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Tuna och Idenor Soch:r 
Den 10 Nov: 

Åhr 1658. 
 

Nämbden 
Peder Olufzon i Tompta, Gabriel i Skogsta, 
Lars Erꞵon i Hållsta, Peder Hanꞵon i Slasta, 
Erich Jonꞵon i Sanna, Peder Erichꞵon i Toolstad, 
Lars Arfueꞵon i Fläꞵbro, Hans Hanꞵon i Skogsta, 
Joen Erichꞵon i Sundh, Lars Perꞵon i Hambre 
Oluf Mattzon i Delånger, Erich Olufzon i Bärge. 

 
Efter såsom Hans Anderꞵon i Wij hafuer mz ohöflige och förhållit sigh emot 
Hust. Cicillia, Sahl. Kiönich Jonꞵons i Hudwichzwaldh, såsom och medh 
w??ångdt och sijdowärdigdt taal sin Saach i Rätten anfört, ähr honom dherföre 
pålagdt att bötha 40 m:r, Och efter han en fattigh förborgat Karll war som lij???? 
bötha medh, blef honom pålagdt att plichta medh Krop en Månadt dagh i 
fängelse, doch medh honom för månges förböön, sedt igönom sin fingerenet han 
satt ett dygn i fängelꞵe påstående en starck winter af uhrwäder, medh så beskedh 
om han efterkommer igen, skall denna Saach stå honom Öpen. 
 
Lars Jonꞵon, borgare i Hudwichzwaldh anklagade Lars Olufzon i Håsta för 
thz han hade afhänt honom ifrån ett ståck lååꞵ och 2 st. DörrJärn, som ????? 
handom tagit blef, och han icke kunde neeka före, huilken tiufnadt ????deratblef 
för 19 öre Sölfwermyntt, är han derföre efter Kongl: Maij:t Straffordningh fält 
att gifua Målzäganden sitt igen och bötha 3 gånger så mycket som tiufnaden är 
wärderat före, och hafuer han utgifuet till ?????? och Landet 1 P 6 öre SölfM:t 
och stält Målzäganden tillfredz. 
 
Erich Joenꞵon i Hååsta Suar en olofligh Edh för Rätten derföre, fälthes han att 
bötha 3 m:r. 
 
Pastor H: Oluf i Tuna lätt 1:ste gången upbiuda ett hemman i Delånger 7 öre i 
skatt som han af Lars Perꞵon ibid Kiöpt hafuer. 
 
Suen Perꞵon i Findflo kunde icke undkomma på Suen Olufzons i Skogsta 
witnesbördh efter Sahl: H: Isaach hafua antagit 4 P KopparM:t af Nielz 
Anderꞵ i Östanbrick att Kiöpa en Psalm book före till Kyrckian. Altså uthfäste 
han samma penningar bethala. 
 
Efter godhe Mäns uthslagh blef Anund Toolꞵon i Iggsundh förlicht mz Erich 
Engebrechtꞵon och Jacob Hinderꞵon i Backan om uthlagor af 2 gillingztaal 
ängh som Anund innehafuer på Sundbo löthen Nembl. att Anund blifuer 
skyldigh för 20 åhr uthlagor efter 12 öre KM:t för huart åhret, och nähr han thet 
bethalar skolle dhe wara plichtige gifua honom sin Sädh igen. 
 
Hustro Brijta Erich Olufzons i Iggsundh giorde Anhängigh en Saach emot 
Oluf Jesperꞵon i Wij, Angående willia igenloꞵa Gackare öhn under 



hemmanet, som står i Pantt för 81 P 8 öre KopparMynt, Och emedan hennes 
man eij war tillstädes eller hans Fullmächtige upsattes ährendet. 
 
Dato tedde för Rätten Erich Jonꞵon och hans grannar i Sanna och begärthe 
uthslagh uppå den 6manna syyn, som dhem emillan och Uhlsätters by å 
Stadzens wägnar Nämbd blef, och efter ingen war tillstädes å stadzens medell 
upsattes ährendet. 
 
