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Laga ting i Sundborn 19 april 1666 (KLHA Serie III AI:10 f 4r-4v)
”Öfwer bergmästaren widh Sahlberget Wälb.dde Johan Otto beswärade sig öfwer Staphan Emrich i fahlun, att det timber som han /:Emrich:/ hafwer låtit byggia sin gårdh
medh widh flädran, skall han låtit hugga på hans enskylte skogh som lyder till Hyttenäs, hwilken skogzlott hans swärmoders fadher Sahl. Anders Hansson Räff skall wara
förundt af sin swärfader Niels Hansson på Sundborgen, och låg längst bort, men sielf behållit den som närmare han åt war belägen, beropandes sig wälb.te Bergmästare på
Uhrminnes in 2 eller 300 åhrs häfdh, och framkallade en gammal man om sine 80 åhr widh pass, daniel Peersson b.d boendes på Sundborgen /:dhen dher också äger i
samma skogzlott en deel:/ [f 4v] hwilken berättade att hans farfader Otto Peersson, sohnen Peer Ottesson efter honom och Sohnesohnen b.de daniel uthi allan dheras
lijfstydh samma skogh oqwaldt hafwa niutit. Staphan Emrich hade inthet annat att förebähra än att dhensundh skogen en gång skall wara uthhuggen af Anders Hansson den
han af sin swärfader Niels Hansson kiöpte, skulle han eller hans arfwingar sedan inrhet mehra råda om landet; Uthan den skogen sedermehra å samma land opwuxen ähr,
borde till dhess rätta bolby(?) Dhera Uthi Swärdsiö Sochn lyda borde weder kännas. Nämbdemannen Christopher Hansson på Backa witnade att han widh pass 12 åhr sedan,
då warande landsdomare Benckt Hansson, skall hafwa warit tillnämbd på en Syyn och ransakning öfwer den åwärkan som Olof Knutzsson på Backa och Swärdsiö Sohn då
hade giordt på samma skogh, berättandes då wara befunnit at för b.de åwärkan war skedd på dhenne skogen som nu twistas om, och att samma skogh då war kändh för
Hyttenäs skoghen: sahde också at Landtmätaren Sahl. Jonas Arfwedsson då hade gått up rågången emellan Swärdsiö och Sundborgens Sochnar, och att Råå hade gått mitt
igenom Staphan Emrich gård widh flädran. Staphan Emrich ugererade är emot att Synemännen den gången inthet kunde skildtz hwar ifrån annan medh oförättat saak,
hwilket han sade sig wara af någre Swärdsiö karlar berättat. Beslötz att Benckt Hanssons protocoll skola igenomransakas om ofwanb.de Syyn dher kan igenfinnas, eller och
att dhe synemän som då hafwa förrättat samma syyn antingen mundteligen afhöres eller och dheras sanfärdige attester affordras huru förbemälte Syyn ähr aflupen, i medla
tyd blef Staphan Emrich förbudet det ringaste på samma skogh at åwärka.”

