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Tuna och Idenor Soch:n
Den 19 Xbris Åhr 1659
Nämbden.
Peder Olufzon i Tompta, Gabriel i Skogsta,
Lars Arfwedꞵ i Fläꞵbro, Hans Hanꞵon i Skogsta
Peder Hanꞵon i Slasta,
Erich Jonꞵon i Sanna
Peder Olufzon i Fläꞵbro, Peder Larꞵon i Moo,
Joen Erꞵon i Sundh,
Lars Perꞵon i Hambre,
Olof Mattzon i Delånger, Erich Nilꞵon i Wijk.
Dato Publicerades Kongl. Maij:ts sampt den Kongl. Hofrättens Resolution
angående Möökränckningh och lönskoläge af Dato 11 Maij 1659.
Dato Publicerades den höghöfligh Kongl. Hofrättz Bref af Dato 25 Novemb:
659 angående Saachörer och deꞵ beskaffenheet.
Huusarme Tuna 18 Personer skatten 8 mant:l 10 öre 15½ th:r
Idenor 7 Personer skatten 2 mant:l 11 öre 3 th:r
Dato angaf Lars Olufzon i Biörcka att Anund Jonꞵon i Forꞵ hafuer huggit
och affört weedh ifrån hans byeskough, och efter Anund hafuer emot warningh
wijckit ifrån tinget för än tinglof gifwit blef, wardt han fäldt att bötha 3 m:r och
Swara till sin Saach der klagat warder.
Dato Kärde Lars Perꞵon i Hallen till Kyrckioherden i Tuna Wäl:de H. Oluf
för den skatt som afgår af den Jordh han honom i Siulåker Panttsatt hafuer, der
emot inwände H. Oluf hafua uthsatt bem:te Jord till fordom Borgmästaren Nils
Hanꞵon i Hudwichzwaldh, och wille att Lars Perꞵon skulle sökia honom om
skatten. Wardt sagdt att H. Oluf är hans fångeman om skatten, och så frampt H.
Oluf högre Jorden uthsatt hafwer, dett eij bruuk kan förskylla så stånde honom
thet sielf stå och wedergiöra när Jorden igenloꞵes.
Fordom Landzskrifwaren Bengdt Larꞵon krafde Anders Jonꞵon i Delånger
för resterande 641, 642 och 643 åhrs Fiskiehuus tax peningar 56 P 27 öre Km:t.
Der emot Anders Jonꞵon bewijste för sin anpartt hafua uthgiort taxen, men för
den anpartt som fordom Landzhöfdingen Sahl. H. Ifwar Nilꞵon borde Swara
före efter h. h:et hade halfua Huuꞵet på arrende innestår resten. Altså wardt
sagdt att Anders Jonꞵon kändes frij och Bengdt Larꞵon sökie Sal. H. Ifuar
Nilꞵons arfwingar som han bädst kan och gitter.
Dato twistade fordom Landzschrifwaren Bengdt Larꞵon medh Olof
Jesperꞵon i Wij om nöijachtige betalning för dhe 70 RP som Oluf Jesperꞵon
blef dömbd att bethala uppå Sal. Lars Larꞵons i Finflo handskrift. Altså medan
dhe eij sambdes om deꞵ lefrerningh. Dy nämbdes dhem dher öfuer gode män
tillijka mz Borgmästaren W:t Abram Ingemarꞵon.

Anlangande dhe 21 P:r 26 öre Km:t som fordom Landzschrifwaren Bengdt
Larꞵon infordade på 642 och 643 åhrs rest af Hans Anderꞵ i Wij, så befinnes
Hans Anderꞵon den wara skyldigh efter han samma Räst eij kunde bewijsa till
en eller annan wara betalt.
