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Fårꞵa och Högh Sochner 
 

Denn 17 Februarij 
Anno 1655. 

 
Nembdenn. 

Joen Mickillꞵon i Hambre, Erich Hannꞵon i Bäck, 
Jönꞵ Olofꞵon i Fundstad, Olof Joenꞵon i Trogstadh, 
Staphan Ohlꞵon i Tompta, Erich Pederꞵon i Öfwerbyen, 
Swen Ohlꞵon i Nannstad, Olof Jönꞵon i Balldra, 
Anders Anderꞵon i Långbyen, Peder Ohlꞵon i Eedstadh, 
Nielz Hanꞵon i Frächstad, Olof Larꞵon ibidem. 

 
Dato Anklagade Gästgifwaren Jönꞵ Anderꞵon i Tompta Soldat Anders 
Börriellꞵon Trumetare ifrån Biuråker Sochn för thz han näst förr förledne 
Juuhl hafwer gåendes kommidt till honom, och han efter een hallf stund hade 
dher förtööfwadt, kom och een Soldath kiörandeꞵ b:d Samuel som begärade 
Häst för Penningar och wille åth Hudichzwalld, the drucke tilhopa medh een 
Skreddare Hindrich Joenꞵon ifrån Hudichzwalld någre Kannor Ööl; Tå 
begärte och Anders Trumetare få leija sigh Häst till Staden. Gästgifwaren sadhe 
i skulle förre hafwa taalt dher om, så hade Hästen warith här, Doch töfwa iagh 
skicker nu Poijken åstadh, Och dher medh gåår Gästgifwaren och beställer dher 
om, gåår sädhan upp i sinn Kammar, kommer så straxt efter honom Trumetaren, 
och frågade om han icke skulle fåå Häst för Penningar, rychte uth wärrian och 
hötte åth honom. Tå badh Gästgifwaren honom wara tillfreedz hann skulle fåå 
hans Häst, Dher medh högg Trumetaren medh wärrian öfwer een Kista, Och i 
thz samma kom Gästgifwaren uth giönom döören och höllt sigh undan för hanꞵ 
Obeskiedeligheet skull, och läth fåå honom sin Häst, Penningarne för Hästen 
lade han qwar, Men Öölet som han för sin Perꞵon till paꞵ hallfannan Kanna 
förtäärt hade, betallte han inthz. Sädan twå dagar dher efter kom han tillbaka och 
begärade Häst för Penningar, Och efter han icke wille så längie förtöfwa att han 
fick skicka i Grannegården dher hålledt stodh, läth Gästgifwaren fåå honom 
dhen Häst han tillförne hade uthföre, Och klagade Gästgifwaren att han thå som 
förre gången hade kiöört allt för hårdt, så att hann sädan lijthedt gagn hade uthaf 
Hästen. Doch kunde han icke neeka, att Hästen tillförende medh hans egne 
Huuꞵkiördtzler war förnäär kiöörd, wille alltså icke så stoort klaga på honom 
dher om, uthan sade att Trumetaren hade icke hastigare ährende, han hafwer 
wäll fådt fogeligare reeꞵa. Här om tillspordeꞵ Trumetaren hwad han hade här 
emoth säija? Swarande han och sade icke kunna neeka dher till, men Fölet sade 
han sigh igen kräfja före. Dhetta wardt så öfwerwägadt, att alldennstund Anders 
Trumetare icke hafwer i tijdh sagdt till om Hästenn och Gästgifwaren på 
Stunden sände sin Poijke dher efter, och badh honom töfwa. Dher medh gick 
Gästgifwaren ifrån honom uthur nedre byggningenn upp i sinn Kammar, i dhen 
Acht, flyy undan hans Obeskiedeligheet; Och Trumetaren gick efter, droog uth 
wärrian ähntå han ingen skada giorde, efter Gästgifwaren skyndade sigh undan, 
så mätthe Nembden dhet så högdt wara /: efter Gästgifwarens Privilegium :/ som 
dhen dher gåår af Gården wreder, Och medh wapn återkommer i gården igen 



att willia skada giöra, Att Trumetaren skal bötha 40 m:r för Hemgångenn efter 
thet 5 Capitel i Eedzörisballken: Så och efter Öletz wärde 3⅗ öre Söllfwermynnt 
som hann eij betallte, förr än han afreste, böta dherföre twegilla Ranꞵbötter 
Nembl. 40 m:r efter Krögare Ordinatien 651, 14 Art: Konungzballkenns 26 Och 
41 Cap: i Eedzörisballken. 
 
