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Fårꞵa och Höögh Soch:r 
 

Den 17 Novemb: 
Åhr 1660 

 
Nämbden 

Jöns Olufꞵon i Fundsta, Staffan Olufꞵon i Tompta 
Swen Olufꞵon i Nansta, Nilꞵ Hanꞵon i Frägsta 
Johan Jöranꞵ i Hambre, Anders Anderꞵon i Långby 
Erich Olufꞵon i Wålsta, Erich Perꞵon i Öfrbyn 
Erich Olufꞵon i Trogsta, Oluf Jönꞵon i Balra 
Peder Olufꞵon i Edsta, Oluf Larꞵon i Edsta 

 
Huuꞵarme i Fårꞵa 35 Personer dheras skatt 15 Mantaal 8 öre 22 th:r 
Höögh Sochen 9 Personer dheras skatt 3 Mantaal 13 öre 5 th:r 
 
Swen Olufꞵon i Gööksätter hafuer 659 reest emoot förbudh af landet som war 
en af dhen rotherade man och tagit tiänst i Stockholm och hans broder hafuer på 
tuenne tingh lofuat skaffa honom tilbaka igen, doch Swen Olufꞵon sigh eij 
wellat inställa. Altså medan dhet Sträfuer emoot Landzens giorde Stadga och 
Kongl förbudh, dy fällthes han att bötha 40 m:r Kongl. Maij:ts egen Saach. 
 
Lars Larꞵon i Öfwerbyen hafuer fäldt förachtelige ordh emoot en Nämbde-
man Johan Jöranꞵon i Hambre som skulle han som en skielm och ingen 
Ehrligh man hafua förlijcht Lars Larꞵon för thet han betingadhe åth Johan en 
Soldat b:d Hans Mårtenꞵon, huilket dhenna Soldat förtrutit hafuer att han så 
skulle taala om hans wärd, hafuer altså i Tingszwägen sköflat bem:te Lars 
Larꞵon som alt på tinget witnadt, tillstått och bekändt blef, huarföre wardt 
öfuerwägat och sagdt att efter Lars Larꞵon badz före och sine ordh rättadhe 
fälthes han att bötha 6 m:r för huardhera Skiälzorden efter Stadgan och thet 43 
Cap. i Tingm. balcken. 
 
Och Soldaten Hans Månꞵon för Sköflingh å Tingzwägen 9 m:r efter thz 13 
Cap. i Edzöres balcken. 
 
För:ne Lars Larꞵon framförde sitt taal i Rätten medh stort oliudh fälthes han att 
bötha 3 m:r. 
 
Dato wardt sagdt att Joen Olufꞵon i Hägnääꞵ skall bethala tillbaka sin hustros 
Jordepenninggar af Peder Biörꞵons hemman i Weda och dhem tillställa 
fordom Borgmästaren Nils Hanꞵon på Hudwichzwaldh för den skuldfordran 
Peder Biörꞵons fader hoos Nilꞵ Hanꞵon för sin Sohn för:ne Peder Biörꞵon löftat 
hafuer, men sädan thå gäldet blifwer betalt må han och Sahl. Daniel Biörꞵons 
arfwingar i Hållziö tillträda hemmanet Weeda, så frampt Peder Biörsons 
Arfwingar thet icke i medler tijdh afstilla och bethala. 
 
Swen Olufꞵon i Skarmyra witnade efter suorne Edh att Soldat Sahl. 
Gunmund i Lundh bekände i Stockholm hafua tagit tilläns af Corporal Nilꞵ 



Mårtenꞵon i Lombnäꞵ 6 P Km:t. Wardt sagdt att Gunmundz Wärdar skolle 
bem:te peningar bethala. 
 
Dato wardt nämpdt Syyn emillan Erich Joenꞵon i Bybergh och Oluf Suenꞵon 
i Hillen att ransaka huru wijda byeskildnaden emillan dheras bye skogar 
stängias skall. 
 
