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Forꞵa och Hög Sochner 
Den 12 Novemb: 

Åhr 1658. 
 

Nämbden 
Jöns Olufzon i Funsta, Staphan Olufzon i Tompta, 
Suen Olufzon i Nansta, Nielz Hanꞵon i Frächsta, 
Johan Jöranꞵon i Hambre, Oluf Joenꞵon i Trogsta, 
Anders Anderꞵon i Långbyen, Erich Olufꞵon i Wåålsta, 
Erich Perꞵon i Öfrbyen, Oluf Jönꞵon i Balra, 
Per Olufzon i Edsta, Oluf Larꞵon i Edsta. 

 
Huuꞵarme Fårꞵa Sochen 22 Personer dheras skatt 10 hemman − 2 ?:r 
I Hög Sochen 8 Personer dheras skatt 3 hem: 7 öre 7 ?:r. 
 
Peder Mårtenꞵon i Rollsta hafuer i Stoort Sniöwäder försummat upwäga 
winterwägen, och der af den Reesande mehn lijdit hafuer, är han derföre fält att 
bötha 3 m:r. 
 
Nielz Perꞵon och Erich Mårtenꞵon i Kalfoga hafua gådt ifrån ett leedh, som 
dhe ägdte wårda, och skada gönom gångin war, ähre dhe dherföre fälthe 
huardera att bötha 3 m:r och skadan åthergälda efter Mättzmanna ordom. 
 
Joen Siulꞵon i Söderängh hafuer eij wehlat förlijka den skada som igönom 
samma leedh gången war, är han derföre fält att bötha 3 m:r och skadan åther. 
 
Eftersåsom Per Jonꞵon i Hiordstad framdrogh bättre skiähl mz deꞵe godhe 
män Hans Olufzon och Per Michelꞵon i Romsta och Per Suenꞵon i Holom 
om den Gärdzlegårdh som upstängias och skillias böör, emillan Hiordsta mans 
uthlöther och ängedt. Dy är den saaken upskutin till Nästkommande wåår att dhe 
i synens Närwaru kunna upwijsa huar stängias böör, och dher efter huar så 
fordras giöra sin Edh. 
 
Nielz Hanꞵon Fordom Borgmästare i Hudwichswaldh lätt 3die gången 
upbiuda ett åkerstyckie om 2½ måål liggiandes i Hedsta. 
Item en tächt om 2 måhl i Pantt för 8½ RP ifrån Erich Hanꞵons hemman i 
Bäck 3:die gången. 
 
Peder Erꞵon i Berglåck lätt upbiuda Bärglåck hemmanet 13 öre i skatt 3die 
gången. 
 

Dito den 20 Junij 
Åhr 1659. 

 
Joen Olufzon i Hägnääꞵ hafuer fältt ohöflige ordh oppå en dödh mans ??? 
Sahl. Matts Perꞵon i Maatnääs, och efter han sin ord rättadhe, ähr han efter 
thet 43 Cap. i Tingm. balcken fält att bötha 3 m:r. 



 
Mattz Jönꞵon i Mattnääs blef efter förre gångin syen tilldömbd en 
Gärdslegårdh wid den åkren Fagerlyckian b:d. 
 
Dato Kiärde Didrich Hermanꞵon i Afwa och Delzbo Sochen till Oluf Hanꞵon 
i Trogsta om sin och sin Hustrosysters Fädernes Huus och Jordh liggiandes i 
Bäck efter deꞵ skatt 9 öre 6 ?:r der på Didrich bekände hafua upburit Penningar 
15 Höglofligh i Åminnelꞵe Konungz Carlsdotter. Thå suarade Oluf Hanꞵon och 
inwände att dher skulle hafua warit stoor gäldh på Gården efter dheras föräldrar; 
så att på Diriks Hustrus anpartt eij skulle ????? löpa. Altså wart sagdt och 
Nämpdt godhe män derpå som Ransaka skulle huadh beskedh der medh kan 
finnas. 
 
Hustro Karin Soldatz Mattz Erichꞵons i Flaatmo Kärde till Jon Simꞵon 
ibidem att hon inthet fåår Niuta den Rächningh och sluutt på hennes ????? Huuꞵ 
och Jordh, som dhem emillan afskedat war dhå han på togh uttreeste, uthan will 
af Summan innehålla 40 P Koppar Myntt, förmedlest sijdre hålne Rächningh. 
Dhå föregafz dher emot att på den förre Rächningen war förgäthit afföra gamble 
Syskonens Huus och Jordpenningar. Och emedan Jon Simꞵon eij hadhe sijne 
Documenter tillstädes, efter han eij war lagliga Stämbdh om den saaken att 
Suara. Dy pålades honom till näste tingh dhen Saachen att suara, så will Rätten 
sädan gifua domb i saken. 
 