Denna Annders Börrielꞵon bleef och nu på Tingedt Anngifwin att han för 3 
Åhr sädann hooꞵ Gästgifwaren Johan Jöranꞵon i Hambre skulle hafwa 
skiööfladt hanꞵ Fader Jöran Ohlꞵon een gammall meenföhr man och spiernadt 
hanꞵ hustro. Så emädan ingen kunde honom thet medh wittnen öfwertyga, Och 
thet så längie ähr förteegadt; Dy dömbde Rätten saaken dödh och ogill, efter thz 
36 Capitel i Konungzballkenn. 
 
Och dher medh öfwerskickadt Rannsaachningenn till dhen Höghl. K: Hoffrättz 
förklaarningh. Och dhen Resolution Ankommidt, jempte andre hans bedrifter 
som är att see af Tuna och Biuråkers Tingh, att Anders skall för sijne månge 
och grofwe förseende löpa 8 gånger Gathulopp; Hwillken Dom Exequerat ähr. 
 
Nielz Joenꞵon i Trogsta och Erich Joenꞵon i Hillestadh blefwe förordnade 
Måhlzmänn för twänne gamble gänntor Anna och Brijta Gyntesdöttrar i 
Wixsta. 
 
Soldat Nielz Mårtenꞵon i Lombnääꞵ bleef Annklagadt af Rådhmann Lars 
Olofꞵon i Hudichzwalld, att han hade stulijth honom ifrån 3 st:n Nääth i 
Östanå, dher till han icke kunde neeka, uthan bekiännde att hanꞵ Moder Hust: 
Sara toogh Nääthen, och dhe brukade dhem bådhe till sijna Nytto, som Och 
Modren bekiände. Och blefwe deꞵe Näät wärderade för _ 2 P 6 öre 
Söllfwermynnt. Ähre dhe efter Kongl. Maij:ts Straffordningh dömbde att gifwa 
Måhlzäganden sitt igenn, Och böta 3 gånger så myckidt som tiufnaden är 
wärderat före. Hwilke bötter Nielz Mårtenꞵon på löfte hafwer uthfäst. 
 
Leutnampten Lars Larꞵon i Smeedzgården hafwer Offendtligenn skiälldt een 
Nämbdemann Anders Anderꞵon i Långbyen för een Gårtiuuf, som Nielz 
Hanꞵon i Frächsta och Mårten Joenꞵon i Rollestadh wittnade och han icke 
kunde neeka före, Och ännu stodh på sigh, och medh åthskillige tillfällen och 
Omstänndigheeter thz wille honom bewijꞵa, Och inthz kunde medh wittnen eller 
skiähl honom sådannt öfwertyga, mehra änn thet een enfålldig Hustro Märijt i 
Trogstadh, hade sådant taahl efter een annan Pijga benembd Kirstin 
uthkommidt som inthedt beskieed medh war, Och bem:te Hust: Märijth badz 
före, och sade inthedt annadt wetta medh honom än thz godt war; Wiste icke 
häller någon Annan honom sådant bewijꞵa. Nu efter såsom Lars Larꞵon icke 
kunde honom sådannt Öfwertyga, wardt hon fälldt att bötha 40 m:r efter thet 20 
Capitel i Tinghmålaballkenn. Och Hustro Märijth _ 3 m:r för sitt Läppegälld 
efter hon sin Ordh rättadhe. Och Anders Anderꞵon ehrkändeꞵ frij hör samma 
tillmähle. 
 
Lars Larꞵon i Öfwerbyen wardt på sin Hustros wägnar fälldt att böta _ 3 m:r 
för Läppegälld till Mickill Pederꞵon ibid:. 
 



Soldath Olof Daniellꞵon i Öölsundh Anklagadhes af Peder Joenꞵon i 
Hiordtstadh att hann hadhe stulijth honom ifrån een 10 m:rs Plååt, som han 
icke kunde neka före. Wardt han dherföre efter Kongl. Maij:ts Straffordningh 
dömbd att gifwa Måhlzäganden sitt igenn, och böta 3 gånger så myckidt som 
han stulijt hafwer. Hwilke bötter medh löfte uthfäste ähre. 
 
Hindrich i Öfwerby, Olof Pederꞵon i Långbyen, Hustro Brijta ibid:, Erich 
Mårthenꞵon och Olof Mattꞵon i Kallfoga, Erich Månꞵon i Långbyen, Peder 
Booꞵe och Jönꞵ Olofꞵon i Fundstadh, hafwa hwardeera ogille gärdzlegårder 
hwar igönom skada gångin war. Ähre dhe hwardeera fällte att böta _ 3 m:r, Och 
efter Mätzmanna Ordom wedergällda, skadan. 
 
