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Tuna och Idenor S:r 
 

Den 15 Novemb: 
Åhr 1660. 

 
Nämbden. 

Peder Olufꞵon i Tompta, Gabriel i Skogsta, 
Lars Arfweꞵon i Fläꞵbro, Hans Hanꞵon i Skogsta, 
Peder Hanꞵon i Slasta, Erich Joenꞵon i Sanna, 
Peder Olufꞵon i Fläꞵbro, Peder Larꞵon i Moo 
Joen Erꞵon i Sundh, Lars Perꞵon i Hambre, 
Oluf Mattꞵon i Delånger, Erich Olufꞵon i Berge. 

 
Huuꞵarme i Tuna 14 Personer skatten 5 mantaal 15 öre 18 th:r 
Idenor 7 Personer skatten 2 mantaal 12 öre 8 th:r 
 
Dato anklagade Länꞵman Oluf Jesperꞵon deꞵe närskrefne Peder Jacobꞵon i 
Ullsta, Ambrus Olufꞵon i Knösta, Anundh Larꞵ i Råå, Erich Påålꞵon och 
Oluf Erichꞵon i Råå och Erich Jonꞵon i Hååsta för thet the wore Stämbdhe i 
Skiutzhåll att afföra H. RichzRådet Wälborne H. Claeꞵ Stiernskiöldh och 
inthet komme i rättan tijd tillstädes, uthan andre måste blifua tagne för dhem, nu 
oansedt dhe bodhes före, lijkwäll mädan stoor treskheet hoos Allmogen inrijtat 
ähr, Så blef thet så påsedt att huarrie tree skole bötha 40 m:r efter 651 
Gästgifware Ordningh. 
 
Carl Brynielꞵon i Fiskeby blef af Länꞵman anklagat att han hafuer warit 
försummeligh Stämma och inställa Hästar till H:s Exll:ts H. Landzhöfdingen 
Högwälborne Gref Johan Oxenstierna, huar uthaf H:s Grefl. Exll:ts reesa 
Studzadhe. Så emedan han eij kunde neeka hafua fådt budh att Stämma 
Hästarna, doch så nu som tillförende warit försummeligh, Alt derföre fälthes 
han att bötha 40 m:r efter Krögare Ordinantien 651. 
 
För:ne Carl Brynielꞵon anförde sitt taal medh wrångdt och afwägdt Swar i 
Rätten, fälthes han derföre att bötha 3 m:r. 
 
Hustro Karin Oluf Perꞵons i Rijꞵbergh, anklagades af Pastoren H. Oluf i 
Tuna att hon hafuer borttagit en hans Grijꞵ och den sigh tillhanda Snöpt, som 
hänne öfuertygat blef, så att hon icke kunde neeka dher till. Huarföre ähr hon 
efter thet 43 Cap. i Bygn. b. anledningh och Kongl. Maij:ts Straffordningh 
dömbd att gifua Målzäganden sitt igen, och bötha efter Grijꞵens wärde 2 m:r 
Sm:t 3 gånger så mychet tiufnaden ähr wärderat före. 
 
Oluf Swenꞵon i Lingare hafuer fäldt någre ohöflige ord emoot Conrectoren 
H. Erich Lundium, huilke ordh nu Oluf Swenꞵon rättadhe och badz före, 
fälthes han att bötha 6 m:r efter thz 43 Cap. Tingm. balcken. 
 
Dhet uthflugne taal om en Nämbdeman Peder Olufꞵon i Tompta belangande 
som skulle han hafua antagit Erich Perꞵons i Wij gärdemalt och der medh 



hulpit honom blifua Huuꞵarm. Så ähr dher medh till inthet bewijsa, uthan hålles 
derföre wara oskyldigh. 
 
Peder Anderꞵon i Delånger lätt 2 gången upbiuda Oluf Skaffares hemman i 
Stoorbyen i skatt 10 öre. 
 
Uthj den tuistige Saach emillan Oluf Perꞵon i Rijꞵbergh Kärande och Hans 
Olufꞵon i Wij Suarande, angående 1 öre 8 th:r i skatt som Oluf Perꞵon efter ett 
Dombrefz lydelꞵe af Dato 23 Octob: 632 fordrar uthlagor före af Hans Olufꞵon 
för dhen låtten som Oluf Perꞵon brukar i Råå; Så ähr dher medh så förståendes 
att dhet samma wijsänge /: för huilket ängh för:ne skatt uthgå böhr :/ hafuer af 
ålder leegat under Hans Olufꞵons gårdh och icke Råå, och hade Oluf Perꞵons 
förre Åboor thet förstått att skatten lågh i Råå för samma ängh, så hafuer skatten 
eij buritz nu i 28 åhrs tijdh in till Hans Olufꞵon och hans Fader Oluf Hanꞵon. 
 
