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Tuna och Idenor S:r
Denn 27 Octob: 1656
Nembden
Niells Anderꞵon i Östanbrich, Peer Olꞵonn i Tompta,
Gabriel Christierꞵ i Skougsta, Larꞵ Erꞵonn i Hoolsta,
Peer Hannꞵ i Slaꞵta, Larꞵ Arfweꞵ i Fläꞵbroo,
Hanꞵ Hannꞵon i Skougsta, Erich Joenꞵon i Sanna,
Joen Erꞵonn i Sundh, Joen Swenꞵon i Wij,
Oluf Matzꞵon i Delånger, Larꞵ Peerꞵonn i Hambre.
Dato. Tillstodhe Joen Larꞵonn i Håsta och Larꞵ Olꞵonn j Ulsta, thet
hemmans Kiöp j Sundh, som dhe till Befallningzman Wäl:t Lars Isachꞵonn
Sålldt hafwa, Neml: Joen Larꞵonn på sin dotters barns wägnar, Och Larꞵ
Olꞵonn på sin Sal: Hust:s Barnꞵ wägnar, så mycket dem kunde tillfalla, sedhan
giellden betallte wore.
Efter såsom Sahl: Joen Olꞵonn i Wij hafwer gifwet sin Hustro Kierstin
Brynielsdotter _ 7 Måål Jordh i Ulsätter, som hanꞵ Arfwingar eij welle bestå,
doch eij kunde neka så wara gifwit; Alltså wardt dher om afsagdt, at godhe
Männ skolle uthrächna huru mycket hon efter sigh i Jordh ägher, och der efter
beståꞵ henne efter lagh och dhet _ 14 Capit: j Kyrkiob: hwart 10:de Måhl,
medhan thz hans arfwingar eij aflinge Jordh war.
Huuꞵarma j Tuna S:n 16 Personer, deras Skatt _ 6 hem: 12 öre 23 ?:r
i Idnor S:n, 9 Pers:r deras Skatt _ 3 hem: 3 öre 12 ?:r
Dato. Giorde Wälb:g Johan Blank till Lingare ahnhängigh en Saak emot
Jacob Joenꞵonn och Peder Anderꞵonn i Smäliske, ahngåendhe _ 250 m:r i
Klippinger, som en be:d Laꞵe j Smäliske bekienner sigh efter et Pantebref af
Anno _ 1569 wara skylldigh Wälbe:de Blankens Faarfader, Sal: H: Peer i
Torꞵåcker, Och derföre satt honom något af sitt hemman j pandt. Så efter thz
Peer Anderꞵ lageligen frånwarandhe war, och eij kundhe swara j Saken opsathes
ährendhet.
Ahnlangande de twenne brödher, Peer Hanꞵonn och Jon Hanꞵonn i Slastadh,
som sitt Sahl: Faders hemman _ 16 öre 7 ?:r j Skatt besittia och nu Peer Hanꞵon
uthbödh sigh antingen för löꞵningh dhet beholla el:r ifrån trädha. Men Joen
Hanꞵ welle till ingenthera deelen, uthan wille besitta hallfwa hemmanet. Så war
dher öfwer Rättens mehningh, at såsom thz är förbudit sönderrijfwa hemmanen
och denne Joen Hanꞵonn hafwer någon tijdh dher gådt Knecht före. Dy så
frampt dhe eij annars sämjas, så låthe låtten dem emillan gå, dher på togo dhe
saken i betänkiandhe.
Eftersåsom Oluf Peerꞵonn i Bergie och Delångers by ähr arffallin till et lijtet
hemman ibm Lockett be:dt, som är _ 3 öre j Skatt, hwilken lått han eij mächtar
jempte sitt egit hemman _ 7 öre j Skatt som han nu åboor för Mantall bruka och
förswara, begierandes få thet medh sitt ihopläggia. Så emedhan Nembden och

Sochnen wittnadhe at samma lilla hemman hafwer någon tijdh ståndit Obrukat,
Och nu ingen drister sigh till thz emottaga och giöra Mantall före. Dy efterlät
Sochnen honom, så wijda dem tillståår, samma lått få ihoopläggia; Och på dhet
Cronan må der af få sine uthskyllder så blef thz på Kongl. M:tz Nådighe behagh
af Rätten tillåtit.
Hust: Cicilia Sahl: Kiönich Joennꞵonns lagbödh et stycke Rönningzlandh
Jordh ifrån Backen 1 gången.