Dato witnade Båtzman Lars Erꞵon och Olof Zachrieꞵon i Råå efter sworne
edh att Båtzman Zachrias Olufzon i Råå hafwer ländt Johan Olufzon i
Knösta peningar, men inthet wiste the säija huru många the war. Item witnade
the att Zachrias länthe Båtzman Lars Ståbij 5 P Km:t. Altså wardt sagdt efter
Zachrias tillförende hafuer skrifuit hem och på samma låån kraft 10 P 16 öre
Km:t på Johan Olufzons gäldh och 5 P på Lars Ståbij. Dy hafuer han tillstånd
bem:te peningar af dheras wärdar infordra.
Dato Kärde Påål Olufzon i Sundh till Hans Anderꞵon i Wij för afwijtrade
Huus och Jordpeningar efter hans Sal. Fader Oluf Hanꞵ Nembl. 24 P 26 öre
Km:t som Hans Anderꞵon i hans frånwaru till sigh anammat hafuer af
Befalningzman W:t Lars Isaachꞵon på hemmans Kiöpet. Deremoot inwände
Hans Anderꞵon samma peningar innehålla för thet Påål honom skyldigh war,
och emedan Påål eij kunde annat bewijsa, dy ehrhöltz Hans Anderꞵon wid dhe
peningar han å Pååls wägnar upburit hafwer.
Dato tillstodh Påål Olofzon i Sundh thet Kiöp som hans Frände Hans
Anderꞵon i Wij ingådt hade medh Befalningzman W:t Lars Isachꞵ om
Sundzhemmanet, och bekände han ingen rätt wijdare hafua att prætendera der
oppå, medh mindre Befalningzman elliest af en godh willia wille något
betänckia honom för sin bördzrätt.
Dato wardt sagdt att Knechtehustro Brijta Oluf Ståålbågas skall lefrera
tillbaka peningar 9 P 28 öre KM:t som för rächnade blefwe uthj den Sölfrkanna
som Måns Oxes Mågh Olof Nilꞵon lefrerat hafuer på Stålbågans löhn.
Sal. Erich Engebrechtꞵons hemman i Backan 6 öre 18 th:r i skatt lagbödz 2
gången.
Pastor H. Oluf lätt 3 gången upbiuda Lars Perꞵons hemman Mellanby och
Delångersby 7 öre i skatt.
Joen Swenꞵon i Hudwichzwaldh lätt 1 gången upbiuda Hustro Malins
hemman i Hååstad 5 öre i skatt.
Eftersåsom Måns Erꞵon i Backan hafuer antagit tuänne bolster, jämpte annat
godz att föra opp till Kopparberget åth Kyrckioherden Wyrdige H. Thomas i
Hudwichzwaldh mz en Tull Sedel opwijsa i Tollen, den han förtegat hafuer,
och icke mehra ansagdt än ett bolster, huilket borttagit blef. Altså wardt sagdt att
Måns skall bethala bolstret, och söchie Tollnären i Tänger som han bädst kan
och gitter.

Dito den 26 Maij
Åhr 1660, medh Nämbden af förra tinget allenast för
Erich Nilꞵon i Wijk och Per Larꞵon i Moo insattes

Erich Olofzon i Berge och Erich Perꞵon i Naarsta.
Per Olufzon i Tompta och Per Larꞵon i Moo komme eij i Rättan tidh i Rätten,
dy fältes the tillhopa att bötha 3 m:r.
Erich Jönꞵon i Slasta wardt Saach 3 m:r för ogill Gärdzlegård der igönom
skada gången war oppå Gabriels i Skogstad Kornåker, och upfylla skadan
efter Mättzmanna ordom.
En äncklingh Thomas Olufzon i Sund hafuer belägrat tiänstepijga Ella
Jonsdotter född i Alsta by och Tuna Sochen i Medelpad och medh hänne
barn aflat som dhe bådhe för Rätten tillstode och bekände, Ähr han derföre fäldt
att bötha 40 m:r och efter lagh tillijka mz hänne försöria om barnetz opfostringh.
Anders Swenꞵon i Ulfsta war tilijka mz sine grannar stämbd att suara på Syen
om Gärdzlegårdars uthwijsande, och thet försummat, ähr han derföre fäldt att
bötha 3 m:r.
