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Tuna och Idenor Sochner. 
 

Denn 14 Februarij 
Anno 1655 

 
Nembdenn. 

Peder Annderꞵon i Östanbrich, Gabriel Christierꞵ: i Skogstad, 
Lars Erichꞵon i Hållstadh, Peder Olofꞵon i Tompta, 
Peder Hanꞵon i Slastadh, Peder Olofꞵon i Fläꞵbro, 
Lars Arfwidꞵon i Flääꞵbro, Hanꞵ Hanꞵon i Skogstad, 
Joen Erichꞵon i Sundh, Peder Joenꞵon i Storbyn, 
Joen Swenꞵon i Wij, Olof Mattꞵon i Deelånger. 

 
Dato föreställteꞵ een Solldath Annders Börriellꞵon Trumetare, uthlegd af 
Peder Larꞵon i Wästanꞵiö och Biuråker Sochn, född i Åmåhl Stad i 
Warmlanndzdaahl. Hwillken anklagadeꞵ af H. Rijchz Rådetz Höghwälb:ne 
Herr Erich Sparres Gårdsfougde Nielz Swenꞵon i Wij, för thz han mz een 
annor Soldat b:d Samuell ifrån Biuråker Sochn, hafwa seent om ena afton 
kommidt ifrån Hudichzwalldh, Och tå bem:te Samuel gick i näste gård till 
Gästgifwaren, gick denna Anders in till Herrens Drängiar Erich Pederꞵon och 
Olof Larꞵon, som medh twänne Skiutzbönder Swen Ollꞵon, och Lars 
Ohlꞵon dher suthe och drucke Brännewijn. Och tå Anders hade hellꞵadt, bode 
dhe honom sittia, och gofwe honom Brännewijn med sigh. Straxt dher efter 
kommer b:te Samuell och till dhem, Och ibland annadt Örckiade han dher på, att 
een hade swaradt honom någodt snöpligidt på Gästgifwaregården, hwilkett war 
förb:te Erich Pederꞵon. Men Samuel wiste icke hwem thz war. Tå hade Erich 
sagdt, sägh, hade han icke hwijt Wallmarströija och skinnbyxor, thet han någre 
gånger upprepade, Tå kunde Samuell pröfwa att han war dhen samma. 
Dheꞵföruthan sångh Erich Samuel till förtreet någre gånger een galin wijꞵa, 
Dher af Samuell bleef wreedh, toogh sinn Röönekiäpp och slogh honom een 
slängh eller twå, dher med hann af Gästgifwaren Hanꞵ Ohlꞵon, som thå medh 
samma tillfälle dhijt kom, och dhe fleere som tillstädeꞵ wore, bleef förder uth 
giönom Döören; Tå i medler tijdh dhe åther innkomma, steeg denne Anders 
Trumetare upp, drogh sin Stygnwärria uth och satte dhen Erich Pederꞵon för 
bröstedt, Och ehuru dhe medh hwar andre umgänge, fich Erich _ 3 Såår i 
Hufwudeth, som Gästgifwaren Hanꞵ Ohlꞵon wittnadhe /: Att Anders thz uthan 
någon Orsaach begångidt hadhe :/ Och Anders icke kunde neeka före. Hwillke 
såår af Nembdenn pröfwadeꞵ för een full Skeno och 2 minner såår. Dherföre 
han efter thz 10 Cap: i Sårmåhlaballkenn medh willia fälltes 12 m:r. 
 
Denna saach är jempte andre hans begångne bedrifter som är att see af Fårꞵa 
och Biuråkers Tingh, Remitterat till dhen Höghl. Kongl. Hofrätt, och swar 
påföllgdt, Att Anders skal för sijne månge och grofwe förseende löpa 8 gånger 
gathulopp. Hwillken Dom Excoyerat ähr. 
 
Lars Jönnꞵon i Wijk, wardt saach _ 3 m:r för ogill broo. 
 



Olof Erichꞵon i Östanbrich och Olof Pederꞵon i Fiskieby blefwe hwardeera 
fällthe 3 m:r för thet the hafwa försummadt afföra reesande Folck. 
 
Huusarme: Tuna 7 Perꞵoner dheras skatt 2 hemman 12:18 th:r. 
 Idenor 4 Perꞵoner dheras skatt 1 hemman 6:  6 th:r. 
 