Rector Scholæ Ubsal:s Mest: Johan Brunij lätt förste sinnet laghbudha en
tächt, Swaalåckeren be:d för _ 30 RP och 2 T:r Sädh.
Peer Swennꞵonn i Forꞵa och Herrmånger S:n, lätt opbiudha sin arfwejordh 2
öre 18 ?:r i Skatt, belägen i Heedhe 2 gången.

Dito den 25 Maij 1657
Oluf Peerꞵon i Åckre hadhe Ogill wägh till Idnors Kyrkia, wardt han Saker _ 3
m:r.
Larꞵ Isachꞵonn i Sundh för Ogill wägh till samma Kyrkia, fälltes at bötha _ 3
m:r.
Nillꞵ Swennꞵonn i Wij Saakfälltes sammaledes _ 3 m:r för Ogill wägh till be:te
Kyrkia.
Oluf Peerꞵonn i Fijskieby hafwer wallat medh sin Booskaph oppå Toolsta
Skougen och deꞵ Engh Toolsta Ängen, dher han innetagin war, är han derföre
fällt at bötha _ 3 m:r Bygn: 10 Cap: och åthergiellda skadhan efter Mätes
Ordom.
Peer Niellꞵonn i Östanbrich hafwer nederhuggit en Gierdzlegårdh för Peer
Erꞵonn j Toolsta, som medh Syen ransakat är och han icke kunde neka före,
wardt han derföre fälldt at bötha _ 3 m:r Bygn: 9 Cap. och förfärdiga gården
igen.
Dato. Uthi denn ahnhängighe och twistige Sak emillan Edle och Wälb: Johan
Blank til Lingare Kärandhe, och Jacob Joenꞵonn och Per Anderꞵonn j
Smäliskie Swarandhe, om de 250 m:r Klippinger, som en be:d Laꞵe j
Smälijskie efter uthgifne pandteskrift af Dato _ 8 Feb: 1569, bekienner sigh
wara skyldigh Wälbe:te Blankens Faar Fadher, Sal: H: Peer i Torgzåcker,
och derföre sadt honom något af sitt hemman till underpant, Och efter Jacob och
Per Anderꞵ:n besittia samma hemman, Och hwarken Blanken eller hanꞵ
Förälldrar hafwer niutit panten, infodradhe antingen han Penningarne och biligt
interesse för den tijden dhe hafwa warit bårtta, eller nhå denn Pandt som nu fäst
war. Så är dher öf:r Nembdens betänkiande och afsagdhe dom: At oansedt Jacob
och Peer Anderꞵonn, besittia denn deel, som Laꞵe j Smäljskie på denn tijden
åtte; Lijkwäl medhan Jacob och Peer Anderꞵonn, bewiste at dhe eij wore be:te
Laꞵes rätta bröstarfwinger, uthan födde af Laꞵes Syster Sohn Jönꞵ i
Smälijskie, efter hwilken the och deres Förälldrar, samma hemman tijdh ifrån

tijdh besutit hafwa. Alltså af ofwan:ne Skiähl holler Rätten Jacob och Peer
Anderꞵonn frij för denne skuldhfodran, medhan Wälb:te Blankens Förälldrar
icke hafwa achtadt tijdhen, samma penninger låtit lageligen infodra, och i så
måtto sökie Blanken Laꞵes arfwingar, dher han bäst kann och gitter.
Sedhan belangandhe dhe 20 m:r Klippinger som Wälbe:te Blank efter för:ne
Pandteskriftz lydellꞵe, innehafwer pandt före af Laꞵes deel i Härttze Ängen: Så
war dher öfwer Rättens uthslagh, at förbe:te Pandtängh, skall j _ 3 Åhr pröfwas
och måhlas, sedhan will Rätten swara j Saaken.
Dato. Kiärdhe Wälb:te Johan Blank, till Oluf Swennꞵonn i Lingarfwe om
denn Tächt som han innehafwer och brukar wedh Horttze Hollmen in oppå
Blankens ägor j Bredängie emot et Synebref af Dato _ 15 Novemb: 1553 och
deꞵ Rågångh som då giordt blef, dher till han swarade at han samma Tächt el:r
styckie innehaft hafwer, efter hans Förälldrar, för den deel honom tillkom, att
uttbygdesmänꞵ, uthsynte Ängiestyckien af Horttze Ängiet. Så emedan af
Landtmätarens Anders Börillꞵons aftagh, klarligen bewijsas, at samma Tächt
och en deel af et styckio för Ellas gårdh, liggia uthom Rågången, och dee inge
andre Skiääl opwijsa kunna, huru dhe samma Ägha kunde förswara, Alltså
wardt sagdt at be:te Styckien härhöra under Bredhängie, Medh så skiäähl, kann
Oluf Swenꞵ:n medh bättre bewijs betydha, at samma ägha är denn samma som
uttbygdesmännꞵ Jordh lades under boolbyen j Lingare efter för:ne Synebrefz
lydellꞵe, så hafwer han medh dhe andre grannarne sin rätt der af att sökia som
dhe kunna och gitta.
