Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3137 (1655-1656) Bild 2260 / sid 202

Tuna och Idnår Sochnar
Denn 24 Novemb: Anno _ 1655
Nembden.
Niells Anderꞵonn i Östanbrich,
Peder Olufꞵonn i Tompta,
Peer Hanꞵonn i Slaꞵsta,
Hanns Hanꞵonn i Skougsta,
Joen Erꞵonn i Sundh,
Oluf Mattꞵon i Deelånger,

Gabriell i Skougstadh,
Lars Erꞵonn i Holstadh,
Lars Arfwedꞵ i Fläꞵbro,
Erich Joennꞵon i Sanna,
Joen Swenꞵ i Wij,
Lars Peerꞵonn i Deelånger.

Jönns Olꞵonn i Toolstadh haf: förbygdt faarwägh för Peer Olꞵonn i Tompta,
som Synemänn wittnade, wardt han Saker 6 m:r efter 5 Capit: j Byggninga B:
och rätta sigh eftersom Synen honom förelagdt haf: at stängia.
Lars Joennꞵonn i Stoorbyen, haf: fälldt oqwädens ordh emot Borgare Joen
Anderꞵ i HudwichzWalldh, hwilka ordh han nu på tinget rättade och
igenkallade, wardt han Saker _ 3 m:r efter det 43 Capit i TingMålb:
Hanns Anderꞵonn i Wij war lageligen stembdh at swara i Borgare Joen
Joenꞵonn Muur om Boskapz handell dem emillan och uthan lof reste ifrån
Tinget, wardt hann saker _ 3 m:r.
Huusarma efter Nembdens Wittnesbördh.
Tuna Sochn _ 15 Peersoner deres skatt _ 6 hem: 5 öre _ 6½ th:r.
Idnor Sochn _ 9 Peersoner deres skatt _ 3 hem: 2 öre 6 th:r.
Dato. Framkom Borgmest: i HudwichzWalld förståndigh Joen Mårthenꞵon
Qwast, Och ahngaf at H: Oluf Pastor i Tuna, hafwer i förledne Sommar wällat
sigh till och slagit Prestängien, Oachtandes at Staden efter förregångne
Ransachningh af gode Männs Måhl och Prof satt i possession och ännu eij welle
afträdha och Staden Höö uplåtha, Oansedt Hans G: N: Landzhöfdinghen, hafwer
igenom sitt till Staden gångne bref af denn 10 Aug: A:o 655 efter Kongl: M:tz
Resolution och Syyn, efterlåtit Staden beholla Prestängen, Och emedhan H:
Oluf eij war stembdh at swara, upsattes ährendet.
Dato. Kierade Edell och Wälbördigh Johan Blank till Jönns Olꞵonn i
Tolstadh, at han hafwer fälldt wedh hanns Ägor och Ängh j Daghöen, derest
Wälb:te Johan Blank förmehnar så rätt hafwa till at fälla efter Ägo syne som dee
j Toolstadh, efter be:te Engh icke ähr medh Giärdzgårdh omstängdh. Der till
Swarade Jönns Olꞵonn, at såsom samma fälle war belägit innom deres boolstada
Skiääl Drefwes Fierden, syntes honom medh dee andre hans granner hafwa der
rätt till, och icke den som Ängh haf: i annars skough. Denne Saak blef upskutin
under lageligh ransachningh och Syen, som nästkommande Sommar gå skall.
Fordom Borgmest: Swänn Toolꞵonn lätt opbiuda et hemman i Måstadh 9 öre
skatt förste gången.

