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Fårꞵa och Högh Sochner.
Denn 30 Octob: 1656.
Nembden.
Joen Michellꞵonn j Hambre, Erich Hannꞵonn i Bäck,
Jönꞵ Olꞵonn j Fundsta, Oluf Joenꞵonn i Trogsta,
Swen Olꞵonn j Nansta, Staphan Olꞵonn i Tompta
Erich Peerꞵonn j Öf:rbyen, Anders Anderꞵonn i Långbyn,
Niels Hannꞵonn i Freesta, Oluf Jöranꞵ i Ballra
Peer Olufꞵonn j Eedsta, Oluf Larꞵonn ibidem.
Oluf Niellꞵonn i Nääset haf: fälldt Olåfweligit Taal emot Nembden och sagdt
uthi een Offenteligh Sochnestugu, at dhe för Knechte Nämbdh skull hafwa haft
Oluf Erꞵonn i Steenboo j Wantarne. Så alldennstundh Oluf Niellꞵonn eij
kundhe dhem sådant bewijsa. Dy blef han för denn Sijdwyrdningh och
Olåfwelighe Taal skull, fälldt at bötha _ 40 m:r efter det 20 och 13 Cap: Tingm:
B.
Oluf Niellꞵonn i Nääset blef förelagdh, af Jönns Erꞵonn ibm, at han hafwer
försnillat och undandolldt Tijonden på någon Tächt Sädh j 3 Åhr som godhe
Männ pröfwadt hafwa på 2 Kyrkiofierdinger, som Oluf eij kunde undfalla el:r
sig medh laga edh befrija. Huarföre blef han efter tijonde ordningen 638 fälldt at
bötha _ 3 gånger så mycket som han undandolldt haf:r Nembl: 3 hällꞵingespänn,
dher af halfparten till Cronan 1½ Fierdingh, och denn andre halfwa deelen till
HeradzFougden Kyrkioherden och Kyrkiones 6 Männ.
Och Emedhan föreskrefne Jönꞵ Erichꞵonn hafwer åhrligen rächnadt Tijonden
hoos Oluf Niellꞵonn, och thet medh honom förtegat, till theꞵ han nu för
afwundh skull honom sådant påfördhe, alltså blef han efter förbe:te Tijondhe
Ordningh fälldt at bötha så mycket som han medh dhetta sitt stilletijgandhe
undandolldt hafwer Nembl._ 2 Fierdinger Korn.
Joen Olufꞵonn i Hägnääs och Oluf Öndeꞵon i Hillestadh hafwa försummat
komma medh sine Hästar i holl j Giestgifwaregården, äre dhe derföre för tredsko
sine fälldte at bötha _ 3 m:r hwarthera.
Daniel Olꞵonn i Hillestadh hafwer fälldt Olofweligit och sijdwyrdigdt taal
emot Nembdhen, medhan dhe j Sochnestufwun emillan Allmogen omröstadhe
om uthskrifwingen, och tå sagdt at Nembden hafwer druckit oph en be:d Jöens
Erꞵonn j Trogsta, som af Commissarierne till Knecht j Dellzboo inskrifwen
blef. Och emedhan han thet intet kunde bewijsa el:r till sitt taal neka. Dy fälltes
han at bötha _ 40 m:r efter det _ 20 Capit: i Tingm:, Och efter han intet hadhe at
bötha medh, blef honom efter denn Höghl. Kongl. HofR:s Straffordningh
pålagdt at plichta en Månadz dagh j Fängellꞵe.
Anlangande Niellꞵ Larꞵonn i Fundsta som af Oluf Öndeꞵonn i Hillestadh
förelagdt blef, hafwa honom afhändt _ 1 T:a Sädh, Så ähr der öfwer Rättens
betänkiandhe, at alldenstundh han allt stadigt nekat hafwer och eij medh

gierningen beträdd, el:r medh Ransakan i huusom hans funnit. Dy ehrkiendes
Niellꞵ så wijdha för samma tillmähle frij.
Oluf Niellꞵon i Näset tilladhe Jönnꞵ Erꞵonn ibidem, at han hadhe afhändt för
honom på åthskillighe tijder något Höö, Brödh och Kiödt och det på Tinget
wille honom bewijsa och eij kunde. Alltså emedhan Oluf Niellꞵonn sigh eij rätta
wille, wardt han fälldt at bötha _ 40 m:r efter thz 20 Cap: j Tingm: B.
Föreskrefne Oluf Niellꞵon hafwer fälldt Olofweligit taal emot be:te Jöns Erꞵ:n
blef han derföre efter Nembdens öfwerwägandhe fälldt at bötha 6 m:r, efter thet
af hastigt modhe skiedt war och han sin ordh rättadhe, Tingm: 43 Cap:l.
