
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3142 (1658-1661) Bild 2910 / sid 280 
 

Niurand Sochn. 
 
Hölltz Wintertingh i Sochnestugun denn _ 30 Januarij A:o 661 och Wårtingh d. 
10 Maij Eodem A:o, uthi Befallningzmansens Wäl:t Jöran Bertellꞵonns och 
Nembdens Nährwaru. 
 

Nembden 
Erich Grellꞵonn i Berge, Erich Mickelꞵon i Giästadh, 
Peer Johanꞵ ibm, Erich Joenꞵonn i Qwiꞵle, 
Måns Peerꞵon i Nylandh, Peer Grelꞵonn i Ofwanꞵiö, 
Peer Jöenꞵonn i Bergum, Peer Peerꞵonn i Solbergh, 
Peer Grelꞵonn i Skielu, Oluf Nielꞵ i Maij, 
Niels Mårthenꞵ i Myre, Oluf Nilꞵ i Nylandh. 

 
Fierde gången opbödz 3¼ Måhl Jordh i Högen, som Oluf Olꞵon af Anders ibm 
Kiöpt hafwer för 10 P Km:t Måhlet. 
 
Fiärde gången opbödz 9 Måhl Jordh i Högen, näste Frändom till åtherlösningh. 
 
Hust: Sigrin gafz låf, at taga Dombref på 6 Måhl Jordh j Högen, och dee andre 
_ 6 Måhl, skall Peer Peerꞵonn i Stångom för sin ModerSyster Hustro Britta, 
i SytningzLöhn bekomma, och låfwades der å Dombref. 
 
Oluf Niellꞵon i Nylandh wardt berychtadt, hafwa afhändt sin Kyrkioherdhe 
H:r Jöns, een Oxe, som i förledet Åhr gick på Brämöön. Men ehuruwäll 
twenne reser på Tingen här om Ransakat är medh all flijt, kundhe ingen honom 
eller hans folck öfwertyga, at hafwa dhet Åhret på Brämön Rodt, eller wistas, 
mycket mindre blef han med någon Skähl till förwitelsen och tiufnaden bunden, 
uthan alle säije sigh med Oluf eij annat wetta än ähra och allt godt. Och efter 
dhetta är allenast et löst taal och sqwallerij som intet beskiedh, medh sig haf:r, 
will icke heller någon wijdhare honom här om tilltalla. Ty dömbdhe Nembden 
honom frij bådhe för gierningen och Wijtesmåhlet, efter dhet 34 Capit. j Ting 
B., medh den Warningh och tillsäijelse, at ehwen honom här efter j denne 
måtton förwijter, den samma skall hafwa förwärkat sine __ 40 m:r. 
 
För Rätten blef Oluf Biörꞵonn i Gästadh och hans Broder Hellge, så öf:r ens 
och förlichte om deres hemman, at Oluf skall gifwa sinom Brodher Hellge för 
hwart Måhl Jordh honom Låttnas, föruthan Huusen _ 10 P Kopp:rM:t sampt j 
Färdegodha _ 3 Rickzdal., Men om någet löst finnes obytt, Tå skolle godhe Män 
them emillan Rächna och Deela, enär ther på fordras. 
 
Mickell Niellꞵon j Hellgom, tillsades allwarligen, at tillställa Hustro Ingrin j 
Siꞵiö och Selånger Sochn _ 7 P 3 öre KM:t för ¾ Måhl Jordh som hon i 
Hällgom, liggiandes haf:r. 
 
För Rätten kom Båtzman Clemet Nielꞵon i Å drucken, och ladhe sig j annars 
ährende, och giorde Oliudh. Blef honom föreläset dhet _ 29 Capit: i Kong. B. 
Saker 3 m:r Uthg: 



 Penninger __ 3 m:r 
 
Dato blef för Allmogen Publicerat och opläsit, Kongl: M:tz Nådigste Placat, 
ahngående Inseglat papper ell:r Charta Sigilata, som här efter brukas skall, när 
någre Jordekiöp, Dombref, Accorder eller Andre Wichtighe Handlinger, 
opprättadhe blifwa, medh mehra som samma Placat inneholler. 
 
Tredie gången opbödz Gästa hemmanet, näste bördemannen till inlösen. 
 
Fämpte gången opbödz 6¼ Måhl Jordh j Högen, och nu Gafz låf der å Dom- 
eller Fastebref anamma. 
 
Andre resa opbödz 4 Måhl Jordh i Skrängstadh som Erich Peerꞵ ibm 
pandtsatt haf:r till Peer Peerꞵon i Stångom för _ 40 P. Km:t. 
 
Emillan Clemet Niellꞵon i Dingerꞵiö Kierande, och hans Broder Oluf Nilꞵ 
Swarande, ahngående någon Jordh, som Clemet efter sin Sal: Fader arffallen är. 
Wart Nembdens mehningh och dom, Efter såsom be:te Clemet är en gammal 
ofärdigh drängh, hafwer och en Gammal åldrigh Moder och förlammat Syster 
innehoos sigh, der till medh, j sin Wällmacht mycket ahrbete och beswär i 
gården uthstådt; Att be:te Clemet beholler _ 3½ Måhl Jordh, till deres Moders 
dödh, Men sedhan skall hans Broder Oluf Niellꞵon, till denn mehra Jorden, dhe 
3½ Mål under hemmanet beholla, Doch medh dhet beskiedh, at Oluf skall skaffa 
sin B:r Clemet, så mycken Jordh annorstädes igen, hwar medh han kan wara 
belåthen. 
 
Jacob Anderꞵonn Öhrefill, Båtzman, Kiärade till sin HufwudWärdh, Simmon 
Joenꞵonn j Baggböhle, och beswärade sigh hafwa tient honom för Båtzman i 
20 Åhrs tijdh, och nästan inga Sletzklädher af honom bekommet, jembwäll ringa 
Hufwudhlöhn fådt, fram för andre Båtzmän i landet, dhetta Nembden i 
betänkiande togh, och wardt deꞵ afsagde Sententz, Att Simmon skall tillställa 
be:te sin Båtzman _ 20 P KM:t föruthan Hufwudlöhnen, dhe tillförende hafwa 
kiöpslagat om, sampt och en Walmars klädningh, annat hwart åhr, äfwen som 
andre Båtzmän bekomma, och befinner Rätten sådant wara et Samwetz Wärck, 
till anseendhe, at be:te Jacob, wäll och trolligen uthj så många åhr tient hafwer, 
är och en fattigh karl och mycket ondt uthstådt. 