Eftersåsom Peder Jonꞵon i Östanbrich hafwer inlagdt 211 P 8 öre och 
Borgmästaren Abram Ingemarꞵon för gälldh infordrar 86 P Km:t af ett 
hemman dher sammastädes som ähr 10 öre i skatt, huilket hemman dhe hafua 
låtit upbiuda 3 gånger. Alt så tedde nu för Rätten Oluf Engebrechtꞵon i 
Östanbrick och tillbödh samma hemman willia inloꞵa och thet förwistadhe till 
nästkommande Philippi Jacobi, och så frampt thet eij skier, så uthwiꞵadhe han 
att Peder Jonꞵon skall thet på fullkombligh Kiöp fåå behålla. 
 
Dato efter Nämbdens öfwerwägande wardt sagdt att Nielꞵ Anderꞵon i 
Östanbrick fick tillstånd inloꞵa dhen Jordelått 3 öre 18 th:r i skatt som han för 
dhetta hafuer efterlåtit sin Sahl. Broder Erich Anderꞵon sampt hans Son Oluf 
Erichꞵon ifrån hemmanet, efter sådant Sträfwer emoot Kongl. resolution att 
Sunderrifwa hemmanet. 
 
Dato ibland andre ährenders förrättandhe tedde för Rätten en Bonde Lars 
Perꞵon i Fläꞵbro och gaf klageligen tillkänna att hans uthlegde Cronones 
Båtzman Lars Perꞵon Ståbij hafuer för 6 weckor sädan i hiälskutit hans 
Hustro Margreta Elofzdotter som således af den oförmodlige händelꞵen 
tilldragit hafuer, att en Bonde ifrån Gnarp Sochen b:d Nilꞵ Larꞵon i Gryttie 
war dher stadd hoos Lars Perꞵon och hade en böꞵa medh sigh, hafwer så 
Båtzman på Wärdens Lars Perꞵons behagh inlåtit sigh willia bytha böꞵor medh 
honom, togh så Båtzman Wärdens böꞵa af wäggen och gick uth att skiuta till 
mååls, och stodh dher uthe på förstugu broon, thå war Lars Perꞵons hustro medh 
sin Dotter Hustro Saara uthj en boodh öster på gården och öste färskt öhl uthj 
en Såå att bähra i Källaren, sadhe Dottren Hustro Sara till modren, seer Laꞵe ähr 
på broon medh böꞵan, wij welle achta att han icke skiuter oꞵ, Swarade modren 
medh ett löije, om han skiuter migh så ligger iagh ther, och dhetta hörde inthet 
Båtzman som dottren bekände, Thå widh samma dheras taal som modren och 
dottren hade sin emillan, gick Båtzman in gönom förstugu dören, och wiste 
inthet annat ähn han gick in i Stufwan, kommer modren för uth och dottren 
eftergåendes medh Såån på Axlarne, och thå dhe komme in till broon sågh 
dottren thet böꞵepijpan lågh på tröskelen : och sade, håå modher Laꞵe skiuter, 
hållandes Såån tillbaka, Swarade modren hurj går tu så och sträthar emoot lätt 
lijda tigh, och i thet samma som modren sågh om sigh, löste böꞵan af och 
drabbadhe hänne gönom then högra armen under Spänerne tuert igönom, dher af 



hon i samma Stunden blef dödh som nu Dottren Hustro Sara bekändhe wara 
tillgångit. Thå tillfrågades Båtzman om han sågh dhem dher i bodhen thå han 
war uthe på broon? Suaradhe han till dhen ändan wara uthgången att see om 
någon war för handen, och efter han icke sågh dhem, mente han att dhe skulle 
wara gångne i den andre gården dher dhe samma dagen hade Brygningh för 
händer. 
 
Åther tillfrågades Båtzman om han inthet hörde thet dottren warnade modren? 
Suaradhe han näij. 
 
Thå tillspordes Lars Perꞵon om Båtzman hade haft någon owänskap medh 
honom eller hans Hustro, eller om han kunde beskylla honom medh willia hafua 
skutit hänne i hiäl? Swarade han ingen orsaak kunna gifua honom om någon 
owänskap, och icke häller kunde han hålla honom före sådant medh willia hafua 
giort, uthan efter så icke bättre ähr händt och skedt, och Båtzman hafuer så 
fliteligen bedit honom om förlåtelꞵe, och medh en godh willia gifwit honom thet 
som på hans löön Nl. 80 P Km:t kunde restera, fälthe han en ödmiuk böön för 
honom att han till nåder måtte blifua uptagen. 
 