Edell och Wälb: Johan Blank lätt andre gången Laghbiudhe Tronsängiet, som
Yꞵbyman honom Sålldt haf: och belägit är innom Tuna Sohne Rågångh.
Swänn Peerꞵonn i Hambre laghbodh förste gången en Tächt Järrmyran b:
hollandes 12 Mål Jordh, som han till Mickell Erꞵ i HudwichzWalldh förpantat
haf:r.
Uthi denn ahnhängighe och stridige Saak emillan Edle och Wälb: Johan Blank
till Lingare Kärande och hanns granner Oluf Swennꞵon och Peder
Anderꞵonn Swarande, ahngående Wälbe:te Johan Blankz prætention, at efter et
gammalt Pargamentzbref af A:o 1406, welle winna twådeelerne af heela Bysens
ägor etc:, Så är ännu der öfwer Nembdens enfalldige öfwerwägande, ehuru wäll
Rätten haf: medh et noget Öga ahnsedt det gambla brefwet och deꞵ
medfölljande skiääl, sadhe dee lijkwäll icke kunna till något ändteliget sluut och
dom skrijda, för änn så wäll denn enes som denn andres ägor af åcker och Engh
och andre tillagor medh een Landtmätare och andre förordnade männ medh prof
af åcker och höömåhl, uppgått afmätt och Pröfwat är, och det för efterfölljande
skiäl skull Neml: 1) Alldestundh man ingen rättelse haf: af gårdebrefwet huru
mycken Jordh der under förståꞵ, antingen af öretall el: byemål, som förmähles j
det 10 Capit. j Jordeballkenn. 2) Faller thet Rätten betänkeliget ann, och icke
någon förandringh af Jorderifninger sedhan gårdebrefwet gafz uth, ähre holldne
och der efter skatten påkommin.
Dato framlade Kyrkioherdenn i Tuna Wällärde H: Oluf twenne denn
Ährewyrdige Herrens Archiepiscopi bref, ahngående at H: Oluf beholler
Prestänget under Prestebordet, till deꞵ Staden hafwer gifwet jämgodh Jordh igen
för Prästängiet, och efter Borgmest: war j medertijdh bårtgången, blef härom
ingen wijdare Conferens, uthan Saken upskutin wedh et behörigdt Forum at
afhiellpas.
Oluf Anderꞵonn Skaffare i Holm, Kierade till Joen Joenꞵ Muur ibm, om et
lijtet Ängiestyckie på paꞵ 1¼ Gillingstaal, liggandes j Burängie som Sal: Hust:
Anna Måns Hanꞵonns j Iggesundh för 23 Åhr sedan /: medan hon bodde på
det hemman som nu Oluf Anderꞵonn sigh tillkiöpt hafwer :/ efterlät Sal: H:
Christiern sigh tilbytha, och han lofwade skulle gifwa henne Jordh igen, och till
inthet kom. Der til swarade Joen Joennꞵon och sadhe sigh icke weeta hwadh han
der om swara skulle, efter han dijt nyligen kommin war. Tå Wittnade Anders
Joennꞵon i Storbyen och Erich Peerꞵon i Snebackan, efter Sworne Edh å
Laghbook, at Sal: H: Christiern bekom denn deelen j Biurängie för Sal:
Mårthen Siulꞵonns lått, af be:te Hustro Anna, efter H: Christiern innehade alle
dee andre deelarna j samma äghe, men Hustro Anna fick ingen Jordh igen. Efter
hwilkenn Sworne Edh, wardt Sagdt at Oluf Skaffare träder till sitt Ängie uthi
Burängie, och wederböhranden wedergäller honom skadan bådhe för skatt och
det höö hann mist haf:r.
Dato. Inlades twenne Kiöpeskrefter Daterade _ 12 Octob A:o 1636 och 29 Junij
Anno 1641 af Inneholldh, at Niells Erichꞵon i HudhwichzWalldh, och hanns
Syster Britta Erichsdotter, sampt Corporal Matz Mårthenꞵon Orre, hafwa
uplåtit och Sålldt Oluf Anderꞵon Skaffare deres arfwehemman, liggandes j
Storbyen och Delångers by, som ähr 10 öre j Skatt, som deres förseglade

Kiöpeskrifter omständeligare förmähler och wardt deres Kiöph stadfäst medh
Dombref, som brefwet derom j Bookstafwen wijdare förmähler.