Gamble och Meenföhre Qwinna Hustro Elijn i Lingare förtrodde Jacob 
Joennꞵon i Smälijskie å sijne wägnar tillijka med hännes grannar, att swara 
Edle och Wällb. Johann Blanck på Lingare, till hans prætension på 
twåådelarne af byeꞵens äghor. 
 
Dato Anndrogh Edle och Wällbördigh Johann Blanck sitt käremåhl emot 
sijne grannar, Olof Swenꞵon, Peder Anderꞵon och Jacob Joenꞵon, Och efter 
ett gammallt Pargamentzbreef af Anno 1406, wille winna twåådelarne af 
byesens ägor. Menn grannarne wille hålla sigh wijdh dhen Jordh och skatt, som 
dheraꞵ Förfäder för dhem Man efter Mann Laghligen Ärft och besuthedt hafwa. 
Här öfwer war Nembdens uthslaag; Att oansedt samma breef wijꞵer Blankenn 
till twådeelarne af Lingare byenn; Så sadhe dhe sigh i hastigheet icke kuna fälla 
någon Domb i saaken förr än byesens ägor med een Syyn toghes i 
ransaachningh och proof: Hwillket medh samma tillfälle kunde skiee, när dhe 
andre olaga föröfwande af Grannarnes uthlöters intagande skal besichtigaꞵ, Och 
till deꞵ med Domen will hafwa upskuthidt. Menn sädhan hafwer Käranden 
gönom skrifwelꞵe låthidt förnimma, Att hann till ingen Syyn will swara, förr 
änn Dom i saaken gången ähr. 
 
Olof Swenꞵon och Peder Anderꞵon i Lingare blefwe förlijchta medh Edle 
och Wällb:dig Johann Blanck, om dhen Råghsweed dhe förledne Sommar 
skurijth hafwa och fällter war i dheras Oskifto skogh i bodewallerne i 
Gackaröösundeth, hållandes 2½ Tunnelandh; Sålunda: Att dhe tillsadhe honom 
af dhe _ 37 Rööker dher wuxin bleef 12 Rööker, Och dhe af dhz öfrige afläggia 
Tijondenn, Och i lijka måtto afstilla Hustro Elijn på sin annpart. 
 
Wardt sagdt emillan Rådhman Lars Ohlꞵon och Hanꞵ Annderꞵon i Wij, Om 
dhe _ 30 Timberstockar som Hanꞵ Anderꞵons Syster H: Brijta i Stockhollm 
hafwer sålldt Lars Olofꞵon, hwarutaf Hanꞵ Anderꞵon på sin Systers låfwan, 
som han sadhe hafwer till sigh tagidt 17 stycken: Att alldenstund Hanꞵ 
Anderꞵon eij kunde bewijsa lååfzwittne, Och Lars Olofꞵon bewijste sitt Kiöp 
medh wittnen och skrifteliget beskiedh: Dy skal Hanꞵ Anderꞵon betala Lars 
Olofꞵon samma Timber efter 9 öre Koppmynnt stocken, efter thz gammallt och 
förleegadt war. 
 
Olof Pederꞵon i Moo hade ogill gärdzgårdh, wardt hann saach _ 3 m:r, och 
återgällda skadan efter Mätzmanna Ordom. 
 

Dito denn 11 Junij 
Åhr 1655. 

 
Ingrid Joenꞵdotter i Sillia hafwer uthkommidt rychte om Anders Jacobꞵon i 
Hallstad, Att hann skulle hafwa lockadt Korn af Olof Jesperꞵons Leegofollck i 
Findfloo, dherföre hon war Stembd och medh tredsko Stembningen försuthidt, 



som Larꞵ Erichꞵon i Hallstad wittnadhe; Dy bleef hon fälldt _ 3 m:r, som 
hänneꞵ Måhlzmann Peder Swenꞵon i Sillia af hännes egendom betala skall. 
 
Peder Swenꞵon i Skogstad wardt saach 3 m:r för Lägersmhål medh Kåna 
Margreeta i Råå. 
 
Carl Brynniellꞵon i Fiskieby hafwer försumadt komma medh sin Häst till 
Gästgifwaregården att afföra reesande follck, wardt han dherföre sach _ 3 m:r. 
 
