
Edell och Högachtadt Herr Rådman och Præsis!

Så och

Eder Högachtade, wijse och Wähllagfarne Herrar

Cämnärer

Den Edle, Högtährade och lofl: Cämner Rätten hembäres

ödmiukast tacksäijelse för gunstig meddelt stämbning
uppå Hökaren Lars Söderström, så uptages nu här
stämbningens 3ne puncter på fölljande sätt, nembln

1o Har iag af Hökaren Lars Bonde d 4 Martii uti
innewarande åhr förhyrdt des gård som Contractet

wid Conferencen, närmare uthwijsa skall och således

icke någon gård af bemte Söderström hyrdt, men,
med hwad för ett hiärtefrätande denna grofwa

och oanständiga mannen mig pålagt med sitt oti-

diga och ganska oanständiga lefwerne han emot

mig
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mig öfwat som likwähl honom der emot med all
höfligheet bemött, weet Gud alldrabäst, och såle-
des nu i största kortheet berättat, det denne
Söderström så snart han wid sidsta slutet af Aprill
månad uppå auctionen inropat denne förhyrde gård,
straxt der på in primo Maj nedertog plancket emel-
lan denne förhyrde och sin gård, intog platzen på går-
den med sina skiuhl, 1 st: stall, en kammare och ett
kiök åth gåtan, låtit igenspika en bakport i går-
den, utom alt dette har han pro 2do inqvarterat
och inlagt rackarne på mig uti gården och i fölljande
rum, först uti stallet en tijd, dernäst uti Cam-
maren åth gåtan så at en fullkomblig prospect
der af blifwa skulle at rackarne der woro boen-
des och wistandes, och nu på 3die rummet uti en

wind öfwer fäähuset, deräst detta obehagele
follcket ännu i dag wijstas, hwilcket obehagela follck-
slag den Edle, hde och lofl: Cämner Rätten med sitt
höga förmående nu straxt uhr gården hänwijsa
tächtes, uti de rum hwaräst iag sielf bebo skulle har
han mig oåthspordt och olofln intagit och rackarne
der inlagt, så at iag till undfly alt oliud och undwij-
ka pläga umgänge med rackare och rackarepack samt
dem dagerl: för ögonen hafwa, måst således för min egen
person taga mig annat Logemente, gården med sine
portar finnes dageln och, merendels igenläste at in-
gen menniskia hwarcken uth- eller inkomma kan,
så at de der i gården boende måst undertijden wara

lijk.

lijk arrestanter, iag, som nu med denna Söderström såle-
des icke det allerringaste hwad hyreContractetz innehåld
lyder, icke har at befatta och effter lag borde mitt Con-
tract niutit till godo, och således hyran då der effter
præstera, påstår nu i ödmiukheet denna Söderström, icke
allena för sina öfwade wåldsamheeter effter lag der-

före nu plichta måtte utan ersättia den skada och hin-

der som icke allena iag utan och det follcket hwilcka
iag en dehl af gården och rummen intaga låtit hwilc-

ka så förhindrade och betagne wordne i sitt förmenta
upsåt at sig förkofra och således sig i största armod bracht
igenom detta Söderströms grofwa och enwåldhwijsa
föröfwande, in för den Edle Hde och lofl: Cämner Rätten
samt hwar och en rättsinnig lemnar iag till gunsträtt-
wijst eftersinnande och omdömme, en man, den iag

icke det allerringaste har at giöra med, sig så stor
myndigheet påtagit at uti en ährlig mans huus
och gård och i des från- och närwaru parfora inqvartera
rackare, det alldrig någon öfwerheet som machten
äger har någonsin på ährligt follck påbördat och inqvar-
terat någon rackare, en sådom man den dagrln
umgänge med rackaren plägar borde uti ingen
annan comparation komma än med rackaren och såle-
des afstängas ifrån ährligt follck, för en slijk grofheet
som denna Söderström emot mig öfwat och brukat, an-
håller iag i ödmiukheet den Edla Hde och lofl: Cämner-
Rätten dennas och andra grofwa och otidiga till warna-

gell
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gell i högsta måtton beifra tächtes, ty om iag af