Annlangande dhet Jordeskifte som Sahl. Anders Pederꞵon i Trogsta och Sal. 
Erich Mickillꞵon i Bäck, medh hwar andre ingådt hafwa : Sålunda, att Annders 
Pederꞵon gaaf honom Fäboställe i Trogstaboderne, och Erich Mickillꞵon gaaf 
honom igen Fäboställe i Bäckieboderne, och någodt Mellanlagh, som 
Byteꞵskriften förmähler: Så ähr dher öfr Nembdens betänckiande, Att 
alldenstund Sahl. Anders Pederꞵon bordtbytte thet han tå eij Åtthe, Dy bleef 
samma skifte om inthedt giordt, och hans Mågh Erich Ohlꞵon i Troghstadh, 
som nu Kärade dher efter, böta 3 m:r för Ohemullt skifte, och betala 
Mellanlaagedt och annan bekostnadh af huuꞵ som nederrödte ähre i 
Bäckieboderne. Dock tillåtes Hust: Kirstin Sal. Erich Mickillꞵons behålla 
boderne i 2 Åhr, mädhan dhe andre kunna upprättas. 
 
Anderꞵ Elijeꞵon i Wixsta Laghbödh förste gången Joen Pederꞵon i Klångsta 
hemman 14 öre i skatt. 
 
Erich Mårtenꞵon i Söderängh Laghbödh 3die gången ett hemman ibid: _ 6 öre 
i skatt. 
 
Joen Olofꞵon i Kallfoga Laghbödh sitt hemman 2dre gången som är 7 öre 2 
th:r i skatt. 
 
Lars Larꞵon i Öfwerby Laghbödh een Jordelått ibid: 2:dre gången som är _ 5 
öre 8 th:r i skatt. 
 
Peder Erichꞵon i Rollestadh läth upbiuda een gård medh deꞵ Tompter ibidem 
förste gångenn. 
 
Dato Androgh Leutnampten Lars Larꞵon i Smedzgården dhen Ojempna som 
war oppå Änngieskifte emillan honom och Jöran Rolandꞵon i Hambre, 
Angående Gärdzänngie wijdh Spiutebäck, och Guddängie i Sörra Sannääꞵ 
och Delzbo Sochn. Nu såsom dhenna twist dhem emillann någon tijdh ståndit 
hafwer, Dy blefwe the förehåldne under sigh siellfwe föreenaꞵ, hwillkedt the 
och giorde, i så måtto: Att Jöran Rolanndꞵon uthfäste för Rätten att tillbyta Lars 
Larꞵon Gamblegårdz styckedt af Länꞵmann Jönꞵ Annderꞵon i Tompta, som 
tillförende hafwer leegadt under Lars Larꞵons hemman, Och dher till för thz 
Höö som för honom hafwer warijt borta, gifwa 3 gillingar, hallfparten 
nästkommande Åhr, och hallfparten Åhredt dher efter, hwar medh Lars Larꞵon 
war wäll tillfreedz. Sädan emillan Jöran och Jönꞵ Anderꞵon bleef thz så 



förlijcht, att Jöran tillsadhe honom Jord igen i Häärängiedt, äfwen så mycken 
som gode Männ kunna pröfwa Gamblegårdzstyckiedt giöra skiähl före; Som dhe 
hwar för sigh medh Hanndebandh för Rätten bekreftadhe. 
 
Peder Anderꞵon i Fröllannd hafwer uplåthidt och sålldt Peder Larꞵon i Kitte 
sin Hustros Huuꞵ och Jord i Fröllandh, som är 8 öre 14 th:r i skatt, Och dherföre 
upburit 125 Richz P:r och 5 RP till hans hustro, till fullo Nöijo. Item hafwa 
Larꞵ Pederꞵon i Ååꞵe och Lars Ollꞵon i Gällstad uthi Gnarp Sochn upburijt 
för dheras bördzrätt 6 RichzDal:r. Såsom och Länꞵman Joen Olofꞵon i 
Sijmyre och Dellzbo Sochn, Måhlzmann för ofwanb:te Peder Anderꞵons 
Hustro Syster Hust: Karijn Peders Dotter, medh hännes samtyckio upb:t 
Penningar _ 10 RichzDal:r för hänneꞵ bördzrätt: som både Kiöpe och 
Stilleskrifterne uthwijsa. Så emädan samma hemman war Laghbudith och 
Laghstånndith, och så på Tingedt Laghligen ransakadt och giordt war, Dy sadeꞵ 
dheraꞵ Kiöp fast och gilt som brefwedt dher å gifwidt wijdare uthwijꞵer. 
 

