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Tuna och Idnor Sochner.
den 26 Feb:
Åhr 658.
Nämbden
Pedher Olufꞵon i Tompta, Gabril i Skougsta,
Lars Erꞵon i Hållsta, Per Hanꞵon i Slasta,
Lars Arfweꞵon i Fläꞵbro, Hans Hanꞵon i Skogsta,
Erich Jonꞵon i Sanna, Per Erꞵon i Toolsta,
Jon Erꞵon i Sundh, Jon Swenꞵon i Wij,
Oluf Mattzon i Delånger, Lars Perꞵon i Hambre.
Huuꞵarme i Tuna 18 Perꞵoner dheras skatt hemman 7:15 öre
Idnor Sochen 8 Perꞵoner dheras skatt hemman 2: 9:12 ?:r der på bewijs gifwidt.
Hustro Brijta Jackob Perꞵons i Ulfsta hafwer tagit ett ungdt Fåår ifrån hennes
granne Oluf Jonꞵon och lagdt dher på sitt märke som henne på tinget
öfwertygat och bewist blef; Altså ähr hon efter thet 43 Cap. i Bygninge balckn
fallin att stånda tiufzrätt före, och efter deꞵ wärde 12 öre Sölfr M:t och Kongl.
M:ts StraffOrdningh fäldt att gifwa Målszäganden sitt igen och bötha 3 gång:r så
mycket som tiufnaden ähr wärderat före.
Oluf Erꞵon i Östanbreck anklagades af en Nämbdeman Lars Erichꞵon i
Hollsta att hann hafr tagit Mutor för thet han hafr släpt Jon Jonꞵon i Moo uthur
längden för dhen 3:die Rotheradhe man, thet han och nu på tinget förbrådde
honom före, men till intet kunde honom thet bewijsa huadh han honom gifwidt
hafwer, mycket mindre nogot hafwa tagit, och efter Oluf badz före blef hans
Saach så mycket lindrat att han fälthes efter Stadgan att bötha 12 m:r.
Dato förekom Borgmästaren Jon Quast och begiärade Fastebref uppå Fämb
Måhl Jordh i Skrickegärde som Swen Olufꞵon i Skogsta, Oluf Erꞵon och
Erich Perꞵon i Östanbreck honom försåldt hafwa för 2½ RP målet. Thå
framstegh Johan Olufꞵon i Rijꞵbärgh, som på sin hustrus wägnar är bördigh
uppå samma Jordh och begärte upskof i saaken till näste tingh, huilket oct medh
Borgmästarens samtyckio skedt blef.
Dato giorde Erich Olufꞵon i Iggsundh anhängigh en Saach emot Oluf
Jesperꞵon i Findflo, angående en tridie deel af Gackareöen som Oluf
Jesperꞵon igen löst hafr af Sal. H. Mårten Johannis för 81 P 8 öre Kopparmynt
som dhen till panta hade af Erich Olufꞵons Styffadher Sal. Måns Hanꞵon,
dhen nu Erich Olufꞵon förmente sigh wara närmare inloꞵa efter han war af
brodheren och elliest war samma Öö Donerat under Iggsundh. Dher till
Suaradhe Oluf Jesperꞵon att alldenstundh han igen löste samma Öö af oskylde
mans handh, så och ähr dhen belägin in om Tuna Råå, och Elliest ähr Erich
Olufꞵon eij Mächtigh samma Öö, uthan quastens försträchningh inloꞵa, will
Oluf förmena wara så nähr dhen behålla som quasten. Thå för Obligeradhe
quasten sigh till dhen ända thet aldrigh willia giöra, uthan så wijda befordra efter
dhen Caution och lofwen som utfäst ähr och brefwet af Dato 30 Maij 657

förmähler, att inloꞵa alle dhe lägenheter som under hemmanet lyda. Dhetta
ährendet wiste Rätten eij suara till för ähn Oluf Jesperꞵons Suärmodher Hustro
Karin med sin man Hans Olufꞵon ähr tillstädes som tillijka medh Erich
Olufꞵon dher till rätte Arfwinge ähr, och i Medhler tijdh behåller Oluf Panthen,
och förbudin eij giöra någon afförtzell dher ifrån.
