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Niurunda Sochn
Hölltz Wintertingh i Sochnestufwun denn _ 14 Novemb: A:o 1661 och
Wårtingh denn _ 11:te Aprilis A:o 662 Nährwarandes BefallningzMan Wäl:t
Jöran Bertelꞵonn medh efterskrefne j
Nembden
Erich Grellꞵon i Berghe,
Erich Michelꞵonn i Giästadh,
Peer Johanꞵonn i Berghe,
Erich Joennꞵonn i Qwiꞵle,
Måns Perꞵonn i Nylandh,
Peer Grelꞵonn i Ofwanꞵiöö,
Peer Jöenꞵonn i Berghe,
Peer Peerꞵonn i Solbergh,
Niels Mårthenꞵ i Myre,
Oluf Nielꞵon i Maij,
Oluf Niellꞵonn i Nylandh,
Oluf Niellꞵon i Bunstadh.
Tredie gången Oppbödz _ 4 Måhl Jordh i Skrängestadh, som Erich Peerꞵonn
ibm pandtsadt hafwer till Peer Perꞵonn i Högen för _ 40 P KM:t.
Fierde gången Oppbödz Giästa hemmanet, som är i Skatt _ 26½ Måhl Jordh
näste Bördemannom till åtherlösningh.
Dato. Oppå denn Samsättningh, som Peer Grellꞵonn i Skielu och Sahl: Påål
Erichꞵonn i Slätt sine emillan, om Båtzmansståndet, A:o 641, skrifteligen giort
hafwa, blifwa Sahl: Pålz arfwinger, efter noga Ransachningh och Slutin
Rächningh wedh Tingzbordet, skylldige at betalla Peer Grellꞵon 1 RickzP @ 4
P 16 öre, sampt 5 P Koppermyndt, blifwer allz 9 P 16 öre Koppermyndt, der
medh dhe föreente wara skulle.
Oluf Olꞵonn i Ulbergh och Rolan Olꞵonn i Tunom Constituerades till
Målzmänn, för Sahl: Erich Olufꞵonns Barn i Biörkom.
Mårthen Joenꞵonn i Wedha wart Tingzstämbder, at swara till Landzkiöph och
Tobakzhandell, och sigh nu Absenteradhe, Saker för Swarslösa _ 3 m:r.
Penninger __ 3 m:r
Peer Joenꞵonn i Wedha för oqwädens ordh emot Stadz Uthrijdaren Jonas
Anderꞵonn, Saker _ 3 m:r.
Penninger __ 3 m:r
Erich Grelꞵonn i Berge och Oluf Nielꞵonn i Nylandh, wore kalladhe medh
Rolandh i Tunum på en Rächningh, emillan Sahl: Erich Olꞵonns barn j
Biörkiom och deres Stiuffader Peer Johanꞵon, och befunno dher en stor
summa Penninger till Etthundradhe Siu P KM:t på Gården, Giälldh wara som
Sahl: Erich Olꞵonn mest giordt hafwer, och fantz der eij mehra uthj löst at
betalla medh, än _ 40 P KM:t, item hafwer Rolandh, dheres Faderbrodher at
fordra _ 120 P KM:t hwarföre, emedhan barnsens Fader lågh efter för gården,
Ladhe Nembden, at Peer Johanꞵon deres Stiuffadher, som nu hemmanet
tillträder och der Båtzmannen tillgodho åthniuter, skall tillställa Barnen

Ehundrade Fembtijo P KM:t oppå deres Sal: Faders Båtzmans Löhn, dhet öfrige
skall betalas Giellden medh.
Peer Grelꞵonn i Skielugh medh sine Participanter, afsadhe sigh Åhlefisket i
Stångom liggiandes.
Oluf Nielꞵonn i Dingerꞵiöö och hans B:r Clemet Nielꞵonn, blefwo inför
Rätten så öfwer eens, at Clemet afträder ifrån Dingersiö, och Oluf Opplåther
honom i Helgom _ 3 Måhl Jordh, item i Skielugh ½ Måhl i Engeslandh, som
och Qwarn Swedian, j lijka måtto låfwadhe Oluf sin Brodher Clemet, at flyttia
Stugun medh honom till Helgom, enär han sigh dhijt begifwandes warder.
Fierde gången oppbödz på Wårtinget _4 Måhl Jordh i Skrängestadh, som Peer
Perꞵonn i Högen, hafwer i underpandt af Erich Peerꞵonn i Skrängestadh för
_ 40 P KM:t.
Förste gången Oppbödz 12 Måhl Jordh j Stångom, näste frändom till åtherlösen.