Anlangande den eldskada som kommen war af en änckias Hustro Brijtas och 
hännes systers Anna Persdotters ogille Skorsteen neder i ett ruthit och fuskot 
taak uthj ett hårdt blåstwäder, dher af Lars Olufꞵon å Lombnääꞵ som 
Landbonde war mistade gården till wärde 37 P SM:t dher uthj dhe war ägande 
3 P SM:t. Item blef upbrändt af Innandöme för Lars Olufꞵon till 36 P 24 öre 
SM:t som af gode män pröfuat och skattat blef. Dhetta wardt öfuerwägat att 
aldenstundh Hustro Brijta och Anna icke hafua bewakat elden i ett så hårdt 
wäder, som af en ogill Skorsteen neder i ett ruthit taak fallin blef. Dy kunde 
Nämbden icke hålla denna eldh af wådha wara kommen; Uthan dömbdhe dhem 
efter thz 35 Cap. i Bygn. balcken att upbyggia gården och åthergälda skadan 
så långdt dhet af dheras lööꞵörer och Jordh tillräcker, och huadh dher i brister så 
sökie brandstodh efter Kongl. Maij:ts Tiggiare 642, och i så måtto medh gode 
män uthrächnadt att Lars Olufꞵ skall upbähra af dhet Norra Contractet 3½ öre 
Km:t eller deꞵ wärde af huar gårdh. 
 
Dato tedde för Rätten Oluf Nilꞵon i Näꞵet och anhängigh giorde en Saak emoot 
Nillꞵ Anderꞵon i Öhlsundh, angående 2 öres landh Jordh som Nilꞵ Anderꞵon 
innehafuer emoot ett Bythesbref Dat: 20 Junij 612, beropandes sigh på gode 
män Nilz Perꞵon i Witterarf, Oluf Erichꞵon i Norbergh och Oluf Joenꞵon i 
Skoga ifrån Delzbo Sochen nu frånwarandes. Der emoot inlade Nilz Anderꞵon 
ett förseglat Kiöpebref Dat: 16 Junij 633, Så och ett bythes bref af Dato 12 
Octob: 641 som skall annorledes bewijsa, och efter Witnen eij wore tillstädes 
upsattes ährendet. 
 
Dato tuistades emillan Anders Erichꞵon i Ransta och Oluf Nilꞵon i Näꞵet 
medh hans medarfwingar huilken skulle wara närmare till att arfua Sahl. Hustro 
Ingridh i Öhlsundh. Så emedan dhe eij kunne opwijsa deꞵ grundh af Arflinien, 
opsattes ährendet. 
 

Dito den 10 Junij 
Åhr 1661 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Stadga om Charta Sigillata. 
 
Hans Olufꞵon, Hans Mårtenꞵon och Carl Manuelꞵon i Hiorstad och Erich 
Nilꞵon i Glimsta hafua låthit förbiuda Oluf Hanꞵ i Lijda och Nilꞵ Påålꞵon 
ibidem att boföhra medh sin booskap till Tanna Fäboder uppå dhet Kiöp som 
Oluf Michelꞵon i Hiorstadh dhem dher annat huart åhr inrymbdt hafuer, och 
allaredha på Kiöpet sutit i possession ett åhr. Så emedan dhe icke kunde 
förswara samma förbudh och dhe hijne andre klagadhe sigh dher af hafua tagit 
skada och nackdeel. Huarföre blefue Hans Olufꞵon medh hans medh Consorter 
för dheras olagelige procedere fälthe att bötha 40 m:r, och opfylla dheres tagne 
skada. 



 
Dato wardt gifwit attest uppå ett Ödes hemman 9 öre 6 th:r i skatt som Michel 
Olufꞵon i Backen antagit hafuer efter deꞵ rätte Arfwingar hafwe afstått, och der 
medh remitterat Saaken till H:s Exll:ts H:r Gouverneurrens förklarningh. 
 
Dato wardt Ransaakat och gifwit Attest uppå ett hemman i Trogsta i skatt 10 
öre huilket hafuer legat obrukat i 5 åhrs tijdh. Doch för Huuꞵarmt affördt 
ordinarij Räntan, men Extraordinarij uthlagor af Hööwäxten bethalthe, och efter 
dher på stoort waanbruuk kommit war, och rätte arfwingen Mattz Perꞵon i 
Wixsta begärte dhet uptaga igen allenast han finge någon frijheet dher på, 
huilket blef remmitterat till H:s Ex:tz H. Gouverneurens förklarningh. 
 