Jönns Erꞵonn j Nääset hafwer kallat Oluf Niellꞵon ibm igen Oqwädens ordh,
blef han derföre fällter at bötha _ 3 m:r Tingm: 43 Cap:, Och blefwo the nu för
Rätten förlichte, och wijthe dhem emillan satt, at hwilken ordsak gifwer till
någon träätha, uthan thet som lageligen böhr uthföras, denn skall uthgifwa till
dhe fattighe och Kyrkian. Penningar _ 5 RP:r.
Dato. Ransakades om en Rästlängdh på Cronones uthlagor, bestående af 249 P:
28 öre K:M:t, som en part j Sochnen för fattigdom skull eij wore mechtighe at
betalla, Och wardt dher på bewijs gifwet.
Länꞵman Jönꞵ Anderꞵon j Forꞵa fäste lagh at han och Sahl. Hanns
Anderꞵonn i Wedha icke woro skylldighe på 641, 642 och 643 Åhrꞵ
Åhlefijskie Taxa för Böhle Åhlehuus, som nu Landzskrifwarens Bengt
Larꞵons Fullmechtige Bengt Joenꞵ efterkiäradhe, och gå sin lagh å nästa
Tingh.
Anlangandhe denn twist, som hafwer warit emillan Oluf Joennꞵonn, Swen
Olufꞵonn och Oluf Biörꞵonn j Skarmyre, klagandhe, och Oluf Erꞵonn i
Stenbo Swarandhe, ahngåendhe denn Skough som Skarmyreman will tillrächna
sigh för denn ängh dhe innehafwa i Bäcker- och Ybäckzängen. Så är dher öfwer
Nembdens öfwerwägandhe efter 6 Insochns Synemänns berättellꞵe: At Såꞵom
Skarmyreman ähr fierran ifrån belägin, rächnas deꞵe Ängh denn byen för
uhrfiäldh, Och i så måtto skolle dher rätta sigh efter denn brotta som dher om
kringh tillförendhe slagin ähr och af ållder warit hafwer efter det _ 14 Cap: j
Bygn: B., dher efter skolle dhe efter ägo sine, holla samma Brotta wedh Macht.
Huusarma i Forꞵa S:n 38 Personer, deras skatt hem: 19:_:16 ?:r
Höögh Sochn _ 7 Personer, deras Skatt _ 3 hem: 13: 4 ?:r
Anno 655 denn _ 21 Novemb: på Forꞵa Tingh tillstodh Lööskåhna Kierstin
Erichzdotter, hafwa låtit sigh lägra af en Solldat Carll Olufꞵon j Hogha och
henne medh barn tillrådt. Men sedhan tå hon denn _ 17 Decemb: 655 födde
Barnet, bekiendhee hon j barnsnöden, at och hennes Huusbondhe en gift Mann
Erich Olufꞵon i Hogha henne belägrat hadhe, der om före:ne Chierstin sampt
Erich Olufꞵon denn _ 15 Martij 656 blefwo tingfördhe, Och bekiende hon
offenteligen at Erich Olꞵonn hadhe hänne på åthskillige rum och ställen
besåfwit, Neml: förste gången op i et luft öster på Gården _ 8 dagar för Juul 654
tå hans hust: om aftonen kom medh et Stickblåås j handen in oppå dhem och fan

honom medh Byxorne j handen, dher till Erich Olufꞵon och hans Hust. Cicilia
Hannsdotter alldeles nekadhe. Andre gången j mellan Cammaren, tå han klöf
öfwer ungzmuren nedh för trapparne och stegh in igenom Dörren i Cammaren
efter han icke dristadhe gå öf:r gollfwet, för thet follk som ther inne j Stugun
lågh. 3:ie gången i Herrestufwun. Fierde gången j Rijstächtz Hööladunn, Och
sedan så åfta som tillfälle gafz, Och hon sadhe icke kunna minnas rum och
ställe. Item bekiendhe och Kohnan, at hans hust: kom en gångh in oppå dhem
uthi deres grandes Joen Erꞵonns Hallm Swalla, der tå hans hust: slogh henne
som Kohnan föregaf. Menn till allt dhetta nekade Erich Olufꞵonn och sadhe sigh
alldrigh hafwa något medh henne beställa, huarken på dhet ena eller andre
rummet, som Kohnan honom nu bådhe här på Tinget och annorstädes berychtadt
och förelagdt hafwer. Nekadhe och hanns hustro at hon fan dhem dher tillhopa.