Emedan såsom Oluf Jesperꞵon i Wij eij wille samtyckia den Syen eller
läggningh som för dhetta hållin war emillan honom och Borgmästaren Jon
Mårtenꞵon Quast å Erich Olufzons i Iggsund wägnar, angående dhe 40 P
som Synemännerne lagdt hafua till skadestånd för höö och änges trodd, der uthj
och war förståendes Jämpna om dhe huus eller ladur som Oluf Jesperꞵon hafuer
låtit förfalla och upbygdt på Gackareöhn, dy war han begär uthSochnens
Synemän huilka dhem emillan ifrån Fårꞵa och Rogstad Sochner nämbd blef,
men sedan af Oluf Jesperꞵon igenkallat, och håller sigh widh dhet som
tillförende Syndt war, att afrächnas 40 P Koppermyntt af dhe 81 P 8 öre som
han för panten af Gackareöhn efter domens lydelꞵe bekomma skall.
Anlangande den Gödningh som Borgmästaren Jon Mårtenꞵon Quast hafuer
låtit föhra ifrån Gackareöhn till Uhröö, Oluf Jesperꞵon tillhörigh, Så wardt
dher nämpdt gode män, som dher om pröfwa skolle, huadh Gödningh Oluf
Jesperꞵon tillkommer, sädan thz åhret afdragit ähr, dhå Oluf Jesperꞵon 659 hade
sin boskap dher, och Erich Olufzon wandt domen att Possidera Öhn.
Dato inlade Oluf Jesperꞵon en Kiöpesedel gifwin af Länsman Erich Perꞵon i
Arfwijk och Arbrå S:n Dat: 4 Maij 660 af innehåll att Erich Perꞵon hade
inrymbdt Oluf Jesperꞵon sijn Hustros fädernes dell af Gackareöhn för 80 P
KM:t huar medh Oluf Jesperꞵon nu wille deꞵ anpartt tillträda. Wardt sagdt att
Rätten eij kunde inrymma honom den samma Kiöpte deel för än bägges
hemman äre liquiderade emillan Arfwijk och Iggsundh, och af gode män
pröfwat dhet Öhn mehra wärd är, ähr hon för 81 P 8 öre inlöst är, Sedan will
Rätten gifwa Swar i Saaken.
Emedan såsom Oluf Jesperꞵon i Wij hade någon Prætension emoot Erich
Olofzon i Iggsundh om någre gamble Rächningar och Handterningar den tijden
Erich Olufzon war Borgare i Staden mz Sal. Claes Höijer; Dy wardt den
Saaken Remmitterat att uthföras i Staden der dheras handterningar skedde äre.
Dijt Erich Olufzon stämbd blef honom till Swars.

Borgmästaren Abram Ingemarꞵon anklagade fordom Borgmästaren Jon
Mårtenꞵon Quast att han hafwer emoot Abram Ingemarꞵons lof och minne
oplagdt någon Gödningh till 60 laꞵ af den Fäähuus tompt som Abram
Ingemarꞵon tillhörigh war i Gackare öhn, och den låthit afföra, oachtadt thet att
Abraham hafwer låtit thet Quasten gönom Lars Perꞵon i Hallen som
Gödningen uplagdt hafuer, förnimma, att Abraham tillhörde en deel af
Gödningen för hans tompt. Der till Borgmästaren Quasten Swaradhe och
inwände att eij så stoort skulle wara ifrån hans tompt tagit, icke häller wiste han
om någon tompt war der honom tillhörigh. Altså wardt der om sagdt att dhet
skall medh gode män Ransakas och pröfuas huru många laꞵ dher ifrå Abrahams
tompt förd ähr.
Anlangande Borgmästarens Abram Ingemarꞵons beswär emoot
Borgmästaren Jon Mårtenꞵon Qwast som tillijka medh Erich Olofzon i
Iggsundh hafuer infördt boskap på Gackare öhn, mehre än Abram Ingemarꞵon
der infört hafwer. Så wardt dher om Quasten tillhållen att han eij mehre boo
införer än hans låttfälle emoot dhet andra kan draga, och i dhet öfriga rätter sigh
efter domens innehåll af den 7 Junij 1659.
