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[f 12r]
Närvarande befallningsmannen Hans Mårtensson
Nämnden:
Erik Hansson på Björshyttan
Hans Andersson i Nordanåker
Hans Jönsson i Nämndemansbo
Hans Axelsson i Gruvriset
Mats Eriksson i Gruvriset
Per Andersson i Dalsbyn

Anders Persson i Dalsbyn
Erik Larsson i Dalsbyn
Per Olofsson i Pungmakarbo
Hans Olofsson i Lerviken
Hans Mickelsson på Heden
Israel Kristoffersson i Sigfridshyttan

Daniel Persson i Nämndemansbo beviljades att igenlösa den jord som Jöns Andersson hade
löst av Mats Persson. Detta då Daniel var närmare i börd. Daniel skall ge Jöns de pengar
han hade utlagt, 280 d kmt, samt skall Anders Persson i Dalsbyn och Hans Axelsson i
Gruvriset värdera vad Jöns hade förbättrat och uppbrukat på samma jord.
Kyrkoherden i Säter herr Måns hade kommit i skamligt rop och ryckte att han var fadern till
det barn som hans piga för ungefär två månader hade framfött. Han hade några år varit en
blind man och kontinuerligt varit sängbunden.
[f 12 v]
Ett mål som är överstruket, mycket svårläst. Finns på lapp mellan f 12v och f 13r.
Borgmästaren i Hedemora Hans Larsson Nyman begärde syn och rannsakan på sina ägor
vid Dalkarlsnäs. Till synemän sattes länsmannen Mats Larsson, Erik Hansson i Björshyttan,
Hans Andersson i Nordanåker samt Hans Jönsson i Nämndemansbo.
Till detta ville samma borgmästare hugga ned en ungskog på samma mark, vilket beviljades.
Samma män som skulle bese och rannsaka skogen skulle också kontrollera den åverkan som
Per mjölnare har gjort, trots förbud. Per dömdes till svarslösa 3 Daler.
Lars Eriksson på Heden dömd till 3 daler i böter för svarslösa mot Hans Eriksson i
Björshyttan.
Daniel Eriksson på Rishyttan dömd till 3 daler i böter för svarslösa mot Johan Bruse.
Konfirmerades det jordebyte som Anders Henriksson i Dalsbyn och Pelle Persson på Heden
sig emellan hade gjort. Pelle Persson hade givit Anders Nötebergs änge i Ljusterängarna och
Anders hade sålt sin hustrus fädernejord i Skedvi för 25 daler.
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[Lapp mellan f 12v och f 13r]
Bergmästaren Hans Philips utskickade och fullmäktig förståndig Erik Mårtensson besvärade
sig över några bönder vid Östra Silvberget som har tagit 18 skrindor hö ur några lador i
Östersilvbergs täkten. Namngivandes desse tvänne Mats Henriksson vid Östersilvberget som
olovandes hade tagit 4 skrindor och Per Hansson i Långersbo 1 ½ skrinda. Bägge påstod sig
ha borgmästarens lov och minne, men det kunde de inte bevisa. Dömdes de bägge för tjuveri
till 108 daler för höet och tredubbelt i böter 324 daler kmt.
[f 13 r]
Uppbjöds 3 gången en del i Nils Anderssons hustomt i Dalsbyn, närmast länsmannen Mats
Larssons gård, som länsmannen av Assar Andersson köpt för 50 daler kopparmynt och en
halv spann säd.
Uppbjöds 3 gången hus och jord vid Sqvallerbäcken, med alla dess utvägar och uppbygd
fäbod, som Lars Jonsson i Nysshyttan hade köpt av Mats Göransson för 300 daler
kopparmynt.
Uppbjöds 3 gången hustru Margareta Månsdotters arv på Sigfridshyttan, en tjugondel
därsammanstädes, som Per Månsson på Sigfridshyttan hade köpt av henne för 50 daler
kopparmynt.
Uppbjöds 3 gången den jordedel som Johan Matssons hustru hade ärvt efter sin moder, både
i åker och ”oppe i tächten”, med tillhörande skog och skjul som Per Månsson i Sigfridshyttan
hade köpt för 50 daler kopparmynt.
