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Laga ting i Vika 11 maj 1669 (KLHA Serie III AI:13 f 4v)
”Sahl. Johan Michelssons i Biässarfwe Enkia h. Chirstin Larsdotter tilltalade sahl. Påål Jonssons Enkia på Holmen om 1 skp.d ofri kopp. Som henne widh håldne
arfsskiftte efter sin sahl. Man den 5 Junij 660 skall wara bewilliat och samtyckt af sahl. Påål at bekomma. Sahl. Pååls Sohn Johan Påålsson /: som för sin moder war
swarande :/ sade detta bewilliande wara af en omildh berättelse kommit i arfsskifttes längder, och at hans fader det aldrig samtyckt hade, framwysandes ett exract af sahl.
Henrick Mårtensson Teetz protocoll den 6 Maij 623, af innehåldh at Johan Mickelssons morsysters senare man Anders Adnerss i Romsare hade tagit till sigh dhe 6
skpp.d 4 __ ofrij kopp. Skuldh at betahla som Erick Kahun hade efter Anderses hustrus dödh at fordra, och Anders skulle så behålla gården, hwilcket till b.de giäldz
afbetahlning icke högre _____ än till 3 skpp.d 9 __ ofri kopp. Dhenne gårdh medh hust haf. B.de Anders Anderss sedan pantsatt till sahl. Påål Jonss emot förb.e koppar,
hwilken han af honom /:Påål:/ till låhns stogh at betahla. Cahun medh, såsom Anderses nu framwyste Pantskrift af den 5 Sept. 624 Utwyste. Dhess föruthan haf. Sahl.
Påål Jonss måst A.o 655 den 12 octob. Betahla till Anders Adnerssons Stiufdotter h. Malin Ollssdotter /:Hieronimus Seyers hustru:/ ½ Skpd ofri kopp. Såsom för
hennes arf efter sin moder, hwilket medh dåwarande landzdomarens Bencht Hanssons domb tydeligen bewystes, så at Rätten af alt detta inthet annat kan för och aftaga
än at den gården medh dhess tompter dher sahl. Pååls Enkia nu bohr, uthur hwilken Johans Enkia detta ena kopparskepp.d pratenderar, dubbelt ähr betahlt och b.e
kopparskepp.d af orätt berättelse uthi arfsskiftteslängden inkommit hwarföre uthaf dhesse ofwantolde skähl kärades sahl. Pååls Enkia fry för dess uthläggiande.”