Anlangande den anhängige och twistige Saak emillan Olof Olofzon och Erich
Olofzon i Iggsundh Kärande, och Anders Olofzon, Erich Perꞵon och Swen
Olufzon i Hambre och Delångers by Swarande, angående en maar eller ängh
som dhe af Iggsundh willia efter ett gammalt Kiöpebref Dat. 17 Februarij Åhr
1555 winna under dhe 7 Måhl Jordh som en b:d Olof Småkarll försåldt hafwer
widh Gäddwijken som Iggesundzman kallar, och dhe i Dhelånger kallar den
Långwijken. Så ähr dher öfuer Nämbdens afsagde dom, att aldenstund en
gammal Nämbdeman Oluf Perꞵon i Delånger medh flere i Sochnen witnade att
dhetta ährende för någon rund tijdh sedan hafwer warit till rätta, och dhe som i
handom hafwa warit förmedlest uhrminnes häfd, widh samma ängh befredade,
dy håller och rätten sigh dher widh, och så frampt Käranden någon rätt dher till
haft hafwer efter sitt brefz innehåll, så hafuer så wäll dhetta som thet andra
wunnitz tillbaka.
Dato tedde för Rätten Borgmästaren i Hudwichzwald Förståndigh Araham
Ingermarꞵon, och tillfrågade dhe gode män Erich Jonꞵon och hans grannar i
Sanna om dhe med dhem willia med en tolfmanna uthSochnes Syyn uthföra
dheras tuistige Råågångh emillan Ulfsätters by och Sanna. Swaradhe dhe eij
kunna neeka dher till, men för denna dyre och besuärlige tijden begärthe dhe
dagh till nästkommande höst den uthföra låtha. Och begärte Borgmästaren å
Stadzens wägnar deꞵe Synemän.
Nämbl.
Joen Perꞵon i Rångstra och Liusdahl Sochen
Erich Steenꞵon i Hambre ibidem
Oluf Jonꞵon i Skogh och Delꞵbo Sochen
Oluf Perꞵon i Afweholm och Biuråker Sochen
Anders Jonꞵon i Lijda och Biuråker Sochen
Erich Anderꞵ i Gärde och Jettendehl S:n
Sanna boer begärte deꞵe
Hans Swenꞵon i Backan och Nårbo Sochen
Per Jonꞵon i Långwind och Enånger S:n

Anders Larꞵon i Rösånger och Enånger S:n
Olof Anderꞵon i Böölan och Enånger S:n
Erich Thomeꞵon i Kyrckiobyen och Niötånger S:n
Jöns Olufꞵon i Fundsta och Fårꞵa Sochen
Emedan såsom en gammal qwinnos Persohn Hustro Gärtrud hafuer på sitt
yttersta skänckt och förährat sin oächta dotter Margareta Olofzdotter af sin
Sal. Sons Hans Hanꞵons Resterande hufwudlöön hoos hans wärd Oluf
Swenꞵon i Lillebyn och Färilla Sochen 40 P KM:t, huilken gåfwa ehrkändes
fast och gill efter här ingen annan kunskap om honom kommen ähr att han
tillijka medh dhe andra af Margales Compagnie ruinerat ähr. Dy fick hon
tillstånd till wijdare besked af wärden infordra 20 P KM:t.
