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Tuna och Idenor Sochner 
 

Den 18 Novemb: 
Åhr 1661. 

 
Nämbden 

Peder Olufꞵon i Tompta, Hans Hanꞵon i Skogsta 
Lars Arfweꞵ i Fläꞵbro, Erich Jonꞵon i Sanna 
Peder Hanꞵon i Slasta, Peder Larꞵon i Moo 
Gabriel i Skogsta, Peder Olofꞵon i Fläꞵbro 
Erich Nielꞵon i Wijk, Lars Perꞵon i Hambre 
Oluf Matzon i Delånger, Erich Olofzon i Bergie. 

 
Huuꞵarme i Tuna 16 Personer dheres skatt 7 hemman 5 öre 13½ th:r. 
Idenor 12 Personer, dheres skatt 3 hemman 11 öre 12 th:r. 
 
Borgare Anders Joenꞵon Bäck hafwer intagit oskiftan RöningzJordh, som 
Oluf Erichꞵon och Isaach Mårtenꞵon i Uhlsätter klagade, altså fälthes han att 
bötha 3 m:r och förlust af arbethet. 
 
Dato inlade Borgmästaren Abram Ingemarꞵon en Rächningh, angående Hans 
Anderꞵon i Wij som anföres pro Resto för 646 åhrs skiållekarls ämbethe 33 P 
21 öre 3½ th:r. Item på fölliande åhrens Rest af 656, 657, 658, 659 och 660 
uthlagor och Saachörer _ 103 P 23 öre 4 th:r Km:t. Hwar emoot Hans Anderꞵon 
inwände hafwa lefrerat till Landzskrifwaren Sahl. Jonas Johanꞵ 103 P som i 
Rächningen eij ähre afförde och gode giorde. Och dher på anförde sigh till 
witnes Anders Perꞵon i Nyby. Item 36 Stockar Timber till Residentzet a 1 P. 
Item skulle honom Restera för Juutegästningen och mehra. Så witnade nu 
Anders Perꞵon att han sågh honom fuller lefrera Peningar till Jonas Johanꞵon, 
men på huadh åhr thet skiedde, eller huru många peningar thz war, wiste han 
inthet. 
 
Sädan witnade gamble Länꞵman Hans Olufꞵon i Wij, att Hans Anderꞵon 
hafwer nutit betalningen för samma 36 timberstocker huilka afrächnades för thet 
han war skyldigh honom och Lars Erꞵ i Hållsta, och nu wille han andre gången 
afföra dhem hoos Befalningzman. Men dhe 40 P Km:t för Juutegästningen 
finnas dhe afförde I Rächningen. Dhetta wardt öfwerwägat, att aldenstundh 
Hans Anderꞵon hafwer tillförende uthgifwit sijne Obligationer, som ähr att see 
af Datis 8 Aprilis 657 och 18 Martij 658 och dhå kiändt sigh skyldigh, hwilket 
han och nu eij kunde medh något foogh drifua, icke heller dhe 103 P bewijsa 
hafwa lefrerat, mehr ähn dhe PeningePoster som i 646 åhrs Rächningh ähre 
afförde; Uthan nu medh fåfänge Inwänningar sigh skulden undandraga wille. 
Alltså dömbdes bemälte Hans Anderꞵon ofuanbem:te Peningar 137 P 12 öre 7½ 
th:r Km:t at bethala. 
 
Anlangande dhett ängh Myregårdh b:dt som uthsatt ähr ifrån Suen Toolꞵons 
hemman i Måsta till Peder Erichꞵon Gullsmedh för 67 P Koppermynt, och nu 
skoughgångit ähr, och skatten för någre åhr resterer, och Swen tillbödh willia 



inloꞵa. Så wardt honom thet tillåtit medh så beskedh, att Per Gullsmedh skall 
lefrera dhet så godt ifrån sigh, som han thet togh, och skatten afläggia, efter 
gode mäns ransaachan och Rächningh. 
 
