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Indahlz Sochn. 
 
Hölltz Extra Ordin: Lagha Tingh och Ransackningh uthj Sochnestugun denn _ 
10 Aprilis A:o 667 Nährwijstandes Cronnones Befallningzman Wäll:tt Jöran 
Bertillꞵonn, sampt efterskrefne j 
 

Nembden 
Joen Olꞵ i Lonningh, Pher Olꞵonn j Arckloo, 
Pher Johanꞵonn j Sunnanå, Oluf Erichꞵonn j Lonningh, 
Joen Erichꞵ i Skiölstadh, Pher Olꞵonn j Halstadh, 
Nills Nillꞵonn j Arkloo, Thomas Hinderꞵ j Sunnanåå, 
Pher Joenꞵ i Åꞵee, Pher Hinderꞵonn j Harfwom, 
Pher Nilꞵ ibim, Erich Nilꞵonn j Biälstadh, 

 
Dato. Företogz een Ransackningh öfwer Lähnsmannen Erich Pederꞵonn j 
Halstadh som för _ 14 dagars tijdh ifrån Dato Nembl:n denn _ 27 Martij 
Nästförledne, hafwer sigh ett Ondt Rådh företagit och af något brängꞵladt 
Samwett, gådt för sigh sielf in uthj sin GiästStugu, och der uptagit een böꞵa 
uthur Sängen, som tillförenne war ladh, och skuttit sigh sielf igenom, att han 
Strax på golfwet är döder nederfallen. Tillfrågades altså hans grannar Erich 
Mickillꞵonn j Hallstadh, Pehr Olꞵonn ibim, och Tolfmähn der j Sochnen, 
sampt be:te Lähnsmanns Syster och tienstefolck, om dhe hade någon wettskaph, 
hwadh serdehles Orsack Lähnsnamnen her till skall hafwa drifwit, och om han 
längie tillförenne hafwer warit Siuck, och qwaldtz af någon Swåhrmodigheet 
och bränꞵladt Samwett? Her till swahrades att han om Juhle Aftonen 666 först 
hafwer kiändt sigh blifwa Siuck, och fådt ondt j bröstet; Seijandes något der 
efter att han war Swåhrmodigh och tungh lijcka som een Steen skulle legadt sigh 
på Hiertat, och alt sedan dher medh warit bekajet, och understundom någon 
lijcknelꞵe syndtz till hans bättringh; Men strax åther igen nähr någon af hans 
Grannar och Någrannar hafwa thallat medh honom förmärcktes hans sinnes 
Swagheet, men sigh myckit fördoldh hållit för sin Hustru, och på det sijdste 
blifwit räddh och burit Åhugga lijcka som Prophotzen, el:r hwem som han helst 
sågh till sigh komma, skulle willia honom genast fast taga och binda, till des han 
omsijdher som rördt är uthi sådan sin sinnes Swagheet sigh sielf lijfwet afhände, 
hwilcket af hans Grannar Pher Olꞵonn j Halstadh, och Pher Nillꞵonn j Ååꞵe 
inn för Rätten bekiändes; Sammaledes berättades af Oluf Erichꞵonn uthj 
Wästerloningh, det han för någon tijdh sedan hafwer jnkommet hoos be:te 
Lähnsmann och honom wedh det samma om sitt tillståndh tillfrågadt? Gudh 
wett hafwer han her till swahradt jagh är som jagh wore af någon Ondh 
Menniskia förgiordh men kan jngen beskiylla. Men Lähnsmannens Syster 
Sara Pederꞵdotter b:dh föregaf sigh draga någre Mijꞵtanckar till någre Lappar 
Peder Marckuꞵonn medh sin Hustru hafwa der j Gården warit Näst för Juhl 
och wedh Andreas tijdh framkommit af Fiähllen, och der nedersatt sigh till att 
drickia, och Lapphustrun der före Öhl och Brennewijn Panthsatt een lijtten 
Kockekiättell, Och omsijdher hottat Huuꞵet medh Förgergninger, att dhe wähl 
skulle blifwa warsee, hwadh der efterföllia wille, om dhe jntet fingo det dhe 
kunde wara begiärandes, säijandes sigh wara af Erich Swenꞵonns Slächt; Då 
hafwer Lähnsmannen warit wedh sitt rätta förståndh, och sagdt hwadh skall tu 



nu hafwa att Kocka uthj åth tigh och tine små barn nähr j kommen till Koijan? 
Hennes Mahn dhetta omsijdher bättre betrachtandes tagit Kiettelen igen, och j 
Stället panthsath sin böꞵa. Sedhan hafwa samma Lappar nähr dhe äro blefne 
druckne sin emillan begyndt trätta och slagidtz, att Hustrun så Oförståndigh 
hafwer warit och uthsatt Kockekiättelen, och hwadh dhe mehra kunna haft sin 
emillan. Hafwer altså be:te Lähnsmann framkommet och slagit dem bäggie twå 
säijandes packer edher hädan, Jagh hafwer jntet mehra Öhl el:r Brennewijn att 
låtta Edher fåå; och drages her af således någre Mijꞵtanckar, men kan dher af 
jntet nogot wijst sluttas. Men om Juhle Natten der efter som tillförenne rördt ähr, 
hafwer mehrbe:te Lähnsmann först kiändt sigh blifwa Siuck och Sinnes swagh, 
och Lapparne icke wijdhare der j Sochnen framkommit. R:s Sentens Altså 
Oplästes dhet _ 4 Cap: Högmåhla Balcken och Skiöttz denne Sacken till 
HäradzNämbdh att her om dömma efter Föregående Lagl. Ransackningh, som 
emot noga Öfwerwägande, och j anseende hans Sinnes swagheet, så wähl som 
hans hustrus storra swåhrmodighet för Rådhsampt befunne, att Ofwanb:te 
Lähnsmanns döde Lekamen, emot Een Penningz Ehrläggiande till Kiyrckian 
motte förunnas sitt tienlige Rum uthj Kiyrckiogården. Hwar om Kiyrckio-
herden Wyrdigh H:r Johan Clemendtꞵonn Thelaus sigh strax hoos hans 
Ehrewyr:t Superintendenten Höghl:de M:r Peder Stöck, och samptl. 
Höghl:de H:r Consistoriales uthj Hernösandh hafwer förfrågadt, och wunnet 
her öfwer denn Resulotionen och genswahret att hans döde Kropp må åthniutta 
sitt behörrige Rum uthi Kiyrckio Gården emott Femb RP:rs Contribuerande till 
Kiyrckian dersammastädes. 