Item hafwer denne för:ne gamble och Siuklige qwinnos Persohn Hustro
Gärtrudh på sin Sothesängh tillsagdt och förährat en änckia Hustro Karin
medh hennes Son Johan Perꞵon i Knösta så mychet som igen kunde wara af
hännes Sons Hans Hanꞵons löhn hoos Oluf Swenꞵon i Lillebyen och Färilla
Sochen för den skiötzel och omwårdnat som dhe för hänne uthj hennes Swåra
Siukdom haft hafua som witnesskriften der öfuer wijdare uthwijster. Nu
inkastade Kyrckioherden H. Oluf i Tuna på förra tinget en annor witnesbörd,
thå han hänne medh Herrens Nattward besöchte att hon gaf sin oächta dotter dhe
för:ne 40 P och 10 P till Kyrckian, och skulle hon något länge liggia dhem in
oppå händerne, skulle dhe blifwa betalthe för sin mödo och skiötzel, huarföre nu
H. Oluf blef Citerat till tinget sin witnesbörd fullföllia, och eij kom till Swars.
Dhetta anlangande så ehrkändes gåfwan så wijda emillan Sal. Hustro Gärtrud
och Hustro Karin gill att Hust. Karin medh hennes Son fick tillstånd till dhe 18
P dhe tillförende upburit hafua upbära 30 P KM:t af lönen till thes Hustro
Gärtrudz Arfwingar ifrån Medelpad komma till Swars.
Emedan Såsom twenne gamble Pijgor Karin och Chirstin Jonsdöttrar i Forꞵ
tarfua skiötzl och födo af sin Jordh hoos Per Hanꞵon i Slasta, Oluf Perꞵon och
Anund i Fårꞵ, efter de liggia Sochnen medh tiggerij inoppå händerne. Dy
blefwe the tillhåldne skaffa dhem något af dheras Huus och Jordpeningar till
theras nödtorftige oppehälle.
Anlangande Kyrckioherdens H. Thomæ beswär emoot sine närbelägne
grannar och skogelagor medh Prästebordet, att en partt willia förmena honom
mulebethen, och en partt inhängna och försällia uthlöterne, så att han blifuer
trängd på alla sidor. Nu oansedt en partt af grannarna willia understå sigh att
Pastor ingen skogh skulle hafwa för Prästebordet, och af ty willia the att heele
Sochnen skall försörria honom mulebeth. Så kunna the sådant medh skiähl eij
bewijsa, dy Pastor hafwer å Prestebordet så wäll åker och ängh som en annan
bonde i Sochnen, dy hörer honom och mulebethen till, der hans grannar och
Skoghlagor hafwa sin mulebeth, och finnes någon hafwa inhängnat eller
bortsåldt af mulebethen eller skifte uthlöther, så skall Länsman dher å Syyn
tillnämpna och der om Ransaka till näste tingh.
Wardt nämpdt gode män emillan Jon Jönꞵon i Wijk och Lars Jonꞵon ibidem
angående ett åkerstyckie som Lars Jonꞵon till panta haft hafwer ifrån Jon

Jönꞵons gårdh och inga uthlagor der afbetaldt, Sedan ransakat ähr, will Rätten
gifwa Swar.
Peder Larꞵon i Mellanbyen tillstodh wara skyldig Lars Perꞵon i Sueden
peningar 23 P KoppM:t 7 Spän Sädh, ½ ℔ Smör, och 5 P KM:t och eij mehra
haft i pantt än ett ängstyckie för dhe 23 P och för thet andra inthet. Och emedan
owist är, huru mychet samma ängh håller, Dy skall thet medh gode män
pröfwas, Sedan will Rätten gifua Swar om han någon mehra Jordh skall
tillmäthas.
Anlangande Oluf Swenꞵons i Lingare Prætension emoot Fordom
Ståtthållaren Wälb:ne Johan Blanck angående ett styckie ängh som H.
Blanck skall hafwa staakat ifrån den deel Oluf Swenꞵon hafuer fått ifrån Jacob
Jonꞵon i Smäliskie, belägit i Bredänge, Så kunde Rätten eij gifwa honom
något Swar der oppå efter Wälb:ne Johan Blanck eij war lagligh Stämbd honom
att Swara.
Peder Anderꞵon i Delånger lätt 1ste gången upbiuda thet hemman 10 öre i
skatt som han af Fordom Borgmästaren Oluf Anderꞵon Skaffare Kiöpt hafr.