Men det bekiende hustron at hon en gångh råkadhe henne dher, och efter
Kohnan allt försträngdt fodradhe tå sin löhn uth, sadhe hon slå henne bådhe för
sådandt och annan otroheet skull som hustron hadhe funnit medh henne. Och för
denn ordsaken skull kan Hustron och hennes Mann icke annat förstå, än Kohnan
thet honom för afwundh skull will påföhra, Och efter thet han allt stadigdt
nekadhe och Hustron sampt annat hans tienstefollk eij hafwa förstådt thz
ringaste tecken eller licknellꞵe till något olofweligit omgiängie. Alltså oppå hans
och hans hustros trägne begieran, blef honom efter Nembdens öfwerwägandhe
tillåtit, at han fäste Lagh, sigh medh _ 12 Manna Edh å nästa Tingh befrija.
I Medler tijd medan denne Saak stodh under laghfästningen, är Kohnan blefwen
dödh, doch sin förra bekennelꞵe allt stadigt, uthan Prästz besökiandhe, bekiendt.
Så efter thet ingen kundskaph kommen war om Solldaten Karl samma
Lägersmåhl tillstå wille, el:r om han nu war i lijfwet eller eij; Alltså blef
ährendet opsatt till wijdare Ransachningh.
Dato. Tillstodh Peer Erichꞵon i Bärghlock hafwa tilbetrodt Ländzmannen
Jönnꞵ Anderꞵonn wara på GiälldRächningen som hölltz j Bärghlock denn 21
Maij Åhr 1653, hwaruthinnan Hans Gullichꞵonn opförer at hans Sahl: Fader
Gullich Mårtheꞵonn war honom skylldigh _ 383 P 10½ öre K: M:t hwilke
penningar nu Peer Erichꞵonn eij welle honom bestå, för än han opwijser en
Specialo Rächningh oppå dhe Pertzeller som honom Crediterat hafwer. Nu
Oansedt Hans Gullichꞵonn sadhe här på tillförendhe hafwa gifwidt förklarningh,
som Luꞵne Larꞵ Olufꞵonn skall wetta wittna, så lofwade lijkwäll Hans
Gullichꞵonn dhet opwijsa sin Swåger för:ne Per Erichꞵon, när han får sin book
tillstädes.
Ahnlangande dhet hemman _ 8 öre j Skatt som Peer Mårtꞵonns Fadher
Mårthen Joennꞵonn j Rållsta haf:r på Knechteståndh ahntagit efter thet så
miꞵbrukat war, at theꞵ rätte arfwinger eij welle eller kunde thz bruka. Derföre
och nu be:te Peer Mårtꞵonn är wordin Nembdh till Solldat, Och Fadren är j
Fijendelandh. Wittnadhe och Nembden at tå Fadren dher till stegh, stodh der 1½
Knechteståndh före, hwilket the honom, så mycket them tillstodh, eftergåfwo,
på dhet Cronones uthlagor, kunde der af uthgå, och Sochnen bekomma des
jempna. Så ähr der öfwer Rättens uthslagh, at ehuruwäll hemmanet för dhetta
länge sedan opbudit war, lijkwäll och på dhet deꞵ arfwinger och bördamänn icke
skall skiee förnähr, blef thet ännu till öfwerflödh opbudit och j medler tijdh
Arfwingarne tilhollas dhet inlösa el:r sigh der ifrån afsäija.

Hust: Cicilia Sal: Kiönnichz j Hudwichzwalldh lätt 3:ie reesan opbudha
hallfparten af Hoorꞵe Fääbodher som Sahl: Joen Mickellꞵonn henne försålldt
hafwer, hwar efter nu bödh hans Sohn Mårthen Joenꞵonn j Rollsta dhet j
börden till hemmanet inlösa, hwilket och honom efterlåtit blef.
Carll Manuelꞵonn j Hiortsta lätt opbiudha en gammall Siuuklig grandes
Qwinna, Brijta be:d näste arfwinger till befodran.
En Siukeligh Mann Anders Anderꞵonn i Söderängh, lätt 3:ie resan opbiudha
sitt hemman _ 9 öre 12 ?:r i Skatt.
Oluf Olufꞵonn i Sichsta laghbödh sitt hemman ibm. 7 öre j Skat Tredje
gången.
Anders Elieꞵon i Klångsta lätt andre sinnet opbudha et hemman ibidem _ 14
öre j Skatt.
Oluf Simonꞵonn j Flaatmo lätt 3:die Reesan Opbiudha sitt hemman ibidem _ 8
Öre 12 ?:r j Skatt.
Niells Peerꞵonn i Holom lätt 3:ie gången Opbiudha et hemman i Kalfagha som
ähr _ 6 öre j Skatt.
Item Lagbödh han af samma hemman Jordh efter En öre j Skatt 1:te gången.

Dito denn 27 Maij
Åhr 1657.