Anlangande dhet ängh b:dt gammel bo, som Hans Olufꞵon i Wij mz Dombref 
innehafwer ifrån Swen Toolꞵons hemman i Måsta, och skatten efter 12 th:r på 
någre åhr warit oförlijcht. Så wardt dhet efter dheras begiäran nämbdt gode män 
som dhem emillan om skatten läggia skoole, och dher efter böhr Hans Olufꞵon 
åhrligen suara till deꞵ afgående uthlagor för dhe åhren som Restera, och här 
efter uthgå böhr. 
 
Anlangande dhe 12 Måhl Jordh i Swaalåker som Lars Perꞵon i Hallen hafwer 
inrymbdt Kyrckioherden i Tuna Wällärde H. Oluf för 94 P Km:t och thet på 
behageligh tijdh, som deꞵ skrift af Dato 1651 förmähler. Huilken Jordh H. Oluf 
Sijdermehra försåldt hafr till fordom Rectorem Scholæ i Hudwichzwaldh M: 
Johan Brunium för 30 RP och 2 tr Sädh, förståendes medh dhet bruk och 
gårdzlegårdar som dher å anwändt war, huars Fullmächtige Anders Nilꞵon 
Borcka nu infordrade antingen uthlagde peninger igen eller fast- och dombref 
dher oppå efter Jorden lagbuden och lagstånden war. Så ähr dher öfuer 
Nämbdens betänkiande och afsagde domb: att aldenstundh witnen under första 
Kiöpet wore tuistige om samma Jordh Såldh eller pantsatt war, doch thet till 
behageligh tijdh till igenloꞵn och 2do) sträfwer thet emot Kongl. förbudh sällia 
någon Jordh ifrån rätte odaalzhemmanet. Altderföre kunde Rätten icke gifua 
dher å faste bref, uthan den Jorden innehafwer, dhen behåller till theꞵ rätte 
Jordäganden å odalzhemmanet den medh sine egne peningar inloꞵer och 
bethalar thet bruuk dher å anwändt warder. Och i medler tijdh aflägges derföre 
uthlagor 4 P Koppermynt efter 1 öre i skatt om åhret, uthan någon Båtzmans 
eller Sochnetunga, som dhe sin emillan hafua warit enꞵe om och nu Lars Perꞵon 
bekiände. 
 
Lars Perꞵon i Mellanbyen och Lars Olufꞵon i Ulfsta Målzmän för Hustro 
Elijn i Delånger, hafua oplåtit och såldt Kyrckioherden i Tuna Wällärde H. 
Oluf Petri sine hustrors och Hustro Elijns arfwehemman liggiandes i 
Mellanbyen i skatt 7 öre, och derföre upburit för Jorden 70 RP och för Huuꞵen 
50 P Km:t till fullo nöijo som deꞵ Kiöpeskrift af Dato 14 Maij 1658 förmähler, 
thå framstegh Olof Perꞵon i Sunnanå Målzman för Sahl. Lars Perꞵons barn 
och en hans Son Peder Larꞵon Cronones Båtzman, och Kiärde efter samma 
hemman efter thet war dheras mödernes Jordh, och modren medh sin Sahl. man 
Kiöpet eij samtychte. Tå witnade Edsuorne män Anders Jonꞵon och Peder 
Jonꞵon i Stoorbyen, Oluf Mattꞵon i Berge, Erich Perꞵon i Snebackan och 
Lars Perꞵon i Sueden att Sahl. Lars Perꞵons hustro war thå inkallat när Kiöpet 
skiedde, och thet frijwilligdt samtychte. Wardt af Nämbden öfuerwägat och 
sagdt, att aldenstundh hemmanet war lagbudit och ståndit oklandrat ifrån den 19 
Xbris 659 thå thet 3die gången opbödz. Altderföre ehrhöltz H. Oluf efter lagh 
och thz 2 Cap. i Jord. balck Landzlagen widh Kiöpet, och der medh fast och gillt 
ehrkiändt, som brefwet dher å wijdare uthwijser. 
 