Thå begärte the att deꞵe gamble Edsuorne män Per Olufzon i Tompta och 
Niels Anderꞵon i Östanbrich wille witna huadh dhe wiste om dheras gamble 
byeskildnat, thå betygadhe the att Uhlsätter man aldrigh åtthe öster om 
Almänna wägen, och den Råå som stodh wästan wägen dem emillan, war som 
gamble män för dhem berättat hafua, förkommin. 
 
Anlangande Lars Perꞵon i Hallen och hans broder Pell Perꞵon som lijka 
Arfburne ähre till ett hemman dher sammastädes 8 öre 12 ?:r i skatt: Så wardt 
thz så afsagdt Att aldenstundh dhe wore bägge bewågne för loꞵningh afträdha, 
doch så efter Pell Perꞵon finnes Mächtigh den andra uthloꞵa och giöra Cronan 
sin Rättigheet der af, dy behåller han hemmanet mz så beskedh att Lars Perꞵon 
fåår rätt för dhet knechteståndh som han dher å bekostadt hafuer, sedan thz 
afdragit ähr, för den tijden han hemmanet brukat hafuer. 
 
Dato inlades i Rätten ett förseglat Kiöpobref Daterat 7 Decembris 1652 
Förmählandes att fordom Borgmästaren Oluf Anderꞵon skaffar hafuer 
uplåthit och Sålt Anund Toolꞵon i Iggsund så myckin Jordh han äger på Siähl 
öhn Nembl. Fyre gillingztaal ängh och derföre upburit penningar 30 RP till fullo 
nöijo. Och den skatt som der af utgå böör Nembl. 12 ?:r skall Anund den 
åhrligen betahla in till Joen Erichꞵon Stuut i Sundh, dher mz Joen lätt sigh 
åthnöija, och eij wijdare åstundade den Jorden inloꞵa. Huilket Kiöp lades till 
Nämbdens öfwerwägande, och sadhe the, att oansedt thet Sträfuer emot Kongl: 
förbudh att Sällia någon Jord ifrån rätte odalz hemmanet, lijkwäll medan Jorden 
lågh inn om Niutångers SochneRåå, hafuer icke heller dhenna Jordh af ålder 
under Sälliarens hemman legat, uthan som Synes af uhrminnes tijdh wara 
kommin ifrån för:ne Joen Stuutz gård, dhen han och nu efter laghbudh och 
lagstånd upsade, dy ehrkändes dheras Kiöp fast och gilt, som brefuet der å 
gifuidt wijdare uthwijsar. 
 
Dato inlades i Rätten ett Kiöpebref Dat: 5 Decemb: 1652 förmählandes att 
Båtzmän Hindrik Jacobꞵon och Lars Jacobꞵon, sampt dheras Suåger 
Mårthen Anderꞵon i Backan hafua uplåtit och sålt Sahl: Erich Jonꞵon 
ibidem dheras Arfuehemman i b:te Backan i skatt 8 öre och derföre bådhe för 
Huus och Jordh upburit penningar 110 RP till fullo nöijo som Lars Olufzon i 
Ulfsta och Erich Engebrechtꞵon i Backan efter suorne Edh witnadhe, Och nu 
der tillsadhe Sahl. Erich Joenꞵons Son Måns Erichꞵon Sahl. Hindrik 
Jacobꞵons Hustro Anna att behålla en Stufuutompt mz tächten der Stufuun står 
oppå i hennes lijfztijdh, Så och en Spann Sädh till Mårten Anderꞵon. Så 
aldenstundh samma hemman war lagbudit och lagståndit, och så på tingedt giort 
war, dy ehrkändes dheras Kiöp fast och gilt som brefuet wijdare uthwijser. 
 

Dito den 7 Junij 



Åhr 1659. 
 
Johan Olufzon i Rijsbergh påwitnades hafua ogill broo på Tiernmyren, ähr 
han derföre fält att bötha 3 m:r och bättra wägen. 
 