Hökaren Lars Bonde hyrdt gården och denne Hö-

karen Söderström en tijd der effter Kiöpt gården,

bör iag lijkwähl effter Sweriges lag niuta Contract

och laga fahrdag till godo, och således icke undergå

all dennas grofheet, wåldsamheet och otidigheet,

iag har således hafft största blygsell at låta någon men-

niskia wetta det iag hyrdt en gård, uti hwilcken

rackarne nu befinnes, nog blygsell, för en gång i

månaden at sielf gå dijt, förutan det, iag lemnar

till den Edle Hde och lofl: Cämner Rättens mogna

och gunsträttwijsa ompröfwan- och besinnande, huru

ganska oanständigt, för, ehuru ringa och fattigt follck

det wara skulle, som wähl wille gå uti det huus

eller den gård dersom rackarne wore boendes, Gud

är mitt wittne med hwad för hiertans ängslan

och innerlig förtreet iag i denna sommaren

måst uti mig bära, smälta, gå och plågas med

för denna Söderströms ganska grofwa otidigheet

iag har så godt som nästan icke en gång hwarcken

kunnat sedt på follck eller tahla med follck, ty altid

de omdömmen för mig lupit och kommit, der går

en man som hyser rackarne hoos sig, ty det kunde

en hwar säija som der af wijste, och en sådan oför-

gripel: sagt borde alldrig bijdas ibland follck som med

sådant follckeslag umgänge plägar, derföre, iag än

ytterligare hoos den Edle Hde och lofl: CämnerRätten

i största ödmiukheet anhåller, denna Söderströms

grofwa

growa otidigheet på det högsta beifras måtte, enär som

besinnes ehwad för en torfft iag i största oskylldigheet af

denna mannen måst uthstå. Sedan d 13 sidstl: Sept: då

den Hde och lofl: Cämner Rätten mig gunsträttwijsast med-

delte stämbning uppå Hökaren Lars Söderström, kan
iag ey förbijgå, utom denna mannens nu föreskrefne
grofheeter der hoos äfwen en så stor bisterheet finnes
så iag för min Person effter des egitt uthlåtande om
lijfwet icke kan giöra säker, oansedt han der wid skulle
kläde stegell, sålunda war denna mannens åthskilli-
ge egna uthbrustna uthlåtellser sistl: Söndag affton
som war d 14 hujus der på fölljande, då iag om afftonen
Kl: 9½ ifrån landet inkom, fant iag honom sittian-
des hoos den af mig uti gården inrumde Tullskrifn
Olof Ahlroth hwarest han mig straxt öfwerföll
först med myckna grofwa och gemena skiällsord
som hoos sådant follck sällan tuchtiga ord finnes, der-
näst, emedan iag som både för ung, för swag och för
ringa för honom woro at ey mera möda /: till lijfwetz 
afhändande :/ anwända, än allena bryta halls och
nacken af mig, förutan det, at iag på någon gata

för honom ey heller säker wara skulle, hwarföre iag
sådant nu den Edle Hde och lofl: Cämner Rätten
i ödmiukheet wid handen gifwer, at der mig någon
skada till lijfwet tijma skulle, finnes då denna
Söderström sielfwa banemannen effter des egit
uthlåtande som med wittnen intygas kan.

nu.
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nu, Gud och den Hde och lofl: CämnersRätten skillie

mig från denne grofwa, otidiga och wåldsamma

mannen med en sådan näpst och aga för honom

at både iag och andra måtte då få niuta lijf och

hellbregda lemnar för honom, det är icke mycke

längesedan så at ännu kan wara uti minne

det i samma rum för kort tijd sedan wardt

Hökaren Lars Bonde afbemte Söderström öfwer-

fallen och skulle nu sådana argsinte menniskior

agelösa släppas så kunde en menniskia om sitt

lijf eller hellbregda lemmar icke wara säker.

hwarföre, hoos den Edle, Hde och lofl: Cämner Rätten

iag i ödmiukheet anhåller öfwer alt detta Söderströms

grofwa och wåldsamma framfarande här wid han-

den läggia tächtes och slijkt beifra. Och 3:o At Söderström

för den här igenom förordsakade hinder, skada
med mera, samt Expenser effter närgående ödmiuka

förteckning at umgiälla och betahla. Emot hwilcken
gunst och rättwijsa mig här utinnan wederfa-
res, iag stedse med ödmiukaste wördnad fram-

härdar

Den Edle Hde och lofl. CämnerRättens

ödmiukaste
tienare

Carl Otto Rönnow

Ödmiuk förteckning uppå de af hökaren Lars

Söderström förordsackade Expenser. nembln
Kmtt

Dr öre

Stämbningzpennigar —„— 24:

Carta Sigillata till skrifftwäxlingen
ungefärl. —„— 24

Resoln och domblösen med Carta
sigillata —„—„ 4: — 28

För neesa och skymf igenom ett oloflt
och oanständigt follckz inqvarterande i
gården uthföres allenast till _ „ 2000:

Förordsackad heder och skada uth-

föres allenast till
„_„ 600:

Summa Dr 2606:—„ 12

Stockholm d 18

Septbr 1735.

C: O: Rönnow
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Ao 1735. dn. 18 septembr. insint.

af Skrifwaren Carl Otto Rönnou

Do: Communicerat med Höka

-ren Lars Söderström

att sig här öfr förklara

till dn 25 sept: och denne

skrift då åter lefwerera.
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