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Närvarande befallningsmannen Hans Mårtensson samt nämnden:
Erik Hansson på Björshyttan
Erik Larsson i Dalsbyn
Per Olofsson i Pungmakarbo
Hans Olofsson i Lerviken
Hans Mickelsson på Heden
Israel Kristoffersson i Sigfridshyttan

Anders Persson i Dalsbyn
Hans Jönsson i Nämndemansbo
Hans Axelsson i Gruvriset
Mats Eriksson i Gruvriset
Per Andersson i Dalsbyn

Häradsskrivaren Johan Persson Schroderus frågade rätten om den hade någon kunskap om
Dalkarlsbo att där 3 ¼ stigar kol skulle vara dubbelt avförda såsom borgmästaren i
Hedemora berättar vara skett ifrån år 1649. Rätten vittnade att detta var sant men att Anders
Jönsson i Viken bör få njuta de 1 5/8 stigar kol till förmedling på den skada han har lidit på
sina ägor av vattnet.
Johan Persson Schroderus angav borgmästaren Wolter Silentz om den nya kvarnen som han
byggt ovanför den gamla kvarnen vid Säter och efterfrågade tillstånd till detta vartill Wolter
svarat att han hade muntligt tillstånd från Riks_____ Råd.
Häradsskrivaren Johan Persson Schroderus frågade nämnden om det fanns några nya
hemman i socknen som borde skattläggas och föras in i kronans jordebok, vartill svarades
nej.
[f 74v]
Borgmästaren ifrån Hedemora välaktad Johan Larsson Nyman angav att han inte kunde
njuta av den dom från ett extra ordinarie ting i Säter den 14 feb 1659 mellan honom och
Säters borgerskap. Där de med skogsutödande och gärdsgårdsnedfällande och annan
åverkan överträtt domen. Borgmästaren i Säter Wolter Silentz framlade en kopia på domaren
välaktad Erik Erlandssons bevis, daterad Avesta den 19 feb 1659 lydandes att Jöns Svensson
ifrån Säter hade på sina medborgares vägnar tillbjudit anlägga vedpengar.
Beviljades revning och delning på Dalsby utvägar och skog, sattes Erik Hansson i
Björshyttan samt Israel Kristoffersson i Sigfridshyttan till detta.
Till att dela hemskogen mellan Järpebo och Hans Mickelssons torp på Heden sattes Hans
Jönsson i Nämndemansbo, Hans Axelsson i Gruvriset, Erik Larsson i Dalsbyn samt
länsmannen.
[f 75r]
Lars Andersson i Hedemora angav att han låtit sig tillskatta Jönshyttan för 1651 daler 16 öre
kopparmynt. Skattningslängden utvisade att Lorents Hoppes arvingar skulle få inlösa, eljest
ville han sådant till Tomas Funck uppbjuda och försälja.
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Lars Andersson i Hedemora fordrade av Hans Eriksson i Ovangårdarna 20 daler
kopparmynt som skulle restera på de kol, som benämnde Hans borde betala till salige
Lorents Hoppe. På samma sätt fordrade han av Anders Albrektsson i Ovangårdarna 19
daler. Länsmannen vittnade att efter Hoppens egen begäran var Hans Eriksson skyldig 1
daler och Anders Albrektsson visade med pantbrev sin skuld vara betald.
Stadfästes det jordbyte som Per Andersson i Dalsbyn har gjort med Göran Hansson i Grådö
[Hedemora sn]. Per har givit Göran den jord som han hade ärvt efter sin moder och Göran
gett igen sin hustrus jord i Uggelbo.
Uppbjöds 3 gången en jordedel i Gessån som Hans Eriksson har sålt till sin brorson Erik
Jonsson hammarsmed vid Norrbärke för 60 daler kopparmynt.
Uppbjöds 3 gången en vret om 2 1/8 tunnsäde som Hans Mickelsson på Heden är pantsatt
för 1 ½ Skeppund stångjärn eller 2 1/8 tunna säd, vilken Per Nilsson på Heden vill inlösa och
bjöds nu efter.
Uppbjöds 3 gången en ängesteg som Hans Mickelsson i Knutsbo pantsatt till hustru Karin
Gabrielsdotter för 45 daler kopparmynt.
Uppbjöds 3 gången Hans Olofssons i Lerviken del i Ljusteränget som länsmannen Mats
Larsson i Dalsbyn köpt för 30 daler kopparmynt.
Uppbjöds 2 gången en jordedel i Gessån som Erik Jonsson hammarsmed köpt av Mats
Nilsson för 44 daler kopparmynt.
Uppbjöds 2 gången en lind i Tomteängen som Mats Eskilsson i Skallerbäcken sålt till Anders
Hansson i Gruvriset för 31 daler kopparmynt.
[f 75v]
Uppbjöds 2 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 och 9 fjärdingar spannmål.
Uppbjöds 2 gången Sven Erikssons på Nisshyttan jord och hus etc i Gessån som Hans
Persson i Gessån köpt för 50 daler kopparmynt. Daniel Andersson på Näs, Hans Olofsson
på Nisshyttan och Kristoffer Matssons i Laggarbo har sålt sin del i Gessån till samma Hans
Persson för 50 daler kopparmynt.
Uppbjöds 2 gången Henrik Vallenssons hustrus hus och jordedel i Sigfridshyttan som han
har sålt till Israel Kristoffersson i Sigfridshyttan och St Tuna sn för 80 daler kopparmynt.
Uppbjöds 2 gången två jordelotter i Uggelboåkern belägna i ödesåkern bortom Stolpedalen
och ett stycke nedanför trägården i benämnda Uggelboåkern som Olof Andersson i Dalsbyn
pantsatt till Per Andersson i Uggelbo för 150 daler kopparmynt.
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Uppbjöds 2 gången Millanbergsänget i Ljusterängarna beläget, som Lars Persson i Dalsbyn
köpt av Nils och Erik Olofssöner i Forssa och St Skedvi sn för 7 skeppund gott stångjärn.
Uppbjöds 2 gången två små åkerstycken, en 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, kol 12 stigar och peningar 8 daler 8 öre kopparmynt.
Uppbjöds 2 gången ett halvt spannsäde jord i Tårkestugudalen som Per Andersson i Dalsbyn
köpt av Olof Andersson ibm för 30 daler kopparmynt.
Uppbjöds 2 gången all Tyris Månssons egendom i Säter i löst och fast, jordägor och
bergsbruk, pantsatt till Zackris Bengtsson för 197 daler, 15 öre kopparmynt.
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