 
 
 



Dito den 5 Junij 
Åhr 1662. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Placat af Dato 14 Maij 662 angående 
Tartarnes afskaffande. 
 
Brofougden Bengdt Joenꞵon anklagade Oluf Jesperꞵon i Wij, Hans 
Olufꞵon, Erich Joenꞵon och Hans Anderꞵon ibidem, Swen Perꞵon i 
Hambre och Lars Perꞵon i Hallen för ogille wägeskiften på Allmenna wägen, 
som medh Syyn ransaakat war, ähre dhe huardhera fälhe att bötha 3 m:r och 
förbättra wägen. 
 
Hans Olufꞵon i Wij war nämbdh i uthmättningh hoos för dhetta Befalningz-
man Lars Isaachꞵon, och medh tresko hållit sigh undan, fälthes han att bötha 3 
m:r Tingm. balcken 33 Cap. 
 
Hans Anderꞵon i Wij, Olof Perꞵon i Åkrö och Carl i Fiskieby hafua medh 
tresko innehållit den Kost som dhe sine Båtzmän åhrligen att uthgiöra skyldige 
ähre, altså blefue dhe huardhera fälthe att bötha 3 m:r och bethala Kosten. 
 
Eftersåsom Hans Anderꞵon i Wij hafuer försträcht sin Suärfader Oluf 
Olufꞵon i Iggsundh 80 P Koppermynt, och derföre Hans Anderꞵon haft 
undfångin pant 11 gillingztaal ängh, huilket ängh Olof Olofꞵ begiärade inloꞵa 
och satt penningarne ifrån sigh. Altså medan Hans Anderꞵon på Befalningz-
mans Lars Isaachꞵons wägnar till 137 P Km:t Cronan skyldigh ähr, och 
samma Post till Öfwerstlieutnampten Wälb: Anders Arenfäldt assignerat ähr, 
Altså afwijt????? bem:te 80 P till deꞵ betalningh, och Oluf Olufꞵon träder till 
sin Jord igen, och för dhe öfrige 57 P afstaakas så mychen Jordh af hans 
hemman till betalningz. 
 
Emedan såsom för dhetta hafwer warit en Stridigh och tuistigh Saach emillan 
Sanna och Uhlsätterman, förnämbligast först förorsaakat af den Röningz Jordh 
som Borgmästaren Christopher Erichꞵon och Rådmannen Olof Olufꞵon till 
sijne kiöpte wreeter, och Borgare Erich Larꞵon östan allmanna wägen rögdt 
och inkrächtat hafua, derest Sannaman förmente sin skough tillhörigh och af 
ålder lyda under dheras hemman ifrån HudwichzRå öster uth, till theꞵ Östan-
brickzman möther, Men Uhlsätterman understodh sigh för sin skough föllia 
Rågången efter öfuer allmanna wägen så wijda och bredh han sigh sträcker 
wästan wägen. 
 
Sädan will och Uhlsätterman tillrächna sigh en deel af skogen nordan om 
Uhlsätters wreter, något nähr, nordest ifrån Sahl. Erich Bengtꞵons tächen öster 
uth till ett dijke som löper gönom Sahl. Oluf Quastz tächt Men Sannaman, 
understodh sigh skogen tillhörigh in till Uhlsätters wreterne, derest 
Gärdzlegården hafwer warit, och ähn ähr dheres byeskildnadh öster uth. Nu 
såsom dhe eij hafua kunnat Sämias eller förenes dher om, eskade beggie parter å 
tinget den 26 Maij 1662 medh en Tolfmanna Syyn dhenna dheras twistige Saach 
låtha uthföra, huilka på dheras begiäran läthe sigh infinna den 4 Junij 
Innewarande åhr 1662. 
 



