Exhib. Å Björkekinds Härads Lagtima winterting, vid Höckerstad och Östra Ny kyrka den 8 Martü 1774.

År 1773 Then 28 Junü instälde Sig Undertecknad Landtmätare, Uti Fristad By i Biörkekinds Härad och Tåby Sochn, att uppå then redan
meddelte Konungens Befallningshafvandes gifne remiss, i stöd af vederbörande Parters under then 23 april innevarande år träffade och af wällofl, Lagmans Rätten then 15
Junü Sidstledne fastställde fördelning, dela the ägor, Som för thetta under hemmanen A. B. C och D, enskylt varit nyttjat, efter särskildt stångfall och häfd, och vid 1771 års
Storskifte icke med the öfrige Byens ägor, efter generele stångfallet blifvit fördelte:
För D: general Majoren och Commendeuren, Högvälborne grefve Herr Fredrik Posse, genom Cammarreraren Högaktad herr Conrad P: Wåhlander efter fullmagt, af then 12.
april, thetta år.
För B: V: proviant mästaren Högagtad Herr Nils Thollander.
För A: Skatte Frälse. Ägaren, Skräddaren i Norrköping Fredrik Hagelberg.
För C: Bröderna Jonas och Jost Larssöner, Så å egne, som förmyndaren Nils Nilsson vägnar, efter fullmagt af thenne dag.
Vid ärendets företagande företeddes berörde Förening, med therå erhållne fastställelse dom, i stöd hvaraf, the uti wästra gärdet under No 5: förr enskylte åkerhumpar,
efter thet vid Storskiftet antagne stångfall delas komma, tå hemmanen B: C: och D. på lika sätt som vid Storskiftet behålla inne med sin, lott, bristande andelen uti skiftet No
2.
Äfvenledes delas efter stångfall alla hemmanen emellan, Öster eller Lillängen, och thet i then ordning och skiften som utlagde äro, och efter Byggningstomter följer; Hvad
Backen No 18 vidkommer bör then ock delas, hvarvid Parterna fastställa 4. Kaspars tillökning för hvardera af de södre lotterna för Bergen i denna äng, göres intet afseende,
hälft gräsväxten theromkring finnes i bördighet bergens rymd ersätta, men för torfgrafvan, blifver som vid förra delningen.
Vid samtalet om enskylte humparenes delning i storängen No 13 och 14, som genom föreningen till samfält äng äro erkände, beslöto Parterne, at dela hela berörde storäng,
tå the theruti blifva inbegripne: Thenna äng utmärktes till 3ne skiften, hvaruti hvar gård bör sin andel njuta. Första skiftet grästegarna från och med enskilte humpen No 14
förbi ängsgrinden, till utsatt ställe; andra Dito väster om berörde skifte, så väl som söder och vidare i rät linea therifrån till bergten på Skårby hages gärdesgård; och tredje
skiftet öster och norr om the 2ne föregående.
Som dagen var förliden, skildes vederbörande tils i morgon.
Den 29de sammanträdde förberörde delägare, tå gårdags besluten upprepades och vidkändes, med then ändring, at hvad af andra skiftet i storängen, som ligger i väster
om första, till 7 # bör till hälften allena för samma skifte i beräknande tegar och then andra hälften för sämsta och tredje.