Dito, denn _ 12 Maij Anno 1656.
Ahnlangande denn skatt som Johan Olufꞵonn och Oluf Peerꞵonn i Rijsbergh,
willja winna ifrån sigh för et Ängh Tuna Enget b:d som för långh tijdh sedann,
skall hafwa legat under deres hemman, Och Sal. Lars Erꞵonn i Halstadh sigh
tilbyt haf:r af Peer Biörꞵon i Långhedh, för hans Jordh liggiandes j
Fiärdsätter och Delzbo Sochn Toosarfwet be:d. Derföre dee och hwardera
hafwa till sigh tagit _ 12 th:r i Skatt, som der å gifne Dombref förmähler Daterat
_ 16 Febru: Åhr 1644. Så ähr der öfwer Rättens betänkande at Nembden icke
kunde dömma dem ifrån någon skatt för samma Ängh, förr än dee medh
kraftigare skiäl bewijsa, at the för samma Engh skatt draga, och till theꞵ holler
Rätten sigh wedh det som för detta giordt ähr.
Erich Larꞵon i Haalstadh, wardt fällt at bötha _ 3 m:r för stort Oliudh å tinget.
Dato ahndrogh Borgmest: j HudwichzWalldh Förståndigh Joenn
Mårthenꞵon Qwast, Om något Timber som Lingareman och Oluf Jesperꞵonn
i Finnefloo, hafwa låtit förbiudha oppå Gackeröön, framläggiandes framfarne
Konungers bref och Stadzenns Privilegier, hwar medh han welle förswara
samma Öö under Staden, Menn Oluf Jesperꞵonn efter Kongl. bref, och
Lingareman, efter et gammalt Synebref, så wijda Lingarmann den medh Råå och
Röör kann inkrächta, willja winna Timbret, efter Staden allenast Wedebrandh
förundt ähr. Nu såsom Staden hafwer förworfwat sigh här oppå wår
allernådigste Konungz resolution af Anno 1654, at Landzhöfdingen pålägges det
medh medh en Syen låtha ransaka, Alltså blef ährendet under Syen Opsatt, och i
medlertijdh stånde Timbret j qwarstadh.
Dato efter Hanns Grefl: N:s Landzhöfdingens Höghwälb: Grefwe Johan
Oxenstiernes bref och befallningh Dat: d. _ 13 Aprilis A:o 1656 blef Ransakat
om H: RickzRådetz, Wälb: H: Erich Sparres Tienares Niells Swennꞵonns
beswär emot hanns granner der uthi Wij boendes, at dee skole hafwa mehr Jordh
efter deres skatt, fordrandes der oppå nu efter gångne Måhl och Prof, antingen
grannarne welle hwarefter ägo sine emottaga skatten eller släppa Jorden som dee
proportionaliter mehre efter Skatten innehafwa; Så ähr der oppå Rättens
betänkiande och Swar at alldenstundh Niells Swennꞵon icke kunde egenteligen
bewijsa, at någon af grannarne j en eller annan måtto, hafwa någon Jordh ifrån
hanns herres hemman, försnillat el:r j annan måtto, antingen medh Kiöph el:
wedh satt wara ifrånnkommin. Dy kunde Rätten icke tillåta npgot Måål och Prof
dem emillan at jämföras, och der efter skatten eller Jorden proportionaliter,
antingen hoos denn ena el: denn andre öka el:r minska, efter sådant bruk här i
landet icke hafwer warit öfweliget, uthan denne ringa Rätt holler sigh wedh det
som förmäles uthj 644 åhrs bijafskiedh, så och Kongl: M:tz Resolution Dat: 24
Novemb: 652 uppå Allmogens j Hellsingelandh underdånge beswär, allernådigst
gifwen, förmälandes at Kongl: M:t will sigh Nådigst der öfwer förkara, enär en
allmänn Jorderijfningh inställdt och ahnrättadt warder.

Edell och Wälb: Johan Blank et Ängh Tronsängiet be:d som han af Yꞵbyman
j Rogstadh Kiöpt haf:r belägit innom Tuna Rågångh iblandh hans ägor 3:ie
gången.
Peer Swennꞵon i Forꞵa och Herrmånger Sochn lät opbiuda sin Mödernes
Huus och Jordh efter 2 öre 18 th:r j Skatt j Heede förste gången.
Peer Olufꞵonn i Hålstadh giorde märkeliget Oliudh å tinget wardt han derföre
fälldt at bötha _ 3 m:r.
Dato. Kom för Rätten fordom Ståthollaren på Wijsby Slått Edell och
Wälbördigh Johan Blank till Lingare och ahngaf denn ahnhängige och
strijdige Saach emillan honom på denn ena sijdan Kiärande och hanns granner
Oluf Swenꞵonn, Peer Anderꞵonn och be:te Oluf Swennꞵonn ombodzman för
Sal: Hust: Elins Systerdotter Ella Andersdotter be:d på denn andre sijdan
Swarande, ahngående et gammalt Pargamentz el: Fastebref af 1406, medh
hwilket Wälbe:te Johan Blank wille winna 2deelarne af heela bysens ägor som
hans Farfaders Fader Östen i Lingare sigh tilbyt haf:r, hwar efter han nu icke
mehra Jordh besitter än efter _ 10 öre i skatt men dee andre grannarne
innehafwa Jordh efter _ 12 öre j Skatt, och efter thet hans hemman en långh
tijdh hafwer warit bruket medh Landzbönner, och nu wedh hans tilkommellse
ehrfarit och befunnit at nu warande granne, hafwe jembwäll för hanns ägor, så
och af Jordwallen /: thet han medh Syen bewisa welle :/ bådhe in- och tilltagit,
skulle och icke mindre deres förfädher hafwa allt rätt handlat, och derföre
förmedellst laghfångne bref förmodeligast winna der efter bådhe Jordh och Skatt
der på dee till Swar gofwo och sadhe at efter the och deres förfädher samma
hemman medh deꞵ Jordh och skatt Man efter Mann lageligen arft och samma
Ägor hwarom annan, medh Råå och röör j Åcker och Ängh brukat och innehaft
hafua, welle och ther förmodha sine hemman så här efter som här till för sin
Laghfångna Ägendomb, beholla och besittia, medh förundran om så icke hafwer
j deres förefäders tijdh warit skift och lagat, och derföre skatten påkommin, så
hafwa hans förefäder kunnat sin rätt, der efter wunnit, der hos föregifwandes at
Landtbönderne icke hafua så wäll Ägorne handhaft, som the ther sielfägande
wedh sine hemman, tijdh ifrån tijdh suttit hafwa, dhet och nogsampt kan
bewijsas och sigh see låtha, at store Skougen stall stå, der ägor tillförende warit
hafwa, skall och icke heller stort feel wara på Ägorne efter samma brefz
Inneholl. Nu såsom detta Ährendet hafwer på twänne Tingh tillförende warit för
Rätta, och då för partternes underståeende skiääl skull det uthslagh ikommit, at
för än någon Domb j Saaken afginge, skulle alles ägor, efter et Byemåål, af een
Landtmätare och andre förordnade gode Männ, jempte det olagelige föröfwande
som af grannarne skulle wara skiedt, aftages och besees; Så efter thet nu här på
Tinget, bådhe af Landtmätarens Förståndigh Anders Börillꞵonns afrijtningh
så och af Synemäns Ransakningh opwist blef. Dy lades ährendet till Nembdens
öfwerwägande, och war thet så dheres betänkiande, at ehuruwäll Swaranden
beropade sigh oppå deres gamble häfdh af Jordh och skatt, lijkwäll och i
ahnseende af fölljande skiääl, Nembl: först, at det gamble gårdebrefwet,
tijdeligen Nämpner om twådeelerne j byen 2) Kunde swaranden eij opwijsa
denn ringaste bookstaf der ifrån, antigen någon Jordh wara Kiöpt el:r pantsatt. 3)
Finnes eij mehra Jordh efter Blankens skatt än proportionaliter dee andre efter
sin skatt, förståendes när Bredänge och Daghöön ähre undantagne. 4:de Haf:r