Dato wardt gifwit Attest uppå ett hemman i Trogstad 5 öre 12 th:r i skatt som i 
twänne åhr hafuer leegat obrukat och osådt och nu Oluf Erichꞵon i Trogsta 
antagit hafuer efter broders barnen i deꞵ omyndige åhr eij kunna uthärda dher 
medh, och dher mz remmiterat saaken till H:s Exell:ts H: Gouverneurens 
förklarningh. 
 
Peder Nielꞵon i Maatnääꞵ giorde anhängigh en Saak om ett hemman i 
Maatnääꞵ 4 öre 18 th:r i skatt för dhetta af Mattz Jönꞵon ibidem besutit och 
för fattigdom och gäldh skull afstått der öfuer nämbdes gode män att ransaaka 
huadh gäldh dher på ähr, och huru mychen Jordh dher ifrån förpantat ähr, så will 
Rätten sädan gifua Swar. 
 
Nilꞵ Larꞵon i Fundsta hafuer innehaft en långh tijdh en gårdz tompt som hans 
granne Jöens Olufꞵon och dhe flera willia honom förmena, föregifwandes att 
thet hafuer warit uthlööt. Så emedan thet icke kunne bewijꞵas, dy behåller Nils 
Larꞵon samma Gårdztompt, till theꞵ the thet medh kraftigare beskedh bewijsa. 
 
Peder Nilꞵon i Maatnääꞵ lätt upbiuda ett hemman i Maatnääꞵ 4 öre 18 th:r i 
skatt 2 gången. 
 
Dato uthi den anhängige och tuistige Saak emillan Oluf Nilꞵon i Nääꞵet 
Kärande och Nilz Anderꞵon i Öhlsundh Suarande angåendhe 2 öres landh 
Jordh som Oluf Nielꞵon wille winna ifrån Nilz Anderꞵon i Öhlsundh efter ett 
bythes bref Daterat 20 Junij 612 huar uthinnan förmähles att Oluf Nilꞵons 
Fahrfader Joen Person hafuer giort ett Jordeskifte medh Joen Olufꞵon i 
Öhlsundh i så måtto att Joen Olufꞵon gaf Joen Perꞵon ⅓ part af sin Hustros 
Ingridh Larsdotters Jordh i bem:te Öhlsundh efter 2 öre 18 th:r i skatt, och 
Joen Perꞵon gaf honom igen af sin Jordh liggiandes i Witterarf och Delzbo 
Sochen fult för fult och för dhet öfriga upburit peningar 40 P och 30 lodh Sölfr 
huar efter nu och Oluf Nielꞵon wille behålla den Jordh han innehafwer ifrån 
Öhlsundh efter 6 th:r i skatt. Men Nilꞵ Andersson wille winna samma sex 
peninge landh Jordh under hemmanet dher han af Ålder legat hafuer, och måste 
swara till all den tunga som dher af uthgå böhr efter han dhe 2 öre allreeda inlöst 
hafuer. Så ähr dher öfwer Nämbdens afsagde domb att aldenstundh Oluf 
Nilꞵons Fader Nilꞵ Joenꞵon står till witne tagen under dhett Kiöpebref af Dato 
16 Junij 1633 som för:ne Joen Olufꞵon i Öhlsundh hafuer Såldt Anders Erꞵon 
ifrån Delzbo Sochen ett hemman i bem:te Öhlsundh i skatt 8 öre 6 th:r. Sädan 
förmähles af ett bythes bref Dat: 12 Octob: 1641 att Anders Erꞵon i Öhlsundh 