Dito denn 9 Junij 
Åhr 1655. 

 
Peder Swenꞵon, Joen Ohlꞵon och Nielz Pederꞵon i Holom, Elijas och Olof 
Hanꞵon i Wixstad medh Joen Pederꞵon i Trogstadh, hafwa försummadt 
Opslå winterwägenn till Arbrå, hwar uthaf denn reesande bleef förhindradt; 
Ähre the hwardeera fällte att böta _ 3 m:r, och upfylla dhen reesandeꞵ tagne 
skada. 
 
Nielz Nielꞵon i Heedstad giorde Oliud å Tingedt, wardt han saach 3 m:r. 
 
Olof Kieelꞵon een Jemptedrängh hafwer belägradt Anna Olofz Dotter i 
Sörrewixsta, och hänne medh barn tillrådt, som tillstådt och bekiändt ähr, 
hwarföre ähr hann efter thet 3 Capitel i Giftomåålaballken fälldt att bötha 40 m:r 
och förhållin efter Lagh uppfostra barnedt. 
 
Anders Elijeꞵon i Wixsta Laghbödh ett hemman i Klångstad 14 öre i skatt, 
som Joen Pederꞵon dher sammastädeꞵ honom medh sin Öpna Kiöpeskrift 
försålldt hafwer. 2 gången. 
 
Tå förekom för:ne Joen Perꞵons Sohn Erich Joenꞵon b:d och tillböd willia 
samma hemman igenloꞵa, och om inthedt giöra sins Faders Kiöph, efter thet 
icke war giordt medh hanꞵ Moders jaaord och samtyckio, som rätte Ägannden 
på hemmannedt war. Tå uplästes Kiöpeskriften Dat. 8 Jan: 655. Och afladhe deꞵ 
wittneꞵmänn sin Eedh å Laghbook att Kiöpeskriftenn uthi alle sijne Clausuler 
war både medh Fadrens Modrens och Sons Erich Joenꞵons samtyckio sluthin 
och giord, Och dher på hafwer Joen Pederꞵon upb:t 800 P Koppm:t och 200 
Dal. stodh tillbaka, till deꞵ Joen Perꞵon hafwer skaffadt Dombreef oppå gamble 
Slächtens Kiöpeskrifter. Dhetta wardt så öfwerwäget att Alldenstundh 
hemmannedt stod i Opbodh, och Kiöparen Anders Elijeꞵ: icke stodh så fast 
dher efter, och the siellfwe hafwa ryggiadt sitt kiöph. Dy bleef honom 
efterlåthidt, att loꞵa hemmannedt igien, medh dhet beskiedh att Anders Elijeꞵon 
behåller Åhrswexten i dhetta Åhredt, och thå han sedan fåhr sijne Penningar 
igen träder Erich Joenꞵon till hemmanedt, Men Joen Pederꞵon week ifrån 



Tingzplatzen förr än Domen Afgångin war, Dherföre han så wähl för ohemullt 
sälliande böhr plichta. 
 
Soldat Peder Alexanderꞵon hade medh sin Hustros samtyckio uplåthidt och 
sålldt Erich Olofꞵon i Wåålstad sin Hustros Karijn Olofzdotters hemman 
liggiandes i bem:te Wåålstadh, som är _ 7 öre 9 th:r i skatt, Och dherföre 
upburijth 73 RichzP, Item för Huuꞵen hemma och i Fäboderne Penningar 50 P 
22 öre Koppm:t till fullo nöijo, som nu b:te Hustro Karijns Måhlzmann Peder 
Swenꞵon i Åsaach tillstodh och bekännde, Och hafwer Erich Ollꞵon efterlåthidt 
hänne een Tächt Littzleängiedt b:dt i sinn Lijfstijdh, Och sädan komma under 
hemmanedt igenn uthan Penningar. Item hafwer och Erich Olofꞵon Låfwadt een 
Solldat Peder Joenꞵon i Trogstad på hanꞵ hustroꞵ wägnar som dher till 
bördigh war _ 3 RichzP:r som Peder Olofꞵon i Daalen Löftadhe före. Så 
emädan samma hemman war Laghbudit och Laghståndith, Dy ehrkiändeꞵ 
dheraꞵ Kiöph fast och gilldt, som brefwedt dher å gifwidt wijdare uthwijꞵer. 
 