sielfua Jordäganden wedh Blankens gårdh öf: 100 åhrs tijdh eij stadigdt der
bodt, och i så måtto för det Fempte, medhan hemmanet ähr gångit j
Landbooskifte, bewiseligen sedt och ehrfarit så wäll af grannarne som nu lefua,
jämbwäll och theres förfäder hafwa bådhe af Jordewallen, så och för Blankens
enskyllte ägor in- och tilltagit, alltså dömbdes samma bref, som thet j
bokstafwen Inneholler för godt och gilldt. Sålunda at Wälbe:te Johan Blank äger
2 deelerne af bysens ägor, när Bredänge och Daghöen ähre undantagne och
derföre af Bysens skatt tagit 3 öre, så beholler Wälbe:te Johan Blank för sine
ägor efter 2 deelerne _ 12 öre 16 th:r och dee andre för _ 3:ie partten 6 öre 8 th:r
i skatt, Doch så förståendes, at af dhet som af Jordenn igengifwes, warder af
ondo och godho läghi, wedergullit.
Sedan Domen blef afsagdh och oppå Swarandens ahnhollande, efterlätt
Wälbe:te Johan Blank, af en frij willja, at grannarne skulle till behageligh tijdh
få beholla denn äga som dee af ängh och Swalar kunde öfwerhafua, föruthan
åkren, och det som han på Synen, bådhe för sine enskylldte stycken och i
Bodwallerne igenwandt, Och löper denn Jorden efter sträckiemåhl som dee öf:
hafua, wedh paꞵ 49 Måhl, Och derföre uthlofwade thee giöra uthlagor in
tilhonom efter 2 öre j Skatt, som de wedh Rättens åseende medh handebandh
bekräftade.
Ahnlangande dhet Swediefälle som Jönꞵ Olꞵonn och Peer Erꞵonn i
Toolstadh och Peer Olꞵon i Tompta, hafwa huggit på Daghöen och Edell och
Wälb: Johan Blank, well sigh tillrächna för dee twenne Ladu Engh som han
ther efter et gammallt Pargamentz bref af A:o 1406 Possiderer, Så war der om
Synemäns uthslagh, at alldenstundh samma Dagöö ähr belägn innan Toolstadh
mäns boolstada skiääl, Drefwes Fierden, som Lingare och Tolsta Mann sämies
om. Alltså ähr samma ängh ahnsedt för uhrfiälldh, och j denn måtto kan ingen
Skough der under Rächnas, medhan dhet gamble brefuet thz förtiger. Doch så
medan Wälb:te Johan Blank will thet medh Giärdzgårdh inkrächta. Dy blef det
afskickat huru wijda denn sigh sträckia skall, som begynnes på denne sijdan om
Siöändewijken wedh een Steen, och så högdt som Slåttlandet gifwer sigh up i
Bärget, der en Staka nederslogz och så lychte Norrest wedh Stranden, så långdt
Siögrynningen hänger wedh landet, men hwadh fällt ähr beholler Toolsta Mann
så wäll innan som uthan Stakningen, och sedan Rätte sigh der efter.