Dato framlade Befallningzman Wähl:t Lars Isaachꞵon ett Kiöpebref Dat: 29 
Januarij 1653 af Innehåll att Hans Anderꞵon i Wij, Jempte flere, hafuer på sin 
och sin Sahl. Mohrbroders Oluf Hanꞵons i Sund barns wägnar försålt honom 
ett hemman i b:te Sundh som ähr 5 öre 18 ?:r i skatt för 400 P Km:t. Thå 
framkom nu en Sahl. Oluf Hanꞵons Son b:d Påwell Olufzon och sadhe eij weta 
dher af och i så måtto kunde han icke dhet Kiöp bestå för ähn Hans Anderꞵon 
bewijste huru mz samma hemman är beskaffat. Och till denna Saachz 
uthförandhe war Hans Anderꞵon lagligh stämbd att Suara, och medh tredsko 
hölt sigh undan tinget. Altderföre ähr han fält att bötha 3 m:r. 
 
Eftersåsom Pell Perꞵon i Lingare eij hafuer hållit thz Contract som han mz 
fordom Ståthållaren Wälbördigh Johan Blanck i Lingare ingådt hafuer, 
Angående ibland annat om Nothedrächte, uthan Pell Perꞵon hafuer Wälb:te 
Blancken owetterligh uthskurit sin Noot, huar utaf Wälb:te Blanck blef förlijdit 
åhr 1658 mz Nothedrächte försatt. Så emedan Pell Perꞵon eij kunde neeka dher 
till, dy dömbdes han att bethala och upfylla den skadha han der af tagit hafr och 
thet efter godhe mäns Mättzordom och läggningh. 
 
Den tuisten belangande emillan Wälbem:te Jahan Blanck och Pell Perꞵon i 
Lingare Angående Afrad och Huus bygningh som Pell Perꞵon för dhe 15 åhrs 
tijdh han hemmanet brukat hafuer, böör suara till. Så befinner thz sigh af 
Wälb:te Blanckens quittans wara dhem emillan liquiderat och ?????? lijkwäll 
mädan Pell Perꞵon i åthskilligh måtto hafuer H: Blancken Incommoderat, kan 
han eij hålla hwadh han tillförendhe i Rächningen eftergifwit hafuer. Och elliest 
bekände och nu Pell Perꞵon att Bagarstugun som för - 40 P i Rächningh, afförd 
ähr, eij war af honom upsatt, uthan allenast Taak Tegell, Fönster och annat 
Innandöme tillagdt. Altså ehrkände Rätten att Pell Perꞵon bethalar för Stufuan 
och elliest hwad på Rächningen kan wara afgifuidt, upfyller, doch så att Pell 
Perꞵon efter gode mäns Rächningh warder godt giort huadh han mz skiähl kan 
bewijsa hafua betalt, sedan quittantzet uthgafz. 
 
Anlangande den Gärdzlegård som Oluf Suenꞵon i Lingare hafuer uphuggit och 
hemfört för dhen tächten han intagit hafuer öfr Råån wid Röösten i Bredängie, 
Och Oluf Suenꞵon föregifuer af miꞵförstånd, under dhet tillstånd han om willias 
Hagar å tinget Anwunnit hafr, wara skedt. Så bööhr honom bem:te Gärdzlegård 
Opstängia igen, efter han samma ägor in om H: Blanckens Rågångh uptagit hafr. 
 
Dato tuistade Wälb:te H. Jahan Blanck medh Oluf Suenꞵon i Lingare om en 
Rågångh i dheras ängestegar uppå skiäredt b:d, dher att tegeskiftet som Oluf 
Suenꞵon innehafuer, eij finnes paralell emot dhe andre dher belägne Stycken. 
Altså wardt dehr öfuer efter dheras begäran Nämpdt tuenne godhe män Hans 
Larꞵon i Slasta och Lars Arfuedꞵon i Fläꞵbro som dher om Ransaka skulle. 
 
Eftersåsom Erich Jönꞵon i Slasta eij förmår antaga en gammal quinna 
Giölugh b:d, som hennes Huus och Jordh innehafr, och befruchtes att han så 



wäll sin som hennes Jord förslöser och wanbrukar. Altså fick Lars Perꞵon i 
Stiringh och Harmånger Sochen tillstånd hennes Jorde Partt antaga och henne 
till dätt bädsta anwända, mz så beskedh att han derföre godh redo giöra skall. 
 