Och der medh gafz ährendet till Nämbdens öfuerwägande och sadhe the att 
oansedt lagh wijser af dhet 3 Cap. Dråpm. Wåda att han skall fylla wåda Edh 
medh 12 män, lijkwäll medan Målzäganden eij wille eller kunde binda honom 
dher till, uthan honom för willia dråp frijkalladhe, dy giorde och nämbden 
honom dher före frij och fälthe honom efter samma för:ne Capitell att bötha 20 
m:r Målzägandens egen Saak. Till wijdare den Högberömblige Kongl. Hofrättz 
nådige förklarningh huru mz honom handlas skall, och hafuer han satt löfte och 
borgen för sigh. Tillförende weet honom ingen för sådan eller annan 
miꞵgärningh att förwijta som Nämbden witnadhe. 
 
Der på ähr ankommen den Höglofl. Kongl. Hofrättz nådige resolution att 
tingzdomen approberes, doch skall han stå oppenbahra skrift. 
 

Dito den 8 Junij 
Åhr 1661 

 
Efter inkompne skiähl och försäkringh af Borgare Lars Perꞵon i Hudwichz-
waldh tillåthes Erich Nielꞵon i Sundh inloꞵa dhen tächten om 5 gillingztaal 
ängh i Håstaänget som Sahl. Joen Erichꞵon Stuut i Sundh förpantat hafuer 
till Befalningzman W:t Lars Isaachꞵon för 48 P Km:t doch så att dher af så 
mycket Decourteres som uthlagorne dher af uthgå böhr. Och hafuer  Befalningz-
man något att sökia honom för uthlagor af hemmanet så fordrar han thet som 
han bäst kan och gitter. 
 
Dato anhängigh giorde H:r Pastoren i Thenstadh Wyrdige M:r Johan 
Brunius medh sitt bref en Saak om en tächt Siulåker b:d som han inlöst hafuer 
af Pastoren i Tuna Wällärde H. Oluf för 30 RP och 2 t:r Sädh á 10 P tunnan, 
begärandes antingen få sine peningar igen eller fastebref, efter samma Jordh war 
lagbudin och lagstånden. Der emoot inwände Lars Perꞵon i Hallen, att han till 
H. Oluf samma tächt eij högre uthsatt hafr ähn för 94 P Km:t. Så emädan H. 



Oluf eij war tillstädes icke häller någon fullmächtiger å M:r Johans wägnar, dy 
upsattes saaken. 
 
Peder Anderꞵon i Stoorbyen lätt upbiuda Oluf Skaffares hemman ibidem 10 
öre i skatt 3 gången. 
 
Länꞵman Oluf Jesperꞵon medh samptelige hans grannar i Wij begärte 
Gärdzlegårdzjämpna i byinnan efter någre läskiar liggia ofärdige; Altså till 
nämbdes dhem 6manna Syyn dhem emillan jänckia efter höö och åkermåhl. 
 
Item skall och wedh tillfälle ransaakas om dhe uthlöther en part intagit hafuer, 
så och besee thet beswär Hans Anderꞵon i Wij införer att af hans åker ähr 
lagdh allmanna wägh, och en annan som ingen Jordh tillsatt hafuer niuter dhen 
gamble wägen. 
 
Dato uppå den fullmacht, som Anders Joenꞵon Bäck hafr gifwit Oluf Perꞵon 
Wachtmästare, efterläth bem:te Oluf Perꞵ Erich Jönꞵons i Slasta hemmans 
Kiöpare, Peder Joenꞵon i Östanbrich att inloꞵa dhen täckten Rumpan b:d 
som Anders Bäck af honom Kiöpt hafuer för 120 P Km:t Och för dhet öfrige 
förlijka honom för Laduns oprättande och Gärdzlegårdens förbättrande efter  
Mättzmanna ordom. 
 
Helghe Nielꞵon i Måsta anhängigh giorde en Saak emoot Suen Olufꞵon i 
Skarmyra och Forꞵa Sochen angående ett ängh i Måsta som Helge drager 
skatten före, men huru samma ängh war kommit ifrån Gården wiste inthet dhen i 
handom hafuer, icke häller någon annan wist berätta. Och efter ährendet så 
gammalt war, kunde Rätten thet eij så hastigdt förandra, för ähn man låther 
pröfua änget i 3 åhr huru mychet dhet drager, sädan will Rätten gifua 
fullkombligit Swar. 
 
Erich Jönꞵon i Slasta tillstodh wara skyldigh Christiern Jacobꞵon i Håsta 11 
P Km:t och 1¼ tunna Sädh som han honom för 10 åhr sedan ländt hafwer. Och 
emedan Peder Joenꞵon i Östanbrick hafuer på Kiöp antagit halfua hemmanet, 
dy förbödz så månge Pennigar hoos Peder Joenꞵon att dhenne Christier må nå så 
wäll sin rätt, som dhe andre Creditorerne, nähr så fordras. 
 