Anlagandhe denn Ängesparth som Jacob Joennꞵonn och Peer Anderꞵonn i
Smäliskie, hafwa bådhe medh skifte och pandt inrymbdt Oluf Swennꞵonn i
Lingare uthi Hortzeängen och nu Jacob och Peer Anderꞵonn bådhe efter
ofwan:ne Synebref och Landtmätarens Anders Börillꞵonns aftagh, klart och
ögnaskeneligen såghe, at dhe och deres förfädher hafwa haft någon Ängh öfwer
Råågången, emot dhe skiften som Blanken af dem tillpandta af deres
hemmanstyckie om styckie innehaf:r, Alltså wardt sagdt, at dhe eij högre kunna
gå medh sine styckien, än dhe som Blanken der jempte af samma by possiderer:
Neml. ifrån denn Steen som kallas Udderå öfwerst efter Blankens styckien till
denn Rååstaka som der geent emot opsättias och förbättras skall, och dhet öfrige
hörer under Blankens Ängh j Bredängie.
Oppå Tuuna Tingh denn _ 12 Maij 1656, månde Edell och Wälb: Johan
Blank, efterlåthe sine grannar Oluf Swenꞵonn och Peer Anderꞵonn till
behageligh tijdh få beholla denn ägha som dhe af Engh och Swaalar kundhe
öfwer haf:a Neml: 49 Måål, Men alldennstundh Grannarne samma Jordh eij
hafwa wellat ahntagha, allt derföre är denn lofwen om intet, och i dhet öfrighe
rätta sigh efter dommens lydellꞵe.
Träthes emillan Fiskiebyman och Toolstaman om Råå och Boolstada Skiähl,
Fiskiebyman will hafwa sin Råågångh som begynnes j Alderhollmen, thädan till
Rååsten i Höghbärge, thädan till Källan wedh gamblegärdhe, Men Toolstaboor
willja begynna j Stoorstransbäcken och der ifrån till Källan, och efter dhe eij
sambdes, begierthe the 6 Manna Syen, hwilken dhem Nembdh blef.

Landzskrifwaren Abraham Ingemarꞵonn och Peer Joenꞵonn i Östanbrich
låtha opbiudha Oluf Ingebrichtꞵons hemman ibm. 10 öre j Skatt 1:te gången
Rector Scholæ Ubsal:s Mag: Jannes Brunius, lätt 2:ra gången opbiudha en
Tächt, Sweåcker be:d som han till Pandta hafwer för _ 30 RP och 2 T:r Sädh.
Peer Swennꞵonn i Forꞵa och Hermånger Sochn lätt _ 3:e resan laghbiudha
sin arfweJordh 2 öre 18 ?:r liggiandes i Heede.
Ahnlangande Mickell Thommeꞵonns ahnfodran få beholla och bruuka 3 Måhl
Jordh ifrån Ulsätter till sitt hemman Knösta. Så wardt dhet så afsagdt, efter
sådant förbudit war, och denne lått så ringa war. Dy efterlätz det Hust: Kierstin
Brynielsdotter j Ullsätter, samma lått beholler, dher medh hon kan opfostra sin
dotter, doch så Mickell Thommeꞵonns Rätt förbehollin dher han fodrer rätt
betallningh för samma Jordh.
Dato. Förekom Edell och Wälb: Johan Blank till Lingare sampt hanꞵ Grannar
Och framladhe et Synebref af Dato _ 15 Junij Åhr 1543, hwar oppå the
begieradhe förnyellꞵe, efter thz något gammallt och förslijtit war, ahngåendhe
Sochne Råå emillan Tuna och Rogsta Sochner, så och Lingare och Öꞵby
byarne emillan, Så alldennstundh deres begieran skääligh war, kundhe Rätten
den efter lagen eij förwägra.