Anlangande den tuistige Saach emillan Nielz Jonꞵon i Nafuersta och hans 
syskon angående 40 P KM:t som han föregifuer hafua länt sin Fader för förtiänt 
Rustningh, huilke penningar han will berächna i hans syskons innehafuande Arf. 
Så är deröfuer Nämbdens betänckiande, Att aldenstund Cammarådh Sahl: 
Wälborne Pehr Ehrlandꞵon hafuer förwiꞵat Munster Herren Wälb: Måns 
Mårtenꞵon Palm en dugeligh Karll i tiensten för Nielz Jonꞵon Så att han dher 
med slapp uthur Knechtetiensten, som deꞵ paꞵ af Dato 13 Aprilis 632 
förmähler. Altså borde CammaRådh, samma Knechte Rustning och löön 
åthniuta, och icke Nielz Jonꞵon som uhr Knechtetiänsten förlofuat war, Och 
hafuer Nielz Jonꞵon i medler tijdh giort någon tiänst på H: CammaRådh begäran 
hoos Hustro Malin i Hedhe, den han och wille syskonen berächna, så synes att 
Nielz Jonꞵon den tiensten wäll Plichtigh war att giöra, hälst medan dhe andra 
hans syskon uthan löön sin Fader tiänt hafua. 
 
Peder Perꞵon i Backan läth 1:ste gången upbiuda ett hemman ibidem som är 6 
öre 18 ?:r i skatt. 
 
Pastor H: Olof i Tuna lätt upbiuda ett hemman 7 öre i skatt 2:dre gången. 
 
Dato förlichtes Oluf Perꞵon i Berge, Joen Joenꞵon i Holm och Per Anderꞵon 
i Storbyen mz Erich Suenꞵon i Deelånger om Sijkdrächte i så måtto att dhe 
efterläthe honom afsyne låttfällen Nembl: Oluf Perꞵon 1/12 deels lått, Per 
Anderꞵon 1/12 deelz lått och Joen Jonꞵon 1/12 deelz lått till den Siette deel 
Erich Suenꞵon tillförende innehadhe. 
 
Dato uthj den anhängige och tuistige Saak emillan Borgmästaren Wähl:t Joen 
Mårtenꞵon Quast Fullmächtigh på Erich Olufzons i Iggsundz wägnar 
Kärandhe, Och Oluf Jesperꞵon i Findflo å sin och sijne Swärmoders Hustro 
Karin Olufzdotters wägnar Suarandhe, Angående en 3die deel af Gackare öhn 
som Sahl: Måns Hanꞵon mz sin Hustro Anna Erichsdotter förpantat hafuer 
till Sahl: H: Mårten i Hudwichzwaldh för 81 P 8 öre KoppM:t huilken Pantt 
Oluf Jesperꞵon sidermehra inlöst hafuer, som der till på sin Hustrus wägnar 
bördigh war. Så ähr dher öfuer Nämbdens betänckiande och afsagde domb, Att 
oansedt Oluf Jesperꞵon bem:te Pantt, som doch eij upbudin war, af oskylde 
inbördat hafr, dher medh han och hans Suärmodher Hust. Karin förmedlest den 
Rätt hon förmehnar sigh emot sin brodher för:ne Erich Olufzon, som Rätte odalz 
hemmanet Iggsundh mz ofuanb:te Quastens hielp och bijfall för störste deelen af 
gäldz inlöst hafuer, må få dhenna deel af Gackare öhn som en utgiord ähr, och 
eij af ålder under hemmanet legat hafuer, för sigh behålla; Lijkwäll och i 
anseende medan denna 3die deel till någon tijdh ähr wordin häfdat under 
Iggsundh, och der under eij fins något annat Fäboställe, dy inloꞵer Erich 
Olufzon samma Pantt under sitt hemman för bem:te 81 P 8 öre Km:t, Och thet 
uthan någon Prætext som Borgmästarens Quastens Cautions och 
försäkringzskrift af Dato 30 Maij 1657 förmähler, doch så att Oluf Jesperꞵon 
samma Pantt efter godhe mäns Prof och wärderingh så godz af Gärdzlegårdar 
Ladur och bruuk ifrån sigh lefuerera, som han den togh. 