Uppbjöds 3 gången Johan Hanssons i Falun arv efter sin moder i Sigfridshyttan, i hus, jord,
åker och äng etc som Per Månsson ibm hade köpt för 240 daler kopparmynt.
Följande är överstruket
Uppbjöds 3 gången en ängesteg om 1 spannland belägen i Ljusterängarna i Nötebergs änge,
som Pelle Persson på Heden hade sålt till Anders Henriksson i Dalsbyn för 25 daler
kopparmynt.
Uppbjöds 2 gången en jordedel i Gessån som Hans Eriksson har upplåtit sin broderson Erik
Jonsson hammarsmed vid Norrbärke för 60 daler kopparmynt.
[f 13 v]
Uppbjöds 2 gången en vret om 2 1/8 Tunnsäde, som Hans Mickelsson på Heden har pantsatt
för 1 ½ skeppund stångjärn eller 2 1/8 tunnor säd.
Uppbjöds 2 gången en ängesteg som Hans Mickelsson i Knutsbo pantsatt till hustru Karin
Gabrielsdotter för 45 daler kopparmynt. Mickel Hansson klandrade detta uppbud.
Uppbjöds 2 gången Hans Olofssons i Lerviken del i Ljusteränge som länsmannen Mats
Larsson i Dalsbyn hade köpt för 30 daler kopparmynt.
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Uppbjöds 1 gången en jordedel i Gessån som Erik Jonsson hammarsmed köpt av Mats
Nilsson för 2 riksdaler och Erik Persson i Hedemora för 4 skeppund tackjärn e 9 d[aler?]. så
att summan blir 44 daler kopparmynt.
Uppbjöds 1 gången en lind i Tomtaränget som Mats Eskilsson i Skallerbäcken pantsatt till
Anders Hansson i Gruvriset för 31 daler kopparmynt.
Uppbjöds 1 gången 2 tunnland obrukad jord i Järpebo utvägar som ligger närmast
Pungmakarbo ägor som Malin Andersdotter i Järpebo sålt till Göran och Per Olofssöner
samt Lars Mårtensson i Pungmakarbo för 30 daler kopparmynt samt 9 fjärdingar spannmål.
Uppbjöds 1 gången Sven Erikssons på Nisshyttan jord och hus i Gessån som han hade sålt
till Hans Persson i Gessån för 50 daler kopparmynt. Likaså har Daniel Andersson på Näs,
Hans Olofsson på Nisshyttan och Kristoffer
[f 14r]
Månsson i Laggarbo sålt sin del i Gessån till Hans Persson för 50 daler kopparmynt.
Uppbjöds 1 gången Henrik Vallenssons hustrus hus och jordedel i Sigfridshyttan som han
hade sålt till Israel Kristoffersson i Sigfridshyttan och Tuna socken för 80 daler kopparmynt.
Uppbjöds 1 gången två jordelotter i Uggelboåkern i Ödesåkern bortom Stolpedalen och ett
stycke nedanför trädgården i Uggelboåkern som Olof Andersson i Dalsbyn pantsatt till Per
Andersson i Uggelbo för 150 daler kopparmynt.
Uppbjöds 1 gången Millanbergsänget i Ljusteränge som Lars Persson i Dalsbyn köpt av Nils
Olofsson och Erik Olofsson i Forsa, St Skedvi sn för 7 skeppund och 3 lispund gott stångjärn.
Uppbjöds 1 gången 2 små åkerstycken i vart årssäde i Dalsbyn, samt en liten teg i
Millanbergsänget som Olof Andersson i Dalsbyn pantsatt till Lars Persson ibm för spannmål
2 tunnor, ko12 stigar och penningar 8 daler, 8 öre kopparmynt.
[f 14v]
Uppbjöds 1 gången ett halvt spannsäde jord i Torkestugudalen, som Per Andersson i Dalsbyn
köpt av Olof Andersson ibm för 30 daler kopparmynt.
Uppbjöds 1 gången all Tyris Månssons egendom i löst och fast, jordägor och bergsbruk
pantsatt till Zackris Bengtsson för 197 daler 15 öre kopparmynt.
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