Lars Jönꞵon i Snebackan tillstodh wara skyldigh Erich Perꞵon ibid för hans
hustrus Huus och Jordh 8 P Sölfr M:t huilka han lofwade bethala i tuenne
Terminer Nembl. dhen förste till S: Johannis och dhen andra till Hösten.
Fordom Rector Scholæ Wyrdigh M: Johan Brunius lätt 3:die gången
upbiuda 12 Måhl Jordh i Siulåker i pant för 30 RP och 2 T:r Sädh.
Landsskrifwaren Abraham Ingemarꞵon och Pedher Jonꞵon i Östanbrich
lagbödhe Oluf Engebrichtꞵons hemman i Östanbrick i skatt 10 öhre 2:dre
gången.

Dito den 23 Junij Åhr 1658,
medh Nämbden af förra tinget, allenast för Jon Swenꞵon i Wij och Lars
Perꞵon i Hambre insattes Per Jonꞵon i Storbyen och Erich Olufꞵon i Bärge.
Jöns Olufꞵon i Toolstadh hafr försummat och medh tredsko hållit sigh undan
medh sitt håll i Gästgifwaregården, ähr han der före fäldt att bötha 3 m:r.
Oluf Perꞵon i Åkre och Rogsta Sochn hafr uthspridt taal efter en Pijgha Anna
Persdotter i Tompta, som skulle Hustro Anna Zachrias Larꞵons i
Hudwichswaldh hafwa borttagit brödh af Sahl. H. Mårtens i Ulsätter Härbre,
huilket taal nu Oluf Perꞵon eij kunde bestå, uthan badz före. Dherföre
Ehrkiendes Hustro Anna frij och Oluf Perꞵon fälthes för sitt ohöflige taal att
bötha 3 m:r.
Hans Anderꞵon i Wij klandrade dhen domb som emillan honom och Pehr
Påålꞵon ifrån Niötånger Sochn den 27 October 656 på tinget aflöp, angående
30 P M:t som Hans Anderꞵ blef honom skyldigh för en Häst. Så emädan Hans
Anderꞵ dher till medh full skiäl tillbundin war, dy fälthes han att bötha 3 m:r för
dombrådt, och rätta sigh efter thet som afsagdt war.
Eftersåsom Hans Anderꞵon i Wij eij kunde emot Erich Jonꞵons i Bybärgh och
Fårꞵa Sochn wittnäsbördh sigh medh lagha Edh befrija hafwa uthan wilkor
löftadt för Erich Anderꞵon i Iggsundh hoos Hustro Cicilia Kiönick Jonꞵons
för Tijo½ tolft Sågbräder, dy dömbdes han efter thet 12 Cap. i Kopm. balken att
bethala den gäldh han föreborgat hafr och sökia Erich Anderꞵons godz igen dher
han fömåhr och gitter.
Anders Perꞵon i Nyby blef förlijckt medh Oluf Swenꞵon i Hillen och Forꞵa
Sochn om dhen olycka och wåda som Anders Perꞵon råkade uthi medh Oluf
Swenꞵon på timbringh tillhopa, i thet Anders Perꞵon högg honom tuänne Finger
af och tuenne sargade, att Anders Perꞵon gaf honom ett för alt 4½ RP och en

Månadz Arbethe, och dher medh all skadha som påföllia kan, uphäfwin och
dherföre löftade Lars Olufꞵon i Ulfsta.
Eftersåsom thet tuistas om Råå och boolstadha skiäl emillan Ullsätters by å
Stadzens wägnar och Sanna by i Tuna Sochn dy war Borgmästaren Wäl:t
Abraham Ingemarꞵon å Stadzens wägnar, och Sannaboor begäre 6manne syyn
dherom att ransaka, huilke nu till nämbde blefwe.
Eftersåsom Hustro Cicilia i Hudwichswaldh hafr haft någon Jordh till Kiöpz
ifrån Sahl. Erich Jonꞵons i Backan hemman, och skatten eij fullgiordt efter
den tunga som nu af Jorden utgår. Altså wardt dheröfwer Nämbdt gode män
som Ransaka och skillia skulle huadh skatt af Samma Jordh af gå böhr.