 
Anlangande den Prætension som Oluf Suenꞵon i Lingare framförde emot sin 
Suåger Jacob Jonꞵon i Smeleske Angåede den Jord Refningh som nu Nyligen 
emillan Grannarne i Lingare hållin war, huar utaf Oluf Suenꞵon förmehnar sigh 
wara för nähr skedt af thet Jordeskifte som för dhetta dhem emillan giort war 
ifrån Lingare och Smäliske, Och deꞵ bytes bref Dat: 14 Jan: 632 wijdare 
förmähler. Så äre dhe nu dher om så wänligen förenthe och förlijchte, Att Jacob 
Jonꞵon mz sin Hustrus samptyckio gaf honom efter dhe uthlagor bestående af 3 
m:r Sölfuer Myntt som han åhrligen upbaar af Oluf Suenꞵon för den Jordh som 
mehrbem:te Oluf Suenꞵon innehadhe ifrån Smäliske liggiandes på 
Lingarelandet i Bredänge som dhe för Rätten medh handbandh för dhem och 
dheras efterkommande att hållas, bekräftade, Och Nämbden dher öfuer faste 
witnen ähro. 
 
Dato Framlade fordom Borgmästaren Jon Mårtenꞵon Quast tuenne 
förseglade Kiöposkrifter den första war Dat: 10 Septemb: Åhr 1649 
förmählandes att Suen Olufzon i Skogsta och Oluf Erꞵon i Östanbrick hafue 
medh dheras Hustrurs samptyckio uplåtit och Sålt honom 2 måhl Jordh 
liggiandes i Skrikegärdhe och Sanna Hedan och derföre upburit för mållet 2½ 
RP som dhe för Rätten tillstodhe och bekändhe. Item hafuer b:te Suen Olufzon 
uplåthit och Sålt honom tugh måål Jordh dher sammastädes liggiandes som hans 
Hustrus syster Anna Persdotter och Hustru broders dotter Karin 
Persdotter tillhörde för 2½ RP måhlet, som nu för:ne Anna Persdotters man 
Johan Olufzon i Rijꞵbergh för Rätten bekände och tillstodh för sitt måhl hafua 
upburit 3 RP Och för dhät andra måhlet hafuer Suen Olufzon upbtt - 2½ RP Och 
förwiꞵat Karin Persdotter om hon eij så åthnöijer så ????? Jordh af sitt egidt 
hemman igen. 
 
Dhett andre war Daterat på sama åhr och Dato. Förmählandes att Erich Perꞵon 
i Östanbrick hafuer efter gifuin fullmacht på sin Dotters Hustru Gärtrudz 
wägnar i Stockholm uplåtit och sålt honom ett måål Jord i samma 
Skrickegärdhe och derföre upburit 2½ RP till fullo Nöijo som af 
Kiöpeskrifterne är att see, Och der medh skall Borgmästaren afläggia inn till 
dem uthlagor efter ½ öre i skatt. Huilket Jordekiöp iagh ladhe till Nämbdens 
öfuerwägandhe och sadhe the att aldenstundh thet Sträfuar emot Kongl: Maij:tz 
Resolution af den 27 Februarij 653 att Sällia någon Jordh ifrån hemmanet. Så 
kunde dhe icke så lätteligen sådant samptyckia. Lijkwäll för deꞵe 
Omständigheeter Nembl: 1) Att denna Jordlått eij af ålder hafuer legat under 
dheras hemman, uthan mz Arf kommin ifrån andre byar. 2do) Afsijdes belägin 
ifrån dheras hemman af Sandh och lättmodugh Jord. 3tio) Så hafuer Kiöparen i 
samma tächt handfångin Jord mz skaft och fastebref. Altså uppå högstb:te 
Kongl: Maij:tz Nådige behagh och ofuan:ne skiähl efter samma Jordh war 
lagbudin och lagstånden, och dhetta så på tinget lageligh Ransakat och giort 
war, dy dömbdes dheras Kiöp fast och gilt. Doch så wijdha Rätten sigh 
förbehållit, efter Karin Persdotter oförsedd är, så ståndhe hennes Rätt sedan 
hon gift warder efter Lagh sin Jord efterkära och Jorden igenwinna om hon kan 
och gitter. 