Olof Pedherꞵon i Åkre påwittnades med Syyn hafwa Ogill broo, Item Ogill 
gärdzgårdh dher igönom skada gångin war, wardt hann dherföre saach _ 3 m:r 
och bewijꞵligh skada wedergällda. 
 
Sahl. Olof Olofꞵon i Hååstadh hafwer Testamenterat sin hustro Hust: 
Margreeta, att efter StadzLagh behålla een hallfpart både i Lööst och Fast 
emoth dheraꞵ barn, hellst mädhan dhe eij hafwa någodt Ärft tillsammans, utan 
Laghligenn förwärft; Öfwer hwillken gåfwa hafwa warijt kallade jempte Sahl. 
Kyrckioheerden H. Isaach Martinij, Lars Olofꞵon och Anderꞵ Ohlꞵon i 
Håstadh, hwillka efter sworne Eed thz betygade sandt wara. Wardt sagdt att 
såsom dhetta Laghligen giordt war, ehrkiändeꞵ Dhet fast och gilldt. Doch 
bestodh nu Hustro Margretas sidre Mann Anders Olofꞵon Ståålbåga hwad som 
tillförennde på bythet skift war, medh Lööꞵörerne efter Lanndzlagh, Men här 
efter förbehållidt, som af Gälldzfordran kan i förmågo finnaꞵ. 
 
Till Dato hafwer Olof Jesperꞵon i Finnflo eij welat sigh beqwemma tillställa 
och lefrera för dhetta Landzskrijfwaren Bängdt Larꞵon dhe 70 RP:r för 
Cronones uthlagor för Findfloo och Härdsätters hemman, som på Tingedt d. 4 
Decembris 652 afluppit bleef, Alltså tilnempdeꞵ 6 af Nembden som skole 
afstaka så myckinn Jordh af Härdsätters hemman, som skiäligen pröfwes emot 
ofwanb:te _ 70 RichzDalers wärde. 
 
Staphan Swenꞵon ifrån Norrtällie wittnadhe efter sworne Eedh, att hanꞵ 
Swåger Olof Mattꞵon i Hudichzwalld war fullmechtigh af sin Systers Karijn 
Matz Dotters mann, Hanꞵ Olofꞵon i bem:te Norrtällie, att upbära hännes 
Jordepenningar af Flääꞵbroo hemmanedt som Pell Pederꞵon ibidem sålldt och 
updragidt ähr; Så och att bemällte hans Syster Hustro Karijn för 18 Åhr sädhan 
sin Arfzrättigheet af Jordenn upburijt hafwer, Efter hwillken sworne Eedh tillätz 
bem:te Olof Mattꞵon, hwad som på samma Kiöp resterer upbähra. Och gifwa 
fullkombligidt Quitto breef. 
 
Annbelangande dhe 4 gillingztaal ängh i Sundbolööthen som Olof Anderꞵon 
Skaffare hafwer sålldt till Anund Toolꞵon i Iggesundh för 30 RP:r, Och Joen 
Erichꞵon Stuut i Sundh hafwer fådt tillstånnd igenloꞵa, efter han drager för 
samma Jord skatten. Så blefwe dhe nu dher om för Rätten så wänligen förlijchte, 
Att alldenstundh samma Änngh lågh Joen Erichꞵon oläghligen tillhanda, togh 
han dherföre Stille af Olof Skaffare 3 RP:r och 2 RP. af Anund Toolꞵon, Menn 
dher af gående skatt ½ öre, skall Anund giöra in till Joen Erichꞵon. 
 
Och läth nu Anund Toolꞵon Laghbiuda bem:te Ängh tredie gången. 
 



Jöen Jönꞵon i Wijk Laghböd ett hemman ibid: 5½ öre i skatt 3 gången. 
 
Olof Erichꞵon i Östanbrich och Swen Olofꞵon i Skogsta, Laghbödhe tugh 
Mhål Jordh i Skriekegärdhe. Tredie gången. 
 
Swen Ohlꞵon i Skogstad upbödh sijne Hustros Systrars Jord 2 Mhål i b:te 
Skriekegärde tredie gången. 
 
Erich Pederꞵon Östanbrich Laghbödh sin Dotters Gertrud Erichzdotters Ett 
måål Jordh dher sammastädeꞵ tredie gången. 