Peder Erichꞵon i Sichstadh Laghbödh sitt hemman ibid: 7 öre i skatt förste 
gång:n. 
 
Olof Erichꞵon i Heedstad Laghbödh sitt hemman ibid: 5 öre 12 th:r i skatt 3 
gången. 
 
Johann Jörannꞵon i Hambre Laghböd Flottbo Fäboställe 3 gången. 
 
Lars Larꞵon i Öfwerbyenn Laghbödh sitt hemma ibid: 3 gången. 
 
Nielz Pederꞵon i Holom upbödh Olof Mattꞵons hemman i Kallfoga 6 öre i 
skatt förste gångenn. 
 
Peder Erichꞵon i Rollestadh Laghböd een gård och Tompt ibid: 2 gångenn. 
 
Joen Swenꞵon i Kallfoga Laghböd sitt hemman ibid: 7 öre 2 th:r i skatt 3 
gången. 
 
Joen Olofꞵon i Lombnääꞵ Laghbödh sitt hemman ibid: förste gångenn. 
 
Matz Pederꞵon i Romstad hafwer sålldt Joen Jönꞵon i Fundstad ett hemman 
dher sammastädeꞵ liggiandeꞵ som är 8 öre 7 th:r i skatt, hwilkedt han kiöpt 
hafwer af Sal. Matz Tommaꞵon i för:ne Romstadh; Och nu dherföre upburijt 
för Jorden Penningar 83 RichzP:r och för Huuꞵen _ 7 RP:r. Och dher till gifwidt 
Soldat Mickill Joenꞵon i Romstadh, som nu till Ächta haf:r förb:ne Matz 
Tommaꞵons Hustro, som rätte bördemann på hemmanedt war, i stille Penningar 
6 RichzDal:r, så och een Stufwutompt i hännes Lijfztijdh. Item hafwer och 
Hallfward Joenꞵon i Rösiöen och Räthan Sochn i Jempteland på sin Hustros 
wägnar upb:t i Stille Penningar 6 RichzP:r hwilke Penningar dhe hwar för sigh 
till fullo Nöijo upburijt hafwa, som Erich Joenꞵon i Bybärgh, Peder 
Mickillꞵon, Hanꞵ Ohlꞵon och Swen Ehrꞵon i Romstadh och Erich Ohlꞵon i 
Wååhlstad wittnadhe. Så emädan samma hemman war Laghbudith och 
Laghståndith, Dy wardt dheras Kiöp stadfäst medh Dombreef som thz wijdare 
uthwijꞵer. 



 
Dato efter Anndragne och insinuerade skiähl wardt Öfrwägadt och afsagdt 
emillan Sal. Peder Biörꞵons i Weeda Creditorer först sin emillan Strijdande 
som Præferensen till Gälldens betaalningh Kärannde, och sädhan hans 
Arfwingar å dhen Andra sijdhan swarande; Att alldenstund Sal. Peder Biörꞵonꞵ 
Fader Biör Daniellꞵon som hemmandt tå åtthe, hafwer Löftadt för fordom 
Borgmästarens wäll:t Nielz Hanꞵons Gälld, som sworidt och widtnadt bleef, 
borde honom först bekomma sin betaalningh, fram för någon af dhe andre 
Creditorerne. Menn emädhan Sonen Daniel Pederꞵon är i medler tijdh efter 
Skotthedt stodh på gården wordin Nembd till Knecht för hemmannedt, böhr 
hanꞵ accorderade löön 45 RichzP:r så och Cronones rest 22 P 8 öre Koppmynnt, 
som Sonen Anders Pederꞵon uthlagdt hafwer, först aflagde blifwa, Hwillken 
Löön och Cronones rest i Huuꞵ och Jordh berächnes efter _ 4 öre i skatt. Sädan 
träder Nielz Hanꞵon på Löfte till sin förre honom uthfäste pannt, b:dt 
Diupedaalz Fäboställe efter 2 öre i skatt, för hans skullfordran 13 ℔ gammall 
ketzlekoppar Penningar 17 RP:r och 1 ℔ Sallt för 1 P:r sampt 22 P Söllfwerm:t 
för een Häst, Och dher efter hwardera swara till dher af gående uthlagor. Finnes 
tå hemmannedt efter godhe mänꞵ proof och wärderningh meera wara wärdt, thå 
gånge the andre Creditorerne dher till, och dher icke tillräcker så briste för allom 
så m:r som et m:r. 