Rörande laget i storängen, så faststälter, at uti första och andra skiften blifva lotterne i en lika ordning, men i en 3dje omvändas, så att then som uti 1sta skiftet slutar öster,
början väster uti 3dje, och then i 1sta skiftet börjar väster, slutar i 3dje öster; Torfgravfvarne gå härvid uti beräknande, lemnandes Jost Larsson för them han i är grafvitt
then som them erhåller, rättighet at lika stycke på sin lott gräfva.
Sedan således om lotternas lägen är öfverenskommit och thervid förblifven, finna delägarne sohlskiftets efterföljande , med then omvändning i 3dje skiftet som begärdt är,
vara thet bästa: i thy A5 mera olika stångfall uti annat läge än sohlskifte, skulle värka sådan flyttning i delningslinierna, att harens lotter, synnerligen i 2dra skiftet, icke
blefve proportionerligen jemngoda, hvarföre the och sohle skiftet vidtaga, så i storängen som lillängsbacken No 18.
Sålunda vara slutat och öfverens kommit, som med namn befästes. # Supra
Pehr and:Widén
Nils Johansson i biörklund. Pehr Jonsson i Fyrby. P.I.
Conrad P: Wåhlander. Nils Thollander. Fredrik Hagelberg. Jonas Larsson. Jost
Larsson.
Delning
Storängen 1 sta skiftet a: 7: # 20: #, theruti erhålla
2 dra skiftet 6: 28: #
½ ten af c 3: 16. 32: #
3 dje Dito d. 19: 19
½ ten af c. 3: 16: 23# 3. #
Lillängen.
1 sta skiftet No 15. 1:#: 16 #
2 dra Dito No 16: 5: 14.
3 dje Dito utom 2: # för torfgrafvan uti D5 lott. No 17:

9:# 26.

4 de Backen No 18 utom 4: #: för hvarthera af D och C5 lotter som
Dem få i ersättning enligt föreningen 6.# 27: #
Hvad the 17: # som skiftet No 17 är mera än vid förra delning och backen No 18: mindre, vidkommer
Är therföre at gamla hufden är vorden antagen.
Thetta före kom till utstakning; dock som dagen thertill ej var tillräcklig, skildes vederbörande till den 14 de.
Then 14 Julü sammanträdde åter delägarne, tå hvad som af utstakningen återstod, värkstaltes.
Här efter erhindras af östre frälse = och gästgifvaregårds ägare, at som vid förra delningen af hagarna icke något afdrag skedt för then uti theras hagar befintlige sandgrop
utan såsom liggande emellan skogsbuskar, för landtmätaren varit osynlig, och ej eller af åboarna upgifven, blifvit förbigången, så påstås therföre ersättning, hvartill föreslås
samfälte marken No 30: Som ock beviljades, utom Mäster Hagelberg, dock som Landtmätaren finner thenne ersättning billig och lagelig, ty anslås berörde mark No 30: till
ersättning.
Ytterst anmärker Herr Cammereraren Wåhlander, hvarmed för A. och C. instämmes, at som Räckelbacken No 11: af innehåll 5: #: 10. Kapp# är vorden lemnad i ersättning
till b5 skifte, af No 7: 5.#: 23: # så hålles före, at thenne tillökning är för dryg, och således, sedan skäligen en del såsom ersättning aftages, resten delas borde, hvilket Herr
Proviant Mästaren Thollander för B. bestrider, påståendes, at som delningen med hvad ther vid är tillgord, af loflige HäradsRätten, såsom oklandrad i thenne delen är
vorden faststäld, hvartill äfven kommer at vid then ytterligare skedde föreningen, som genom vällofl. Lagmans Rätten är även faststäld, vederbörande utan undantag och
förbehåll vidtagit storskiftet uti åker sådan som then skedd är så följer ostridligt, at thenne genom backen lemnade ersättning numera ej kan inskränckas.
Efter något samråd och till bibehållande af sämja, förentes vederbörande således: at B: afstår af berörde backe till A: C: och D5 gemensamma delo 60 kappeland närmast
intill utmarken No 30, hvilket delägarna sielfve uttaga, kommandes för öfrigt then förbehållne skogen å berörde backe at nästa vinter af sine förre ägare afhuggas, så vida
the vilja sitt gorde förbehåll gagna. Vidare var icke at erindra utan varder thenne förrättning i sämja slutat och till evärdelig efterlefnad antagen, hvarå, om then Respective
Domstolens fastställelse ytterligare anhålles. Fristad then 14. Julü 1773.
Pehr and. widén
Nils Johansson i Biörkelund. Per Jonsson i Fyrby. P.I.
Conrad P: Wåhlander.

Nils Thollander.

Fredrik Hagelberg.

Jonas Larsson.
Fristad

Jost Larsson.