Dato tedde för Rätten Oluf Swenꞵon i Lingare och inlade tuänne attester ifrån
dhet Högl. Kongl. Cammar Archivo Dat: dhen 24 Maij 658 underskrefne af M:
Bängdt Ingelꞵon. Dhen första angående Lingarebyens skatt af Jorde böckerne
ifrån Åhr 16?0, beståendes af 4 skattegårdar och deꞵ skatt 22 öre.
Dhen andra lydde af dhe äldsta Jordeböcker /: doch af intet åhrtahl :/ att i
Lingare hafr bodt tuänne böndher dhen ena heet Oluf och han åtthe i byen 49
måhl, dhen andra Jogan Waldmarꞵon han åtthe 60½ måhl, dher efter
utträchnat skatt 22 öre 19½ ?:r landh. Huar medh Oluf Swenꞵon nu wille
bewijsa att han och hans grannar och förfädher samma skatt och Jordh besuthit
hafwa, och eij, som af Ståtthållaren Wälb:dig Johan Blanck klagat ähr, ifrån
hans gårdh både skatt och Jordh wara afhändt, och altså wille han förmodha att
han medh sine grannar måge komma till sin skatt och Jordh igen. Nu såsom
dhenna Saach på tinget den 12 Maij 1656 aflupin war, och Rätten af deꞵe
attester eij kunde see eller fatta, huru dhe till sin skatt och Jordh emot thet
gamble Pargamentz brefwet kompne wore, mehr ähn till en tredingh af byen, dy
håller Rätten sigh widh dhet som tillförende afdömbdt ähr.
Borgmästaren Abram Ingemarꞵon och Per Jonꞵon i Östanbrick låthe
upbiuda ett hemman i Östanbrick 10 öre i skatt 3 gången.
Dato framlade Jon Erꞵon i Göcksätter ett Kiöpebref Dat: 23 Martij åhr 1656,
förmählandes att Per Swenꞵon i Fårꞵa och Hermånger Sochn och Hustro
Ingridh Sahl. Anders Perꞵons i Hede medh sins Målsmans Oluf Erꞵons i
Hede rådh och samtyckio, hafwa uplåtit och Såldt honom ett lijthet hemman
liggiandhes i b:te Hedhe som ähr 2 öre 18 ?:r i skatt för 160 P Kopp M:t huilka
Penningar nu Pedher Swenꞵon och Oluf Erꞵon för Rätten tillstode och bekiende
efter slutne Rächningh dhem emillan till fullo nöijo hafwa upburit. Doch så att
Hustro Ingridh hafwer undantagit dhen lilla Stufwan wästan i gårdhen, ett lijthet
Härbre Sunnan Gårdhen, och en lijthen Kåhlhagha i sin lijfztijdh, för huilka
Huuꞵ och Jordh så skolle hennes Arfwingar blifwa efter hennes dödh bethalte
före. Så emädan samma Jordh war lagbudin och laghståndin, dy ehrkiendes
dheras Kiöp fast och gilt som brefwet dher å gifwit widlyfteligare förmähler.
Cicilia Joensdotter i Nafuersta hafr kiöpgiort medh Erich Perꞵons ibid Legho
Poijcke om något höö, uthan hans huꞵbondes wetskap, ähr hon dherföre fäldt att
bötha 3 m:r Köpm. 4 Cap.

Dato förekom Erich Engebrechtꞵon i Hambre och sigh bespordhe om hans
halfbrodhers dotter Brijta Nielsdotter och halfsyster Kirstin Andersdotter
kunna komma medh honom till Arfz efter hans samsyster Brijta Engebrechtsdotter efter dheras föräldrar wore döde, dher till blef honom till Suar gifwidt
efter thet 9 Cap. i Erfde balcken att Erich Engebrechtꞵon Arfwer tre deelar och
dee andre en fiärde dehl.
Eftersåsom Hans Anderꞵon i Wij medh ohöflige ordh och åtthäfwer
förargeligen tedt sigh emot Hustro Cicila Sahl. Kiönikz Jonꞵs i Huuswaldh
och spottat i hennes handh, Så och emot Per Pålꞵon ifrå Niötånger, thå han
krafde honom för en Häst, thet honom alt med wittnen öfwertygadhes. Altså
efter han en förborgat och fattigh karl war som lijthet hade bötha medh,
påladhes honom att plichta medh krop af 3 dygns fängelse.