Dato uthj den anhängige och tuistige saak emillan Erich Olufzon i Wåålsta 
Kärandhe och Sahl. Mårten Larꞵons ibidem Arfwingar Suarandhe, Angående 
dhen Jordh som för dhetta Såldh är ifrån Erich Olufzons hemman, som af en 
Kiöposkrift förmähles de Dato 17 Julij A:o 1597, Och förtijger om ?????? den 
Erich Olufzon förmenar liggia quar. Så upwijstes nu gode mäns uthslagh af 
stångh och måhl uppå bem:te Erich Olufzons och Sahl. Anders Styfuerdz 
hemman som hafuer warit bröders skifte, och befinner sigh Måhletaalet för 
Erich Olufzons hemman efter 7 öre 3 ?:r i skatt, 32½ måhl. Och Anders 
Styfuerdts hemman efter 7 öre 3 ?:r 37 måhl 11 sampnar. Så emedan dhen 
Kiöpte deelen eij är med Höömåhl uptagin, Och nu ingen war af Sahl. Mårtens 
Arfwingar till swars, dy upsattes ährendet. 
 
Dato Nämbdes 6manna Syyn emillan Per Erichꞵon i Bärglåck och Erich 
Hanꞵon i Bäck, angående ett styckie ängh som tuistas om hwar Rätt?? 
skildnaden skall wara efter ett Kiöpobrefz lydelꞵe af Dato 4 Julij 1618. 
 
Eftersåsom Åsaach- och Hiorstadman hafua till Dato suthit uthj oskiftan skough 
och byelööt, ähr den tuisten dhem emillan inkommin att en ??? hafua mehra 
Rönningzlandh intagit ähn dhen andre. Huarföre efter hållin Syyn, 
Ransachningh och dom å tinget, hafua dhe alle låthit sigh bequämma, att låtha 
uth hugga som bewijꞵligit fans wara intagit för uthan Per Jonꞵon i Hiorsta 
hafuer haft någon tuist mz sine grannar Nielz Mattzon och flere huru wijdha 
dhe gamble änges ägorne hafua strächt sigh inn till Rönningzlandet, dher om 
dhe nu på tinget, Så wijda öfuerens kompne och förlijchte ähre, eftersom deꞵe 
godhe män Hans Olufzon i Wåålsta och Per Michelꞵon i Romsta, och Per 
Suenꞵon i Holom upwijst och upstackat hafua, dher efter Per Jonꞵon schall 
sättia Gärdzlegården. 



 
Eftersåsom Åsaach- och Hiordstaman hafua haft klöfdragh och yxebörd 
tillsamsammans i oskiftan skogh, Och Åsaakman befinner sigh wara 
Præjudicerat af en Partt af Hiorstaman, för den mychna booskap som dhe införa 
för dhe uth Jordar som the bruka in till sijne hemman, och eij af ålder warit hafr. 
Altderföre begärte Åsaachman att skifta sin deel af Skogen. Så emedan Rätten 
fann dheras begäran skiäligh och Lagh lijkmätigdt. Dy wardt dhem emillan 
Nämpdt 6 Edsuorne män, som dhem emillan skogen efter Öhre och Ortugh i by 
skifta skolle. 
 
Dato inladhe nu som för dhetta fordom Landschrifuaren Bengdt Larꞵon en 
Restlängdh Oppå åthskillige i Sochnen, huilke förmante blefue att bethala. Och 
lätt bem:te Bengdt Larꞵon upbiuda någre Pantar insatte i Länsmansgården. 
 
Dato lätt Befallningzman Lars Isachꞵon upbiuda någre Pantar för Cronones 
uthlaghor 1:ste gånghen. 
 
Peder Erꞵon i Bärglåck lätt 3:die gången upbiuda hemmanet Bärglåck 13 öre i 
skatt. 
 
Erich Mårtenꞵon i Flaatmo lätt 1:ste gången upbiuda ett hemman ibidem 7 öre 
i skatt. 
 
Anders Mattzon i Nääꞵet lätt 1:ste gången upbiuda sitt hemman ibidem 7 öre 
12 ?:r i skatt. 