Thå instälthe sigh å Uhlsättersmans wägnar Borgmästaren Joen Mårtenꞵon 
Quast, Borgmästaren Abram Ingemarꞵon, Borgmästaren Christopher 
Erichꞵon, Oluf Erichꞵon och Hustro Malins Son Isaach Mårtenson, och å 
Sannamans wägnar: Jöns Påfwelꞵon, Håkan Arfweꞵon och Erich Joenꞵon. 
 
Uhlsättersman förde sigh på fölliande skiähl efter i Uhlsätter hafuer i långh 
tijdh warit manfall, hafuer Sandaman tillkiändt sigh skogen, och såsom nu eij 
finnes Råå och Röör eller annan boolstada skiähl bem:te byar emillan, håller han 
sigh widh thet 28 Cap. Bygninga balcken att winna efter öre och Ortugh laga 
skifte å skogen, beropandes sigh och oppå en b:d Lars Nielꞵon i Biörcka som 
hafwer tiänt i Sanna, något dher om skulle wetta witna. 
 
Hwar emoot införde Sannaman deꞵe skiähl 1) Om skogen östan wägen, så 
hafuer Sannaman dher Såldt till åthskillige Röningz skough och thå uthlandz 
Synen höltz emillan Staden och uthbyes män, kiände sigh Sannaman in till 
Hudwichz Råå, som deꞵ Kiöpe- Domb- och Synebref och Borgerskapet 
innehafua uthwijsa, och thå innehade fordom Landzhöfdingen Sahl. 
Wälborne H. Iwar Nielꞵon och Kyrckioherden Sahl. H. Isaach huardhera sitt 
hemman i Uhlsätter, som och dheꞵ Kiöpeskrifter underskrifwit hafuer. Item 
beropade han sigh opå gamble mäns witnesbörder hwem skogen innehaft hafuer. 
Sädan om skogen nordan Uhlsätters tächterne, håller Sannaman Gärdzlegården 
för laga boolstada skiähl byarne emillan. Dher medh fördes Saaken till Synens 
uthslagh. Och emedan parterne förde sigh på witnen, skiöt Synen Saaken ifrån 
sigh till witnens afhörande på tinget till på fölliande den 5 huius. 
 
Thå witnade Lars Nielꞵon i Biörcka efter sworne edh, att thå han en ungh 
drengh widh paꞵ 27 åhr sädan tiänte hoos Håkan Arfueson i Sanna, högg han 
någre laꞵ weedh i Myran sunnan leergröpperne, der af han förde en deel hem till 
Sanna, och en deel togz bort och fördes åth Uhlsätter, men inthet wiste han 
huem weeden togh, icke heller hörde han att Uhlsätterman klagade dher på. Item 
witnade han om någre laꞵ gärdtzell som han högg dher näst wästan före, thå 
skulle hans huꞵbonde wara rädd komma långdt Sör på för Uhlsätterman skull. 
 
Peder Joenꞵon i Slasta, Peder Larꞵon och Oluf Erichꞵon i Östanbreck 
witnade efter sworne edh, att gamble man Peder Nielꞵon i Östanbreck, 
bekiände opå sin Sotesängh, att han aldrigh hafwer hördt af sijne Föräldrar att 
Uhlsätterman hafwer haft någon skough eller muulebeth östan wägen. 
 
Än witnade Peder Larꞵon och Olof Erichꞵon i Östanbreck efter en gammal 
man Erich Perꞵon i Östanbreck, att han bekiände opå sin Sootesängh att 
Uhlsätterman kiände sigh aldrigh östan wägen så långdt han kunde minnas 
tillbaaka, icke häller hafuer han annat hördt af hans föräldrar säijas. 
 
Nils Anderꞵon i Östanbrick och Peder Olofꞵon i Tompta witnade efter 
sworne edh, att the aldrigh annat hafua hördt eller weta ähn Sannaman hafuer 
åth skogen östan wägen in till Östanbrickzskogen, men om skogen nordan 
Uhlsätters tächterne, wiste the intet berätta. 
 