hafuer förbydt samma Jord medh för:ne Nilꞵ Anderꞵon till Trogsta, der under 
och för:ne Nilꞵ Joenꞵon står till witnes skrefuen. Altså föllier sluteligh dher af 
hade hans Fader Nils Jonꞵon haft någon rätt till dhe samma 2 öre så hafuer han 
söcht dher om eller och haft Jorden hand mellan, huarföre behåller Nilꞵ 
Anderꞵon dhe 2 öres land Jordh, som han och allareda af honom Oluf Nilꞵon 
och hans medarfwingar som dhem till arfz fallin ähr efter Sahl. Hustro Ingrid i 
Öhlsundh, Så och inloꞵer Nilz Anderꞵon af bem:te Oluf Nilꞵ dhe 6 
Penningzlandh Jordh under Öhlsundh, dher dhen af ålder legat hafuer, och till 
all dher afgående tunga swara böhr. 
 
Dato framlade Nils Anderꞵon i Öhlsundh ett Kiöpe och ett Bythes bref det 
första war Daterat den 16 Junij Åhr 1633 af innehåll att Joen Olufꞵon i 
Öhlsundh hafuer uplåtit och Sålt Anders Erꞵon ifrån Delzbo Sochen ett 
hemman i bem:te Öhlsund belägit som ähr 8 öre 6 th:r i skatt, der uthj bem:te 
Anders Erꞵon war siälfägande En Siätte partt, doch Joen Olufꞵon medh sin 
Hustro sigh förbehållit en Fiärde partt i dheras lijfztijdh, och för dhet öfriga för 
huart öre i skatt upburit 10 RP som Kiöpebrefuet wijdare uthwijser. Witnäsmän 
Kyrckioherden H:r Mattz Buscherus medh sitt Signäte, Mattz Anderꞵon i 
Öhlsundh, Nilꞵ Joenꞵon i Nääꞵet och Erich Olufꞵon i Micke. 
 
Dett andra war Daterat den 12 Octob: 641 förmälandes att Nils Jonꞵon i 
Nääꞵet, Michel Perꞵon i Trogsta och Nilꞵ Joenꞵon ibidem hafua warit till 
witnes tagne öfuer det Jordeskifte som Anders Erichꞵon i Öhlsundh och Nilꞵ 
Anderꞵon i Trogsta hafua sin emillan giort i så måtto: Att Anders Erichꞵon 
fick ett hemman i Trogsta 3 öre 12 th:r i skatt och Anders Erichꞵon gaf honom 
igen af Öhlsundzhemmanet 6 öre 6 th:r i skatt, och för dhet öfriga hafuer Nilꞵ 
Anderꞵon gifwidt honom för huart öre i skatt 11 RP och 1 P Km:t som 
Kiöpebrefuet medh Pastoris H. Matthiæ Buscheri Signäte wijdare uthwijser. 
Så aldenstundh Nämbden witnadhe om Kiöpet att hemmanet war lagbudit och 
lagståndet, Altderföre ehrkändes dheras Kiöp och skifte fast och gillt som 
dombrefuet wijdare uthwijser. 
 
Oppå förre hållne tingh af den 17 Novemb. 660 anhängigh giordes och tuistades 
emillan Anders Erichꞵon i Ransta och Oluf Nilꞵ i Nääꞵet om arfzrättigheet 
efter Sahl. Hustro Ingridh Larsdotter i Öhlsund, doch opsatt för wijdare 
wiꞵheet om arflinien. Så ähr nu den saaken förekommen och optagen, och dhem 
emillan tiustigh i så måtto: Huilken dhera ähr närmare till att ärfwa denna 
Hustro Ingrid, antingen Anders Erichꞵon som ähr Hustro Ingridz Moders 
Systersohn, eller Hustro Karin i Öhränge medh sijne broders barn som ähr 
Hustro Ingridz halfsyster dotter? Der på blef dhem till Swar gifwit efter thet 2 
Cap. i Erfda balck att Hustro Karin i Öhränge ähr närmare att arfua sin moders 
halfsyster Hustro Ingridh ähn Anders Erꞵon som war hännes moders syster 
Sohn. Huilket arf för dhetta öfuer 6 åhr sädan fallit ähr, och Anders Erichson 
öfuer deꞵ arfskifte en bythes man warit hafuer. 


