
eho the helsth ware kunne, Serdeles the som för K. Mz i Suerigie 
och Polens etc. W. ä. k. h. broder och wäre skuldh wele och skole, 
göre och läthe, att the rette sigh effter huadh som welbe:te godhe 
män, i sâ mâthe huariom och enom tilseije och förmane ath kumme, 
och theremoth ingen genstrefuigheet eller mothstondh bruke, Sâ frampt 
the tilbörligitt straf vndwijke wele, Af Marieholms gårdh thenn 5 
Februarij. âhr etc. 96.

Ur Hertig Carls registratur för 1596 i Riksarkivet.

III.

Bene Valete Archiepiscop :

Jagh kungör eder wenner försann,
Huru wär Erchiebiscop ställer sigh vdi Sweriges Landh.
Hudflängia och skölia mz Embar och span,
Både vng och gamell quinna och man.
Han gifuer folck tilhopa som Stutar pläga tämias,
Rätt aldrigh någott Echtefolck sâ kan sämias.
The ther bryta mâçe wäll sitt straf fâ, 
Men mz Echtenskap borde inthz sâ tilgâ.
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Han bekymbrar sig och om våre Kijrkeseder, 
Och säger dhe tarfuas slätt inthz wider.
Bortbryter nogre marcker wax och ett quintin Saltt, 
Och tager af Prästen Oxe, Sölfstop och göd dan galtt. 
Mässekläder will hann afläggie slätt, 
Oss tyckes att thz är och icke heller rätt.
Sacramentet will han icke vphöija, 
Thz må förmyckett pä hans armer töija. 
Jagh täncker Calwijn och Suingell bock, 
Achta taga wäre Kijrckieseder bortt.
Om wär Konung will thz eij annorlunda laga
Wele Wij Erchiebispen här nest medh Armborätten swara. 
Han will och wär Konung af Rijkett drifua, 
Dhz skall eij skee sä länge Wij lefua.
För än så monge skulle sigh till förrädere göra, 
Wore thz bättre Erchebispen till Rom föra.
Wij hoppas wär Konungh är oss både huldh och godh, 
Wij wele opsättie medh honom både lijff och blodh. 
Han vnner oss niuta wåra Kijrckeseder, 
Ty them wele wij ingeledes late falle nider.
Som Konungh Gustaf i sin sidzsta tijdh, 
Så Konungh Jahan wär Konungh blijdh, 
Hafuer lathz oss niuta både quinna och man, 
Biscop Abram them aldrig bätre stifta kan. 
Wachta tigh slå eij Biörnen medh Rijss, 
Af ett Ja och ett Näij blifuer man siellan wijss.

Schriffuidt i Smålandh, 
Ty kom dhz icke förre fram.

Efter en .samtida afskrift i Riksarkivet.
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Rättelser.

Sid. 6, not. 1 står: crusifubbb; originalet har crusifubb.
Samma sid., not. 2 står: fol. 47 och 48; läs: 97 och 98.
Sid. 35 står i första raden af Torslunda-akterna: Mariet 

prästagården; läs: Mariet i prästagården.
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