Så emedan Parterne eij wijdare skiähl hade införa, afsade Synemän sitt 
betänckiande först om skogen östan wägen, att Sannaman ehrkiändes widh 



Skogen östan wägen, efter ofuan:ne sworne edh, Dom- och Synebref, in till 
Hudwichzråå öster uth, till Östanbrickzman mötha. Och Borgmästaren Joen 
Mårtenꞵon Quast, som tillståndh gifuit hafwer uthan laga domb inkrächta 
annars skough, fälthes efter the owalde af nämbdens betänckiande att bötha efter 
lagh och thet 28 Cap. i Konunga balcken 40 m:r och förlust af arbethet som dher 
å anwändt ähr. 
 
Sädan belangande Skogen nordan Uhlsätters Tächter, så Synes thz icke så 
olijcht wara att Gärdzlegården skall wara deꞵ byars skildnat efter och 
Sannaman öster uth hafuer Såldt af skogen in till Sahl. Oluf Quastz tächt, som 
deꞵ skrifter uthwijsa. Lijkwäll för all händelꞵe i en sådan owiꞵheet, ansågh 
Synen att slå ett medel i Saken och afdelthe en Gsera af Skogen wästerst ifrån 
gatun till Uhlsätterman som gräntzar in till Tächterne i ett hörn öster uth, 
eftersom opstakat ähr, der medh Sannaman lätt sigh åthnöija, men Uhlsätterman 
tychte thet för ringa wara, och derföre inladhe han i dhet måhlet en waadpeningh 
under uthlandz Syyn 1 RP som medh första uthföras skall. 
 
Sädan dhetta alt skiedt war, doch för ähn wadt blef, uthwijste Uhlsätterman en 
Steen nordan Erich Bängdtz tächten som skall wara huggen uthi och wijsa 
ifrån den Steen på Heedan, som skall wijsa emillan Sanna och Mooman uthföre 
till dijket i Quastz tächten /: oansedt Uhlsätterman förre eij wille kiänna sigh in 
till den Steenen på Heeden :/ Huilken Steen Synen eij kunde gilla efter han 
Jordfast war, icke häller kunde Synen förstå dher uthi något wara huggit, efter 
thet här i landet eij hafuer warit eller ähr brukeligit medh sådanna märcken på 
Rååsteenar, uthan efter lagh 5 Steenar, eller en Steen lagdh eller satt som 
HufwudhRåå wijser in oppå. 
 
Borgmästaren Abram Ingemarꞵon och Rådman Erich Erichꞵon läthe 
upbiuda ett hemman Holm b:dt i skatt 16 öre som dhe försåldt hafua till 
Befalningsman Nilz Wargh förste gången. 
 
Lars Perꞵon i Hallen begiärade inloꞵa dhe 12 måhl Jordh i Sualåker som han 
till Kyrckioherden i Tuna H. Oluf Pantsatt hafwer för 94 P. Koppermynt, men 
emedan fordom Rector Scholæ Mester Johan Brunius hafwer samma Jordh 
för anwänd bekostnadh högre inlöst. Dy nämbdes dher på gode män som dhett 
ehrfahra skoole och der efter tillåthes honom som på förra tinget afsagdt blef, 
änget medh sijne egne peningar inloꞵa och bethala anwändt bruuk. 
 
Fordom Borgmästaren Oluf Anderꞵon Skaffare hafuer medh sijne barns jaa 
och samtyckio uplåtit och Såldt Peder Anderꞵon i Stoorbyen sitt Fädernes 
arfwehemman i bem:te Stoorbyen i skatt 10 öre, och derföre opburit peningar 
570 P Km:t der uthinnan Fadren sin oförsedde Dotters Ingeborgz deel upburit 
hafuer, som deꞵ Kiöpeskrift af Dato 5 Maij 660 förmähler. Så emedan samma 
Jordh war lagbuden och lagstånden och så lagligh på tinget ransakat och giordt 
war, dy ehrkiändes dheres Kiöp fast och gillt som brefwet wijdare uthwijser. 