Dato Stälthes för Rätten en gift man och Fiskiare i Hudwichzwald b:d Peder 
Mårtenꞵon och en ogift tienstepijga Margreta Erichzdotter i Smäliske, 
huilka i taal och rychte kompne wore för Lägersmåhl tillsamman, af thet 
tillfälle, som en Cronones Båtzman Joen Olufꞵon i Elfsta och Jettendaal 
Sochen witnadhe och dhem öfwertyga wille som taalet och uthspridt hafwer att 
han förledne den 22 Martij, kom oförwarandes in uppå dhem widh Drefwes 
Qwarnstijgen till Smäliske byen, derest han fann Peder Mårtenꞵon liggia, ofwan 
uppå hänne, doch till ingen gärningh kunde han dhem öfuertyga eller bewijꞵa? 
Der till Peder Mårtenꞵon swaradhe särskilt för sigh och sadhe att han gick ifrån 
quarnen att leetha sigh wedh, och thå han ingen wedh uppå dhen wägen fann, 
gick han tillbaka och mötte så dhenna Margreta som och ifrån quarnen med en 
miöhl säck kom, och efter wägen war trångh och mychen Sniö, och hon inthet 
wille stijga af wägen, skiöt han hänne så hon kom sittiandes i Sniön, och han af 



den händelꞵen föll framstupa bredewidh hänne, och i thet samma kom Joen 
Olufꞵon in uppå dhem. 
 
Thå tillspordes Margreta särskilt huadh hon dher till swara wille, Suaradhe hon 
och icke kunne neeka att thå hon mötte honom fick han uthj hänne och hoof 
hänne omkull i Sniön, och emoot hännes willia tillbödh updraga Kläderne, men 
att han lågh ofuan på hänne, neekadhe hon till, så och om sielfwe gärningen. 
Derpå han inkallades och tillfrågades huadh han till hännes bekännelse swara 
wille? Swaradhe han och medh neekande thet öfuerskyla wille, men thå hon 
medh större allfwarsamheet thet honom förhöldt, kunde han inthet så stoort 
neeka dher till, men till sielfue gärningen neekadhe dhe alldeeles, thet och Joen 
Olufꞵon på hans Edh tillgiörande förhållit blef, att han bekänna skulle, huadh 
han om siälfwe gärningen understodh dhå han kom in uppå dhem? Swaradhe 
han och slätt inthet blef warꞵe eller skiönia och see kunde att han hade gärningh 
medh hänne. Thå tillfrågades hännes Huꞵbonde Oluf Larꞵon i Smäliske och 
fordom Huꞵbonde Erich Perꞵon i Warpsätter och Rogstad Sochen om dhe 
tillförende understått hafua dhem emillan wara något omgänge, eller och huru 
hon sigh i sådant fall Stält och förhållit hafuer? Swaradhe the huar för sigh att 
dhe aldrigh hafua understått dhem något omgänge tillförende hafua haft 
tillhoopa, icke häller medan hon i dheras tiänst warit hafuer något lööꞵachtigdt 
omgänge hafua haft. 
 
Så emedan dhe så alt enständigdt neekade till gärningen och dhe nu så af 
ofuantalde orsaak berychtadhe wore, tillfrågadhes dhe huru dhe sigh här ifrån 
endtlediga kunde? Swaradhe han och begärte få sökia sigh laghgärdzmän och 
giöra sigh frij, thet och honom tillåthit blef, men efter ansökningh hoos en och 
annan kunde han ingen få. Altså fördes saaken till Nämbdens öfrwägande, och 
war så dheras enfaldige betänckiande; att oansedt dhe ingen laga wäru finge; 
Lijkwäll medan om hänne gafz godh witnes bördh, dher hon tiänt hafwer. 2do 
ähre dhe till förendhe aldrigh fundne i något omgänge tillhopa, 3tio gifuer tijden 
medh, thå Margreta gick ifrån quarnen med miöhlsäcken, kom så äfuen straxt 
dher efter för:ne Joen Olufꞵon och frågade wägh till Smäliske, och kom så 
efter handen in oppå dhem, att om skönt dhe till gärningen samtycht hafua så 
Synes att tijden frijar dhem, och 4to kunde Båtzman Joen Olufꞵon icke 
öfuertyga dhem om siälfwe gärningen. Altså af ofuan:ne skiähl i en så mörck 
och blind Saach som Gudh Allena ähr kunnigh, gafz dhe ledighe och lööꞵe, och 
ställa en sådan hemligh under Gudz domb. 