Peer Swennꞵonn i Nansta hafwer belägrat Malin Larꞵdotter j Hambre och
medh henne barn afladt, som the för Rätten tillstodo och bekiendhe, Ähr han
derföre fälldt at bötha _ 40 m:r; Och förhollin tillijka medh henne Opfostra
barnet, efter det _ 3 Capit: j Gift: och 18 Cap: j Erfd.
Niellꞵ Arfwedꞵonn i Sillja och Tuna Sochn, blef dömbdh at betalla Matz
Peerꞵon i Wixsta _ 20 P: K:M:t j afradh för dee Knechtepenningar som Matz
Peerꞵonn för honom, denn tijdh Niellꞵ Arfwedhꞵons hemmanet Wixsta besatt,
uthlagdt hafwer, och dhet doch eij j högsta måtten.
Dato. Fullgiordhe Länꞵman Jönnꞵ Anderꞵon sin lagfäste Edh, at hwarken han
eller Sal: Hans Anderꞵonn j Wedha, wore något skylldighe oppå den 1½
Tunna ÅhlTaxa, som Bengdt Larꞵon efter innelagdhe Rästlängdh af honom
fodradhe Neml: _ 52 P: 16 öre, Och det siellftredje, dher medh han för samma
Gielldh frijkiendes,
Ahnlangandhe det Barnabeen medh Foot som d. 22 Feb. 657 oppå Forꞵa
Prestegårdh funnit och, af en Hunshwallph framdragit war. Så är dher om nu på
Tinget wordit Ransakat, för dhet Rychte som dher om opkommit war, at et barn
skulle wara mördat. Neml: at Niellꞵ Joenꞵonn j Klåckare Swedh och Erich
Olꞵonn i Böhle, medh flere wittnadhe, som samma been såghe, och medh edh

holla wille, at samma ben eij gaf någon lichnellꞵe till något Spädt eller nyfödt
barn, uthan wedh paꞵ et åhrs gammallt. Alltså kunde Rätten icke annat förstå än
samma been war kommit uthur en Kista, som allt för bijttigdt af Kyrkiogården
optagin war och nu för ögonen j BeenCammaren ståendes är.
Dato kom för Rätten gift Bonde Erich Olꞵonn j Hooga medh 12 Boofaste
Ehrlighe Männ och begieradhe gåå sin Laghfäste Edh för denn beskylldningh
som en Lööskohna Kierstin Erichzdotter hadhe honom för dhetta på Tinget
förelagdt, at han skulle hafwa henne på åthskillige rum och ställe belägrat. Hoon
bekiendhe och den hoos, at en Solldat be:d Carll Olꞵonn henne besåfwit hadhe,
hwilken förr än hon det bekiendhe ähr han på togh till Påålandh uthrester, Och
nu här ingen weet om han är j lijfet el:r eij, Men Sijdermehra är Kohnan dödh
blefwen, som wijdare af förra TingzRansachninnen är at see. Denne Mörka Saak
lades till Nembdens öfwerwägandhe, och war det så deres enfalldige
betänkiandhe; At Oansedt denne Kohna Kierstin haf:r allt enständigdt bekiendt
bådhe på sigh och honom denne Swåra Saak, lijkwäll och j ahnseendhe af
efterskrefne skiääl och omständigheter Neml. 1:o At Erich Olꞵonn allt stadigt
nekat haf:r 2:do Nekadhe Hustron emot Kohnans twenne bekiennelꞵer hafwa
kommit in oppå dhem, och wille wara den förste, som honom befrija skulle 3:o
Hafwer hanꞵ Hustro, Tienstefollk, eller någon annan icke förstådt eller sedt om
dem något lättfärdigt omgiengio. 4: Befinnes Konans bekennelꞵe, emot godhe
Mänꞵ Ransachningh, Osann, at han eij kundhe klijfwa öfwer ungzmuren, tå han
henne skulle belägra j Cammaren. 5:te Haf: Erich Olufꞵon fäst lagen och nu
medh sine laghgierdzmänn tilbödh denn willja gå. Alltså är han efter menniskio
dom för denna beskylldningh, frij, ledhigh och löös.
Peer Ehrꞵonn i Bärglåck lätt 1:te gången Opbiudha Bärlåck hemmanet 13 öre j
Skatt.
Peer Anderꞵonn i Råå, lätt opbiudha et hemman i Klångesta _ 14 öre i Skatt
förste gången, som han Kiöpt hafwer af Joenn Peerꞵon ibidem.
Anders Eliæꞵonn i Wixsta, lätt opbiudha et hemman j Trogsta 1 gången som
är _ 9 öre 12 ?:r i Skatt.
Niells Peerꞵonn i Kalfoga laghbödh Jordh efter 1 öre i Skatt dersammastädes _
2:re gången.
Mickell Olꞵonn i Frächsta opbödh sitt hemman ibidem _ 7 öre 4 ?:r j Skatt
förste gången.

