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Rågång mellan Jönköpings stad och Ryhov 20 juni 1666 
(bibehållen ordföljd med moderniserad stavning) 

 

Emedan som emellan välborne herr generallöjtnanten herr Israël Ridderhiälm till Ryhov 

och Riddersberg, samt borgmästare och råd uti Jönköping å stadens vägnar, för någon 

tid sedan är uppvuxen en ägotvist, som nu några resor är anhängiggjord för Tveta härads 

ting, men för varjehanda förhinder, icke haver kunnat vinna sitt äntliga utslag. Varför 

och i anseende, till att förekomma den vidlyftighet, som rättegångsprocesser sig 

medbringa, så haver vi å bägge sidor fattat den resolution, samma ägotvist uti god sämja 

och vänlig enighet att sluta och avhandla, på sätt och vis som följer nämligen att all den 

ägotvist, som intill datum haver varit inristad, av vad kondition och namn den helst vara 

må, både staden och kyrkan angående, den skall här efter alldeles vara ändad och 

upphävd, i så måtto att välborne herr generallöjtnanten, cederar och staden upplåter att 

hava sina fiskegravar obehindrade, så många som tillförne varit hava, ungefär till 11 

eller 12 stycken, uti Rocksjön, utmed stranden, alltifrån Mardahlsbäcken, vilken är rätta 

ägoskillnaden, så nu som förr emellan staden och Ryhovs ägor, och allt intill 

Cammholmen mitt för Ryhov, undantagandes tvenne diken, det ena emellan Hindrich 

Soops och Bengt Månsson Stockmakares ängstegar, och det andra vid Måns 

Håkonssons ängstycke uti maden, vilka tvenne för välborne herr generallöjtnanten 

förbehålls. Item haver välborne herr generallöjtnanten efterlåtet, att staden må låta 

uppslå ett nytt dike utur Rock- och ner uti Stora sjön ut med östra tullporten, så stort 

som borgmästare och råd behaga, att man med båt kan fara där emellan 

 

och vari dess fiske staden förbehållet, dock så att benämnda ådra icke alldeles 

igenstängs, utan farvattnet obehindrat å bägge sidor att fara med båt. Nock avstår och 

välborne herr generallöjtnanten den pretention han förmenade sig hava uppå 

Bleekerholmen, samt med de tvenne notvarp, som är där under landet uti Munksjön, och 

där jämte de fiskediken som tillförne hava varit grävda emellan bemälda Bleekerholme 

och Råckåhn, tillåter och herr generalen borgmästare och råd obehindrat att bruka, 

inreda och possidera, efter den utpålning, som nu uti bägge parters närvaro blev 

upprättad. Där emot avstå borgmästare och råd på stadens vägnar den pretention, de 

förmenade sig hava uppå det övriga stycket stycket av mossen, som välborne 

generallöjtnanten haver låtit avstänga sunnan om borgmästare Johan Håkanssons 

trädgård på holmen, in till Råckåhn, samt det mera som här till haver i kvestion varit. 

Uppå alla sidor, av vad namn det hava kan, vari här med upphävd och alldeles ändat, 

och var å sin sida behåller som i handen haver, här under förstås tegelbruket, vilket 

välborne herr generallöjtnanten efterlåter kyrkan att bruka obehindrat. Från anno 1667 

till och inklusive med 1673. Betet undantagandes. Sålunda å bägge sidor vara 

fullkomligen slutet, bilagt och vänligen avhandlat, och att det oryggligt nu och i 

framtiden skall hållet och efterkommet bliva, bekräftas detta med bägge parters 

 

egna namn, händers och signeters, jämväl stadens sekreterares undersättande, efter som 

att lika lydande exemplar vardera parten meddelat är. Actum Jönköping den 20 juni 

anno 1666. 

 

Anbelangande den kronoström jag av kronan, köpt haver uti Höge ström skänker jag 

Ridderhiälm, alldeles till Jönköpings kyrka. 
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Israel Ridderhielm [saknat sigill] såsom vittne 

[sigill]    L. Lindelius 

I. et p. Jon. 

      

    Såsom vittne underskriver. 

Jhan Håckonsson Reese Oluff Jonsson Per Gustafson Drufva 

[sigill]  [sigill]  [sigill] 

 

Erijch Päderson Peder Månsson Håkon Olufsson 

[sigill]  [sigill]  [sigill] 

 

Jönns Pedersson 

som vittne [sigill] 

 

Alexander Hajoc Thoore Pedersonn 

[sigill]  [sigill] 

 

    Pedher Swensson 

    [sigill] 

 

Peder Månsson Smidt Håkan Månsson Ståle Håkon Peersson Dubb 

[sigill]  [sigill]  Notarij Cio: June. 

    [sigill] 

 

 

 