Emillan Niellꞵ Hanꞵonn i Knölstadh och Skiöön Sochn Kierande, och Peer
Joenꞵonn i Nolby och Erich Joenꞵonn i Qwiꞵle, Swarande, ahngående
Nygårdzhemmanet dhet dheꞵe Peer och Erich på någre Åhrs tijdh brukadt
hafwa. Wardt Nembdens afsagde Sententz, at, efter 657 Åhrs Sluut, hwilket
lyder at alle Landtboer som dhetta hemman bruka, skolle tilhopa der af giöra 3 P
KM:t j afra om åhret, alltså pålades ofwanbe:te Peer och Erich at betalla Niels
Penningerne, och dee sökie sine fångzmän som de bäst kunna, Emedhan dhe för
hemmanet hafwa Målzmän warit.
Jacob Hanꞵonn i Stångom tillsades at betalla Jacob Peerꞵonn i Junij dhe
resterande Penninger på Knechteståndet.
Förehölltz Hust: Britta i Solbergh och Erich Joenꞵonn, at betalla Oluf
Anderꞵonn i Ofwanꞵiö sine 14 P. så frampt dhe sin Pandt på nästa Tingh willia
igenbekomma.
Förste gången opbödz twenne KiöpZedler, förmälandes at Oluf Grelꞵ j Nolby
hafwer Kiöpt 14¾ Måhl Jordh ibm af åthskillige.
Item af Biör Peerꞵon i Lindꞵiö och Tuhna S. 7 Måhl Liggiandes och i be:te
Nolby.
Dato, Förbödz Allmogen, at ingen understå sigh föhra någre Creatur på
Bremöhn /: hwilken under SundzWaldh priviligerat är :/ uthan
Hambnfougdens minne och wetskaph, hwem här emot giör, ware falle till Laga
bötter, såsom och mista Creaturen.
Belangande dhet Testamente som Oluf Olufꞵonn i Skrängstadh fordrade oppå
hoos Erich Niellꞵonn i Hällgom, efter hans Båtzmans dödh, hwilket Oluf
förmehnar sigh at niutha och består af Båtzmannens qwarstående Löhn. Dömbde
Nembden at Erich Niellꞵonn skall till ställa Oluf hwadh som tilbaka står på
samma Båtzmans löhn, af dhet Skääl, att sådant bewises wara wärft och eij erft.

Clemet Peerꞵonn i Miösundh Kierade till Oluf Anderꞵonn i Swala om 5½
Måhl Jordh ibm, som hafwer warit Clemetz Hustros rätta arfzJordh, denn hennes
Målzman Per Erichꞵon i Miösundh, på den tijdh hon oförsedd warit, bårtsållt
hafwer, hwilket Jordekiööp, för Rätten, långe för dhetta, skiedt är, och består af
en ringa Lått, liggiandes uthi annars bålby, Bymannen till stort mehn; Ty Ladhe
Nembden at Kiöpet skall stå, och be:te Clemet sökie sin betallningh, antingen j
Jordh eller Penninger af Peer Erichꞵonn, som på denn tijdh hennes Målzman
war, och Omyndige barns Jordh bårtsållde.
Niells Larꞵonn Cronones Båtzmann hafwer på Fierde Dagh Påsk oppå
Kyrkiowallen, sedhan follket uthur Kyrkan kom, och mäst hemgådt, druckin
Rijdhandes, och Råkade Erich Anderꞵonn i Myre, der han afsijdes, stodh
wedh et Stollhäbbärgh hardt nähr Kyrkiowallen, säijandes tå be:te Nilꞵ Båtzman
till Erich, står tu här tin Skallk, och i dhet samma slogh han honom medh et lijtet
Spöödh, och träffade honom på Kindbeenet, at dher af blodhen uthkom, doch
pröfwes eij skiedt wara af någen synnerligh wredhe, efter dhe tillförende eij uthi
någen owänskaph wore, uthan mehra af dryckenheet och oberådde modhe. Till
hwilket sitt förseendhe Niels eij neka kundhe, uthan igenom sin ålldrige tienst,
under Cronan, befinner sigh j Fijende Landh hafwa wärft et förswagat och
sunderbråkat hufwudh och således snart af Ringa dryckerij kan blifwa
öfwerwunnin, at han eij weet sitt orådh och egit förderf, som nu i dhetta fallet
hoos honom händt är begierer fördenskull medh gråttande Tårar förskoningh,
och låfwer här efter bättringh. Doch honom och androm slijkom till Sky och
Warnagel, blef honom föreläst det _ 13 Capit: i Edzöre B. och han för dhet han
Erich på Kyrkiowägen öfwerfölldt. Saker _ 9 m:r och för Blodsåret 6 m:r är
tilhopa
Penninger __ 15 m:r
Belangande ofwanbe:te Niels Larꞵons Brååt, at hann på slijk Högtijdzdagh sigh
ifrån Kyrkian och Predickan, försummadt haf:r sådant Remiteres under dhet
Straff Prowesten honom påläggiandes worder.
Denn _ 14 Augustj 662 uthi Niurandh Sochnestugu, blef hollen een
Ransachningh öfwer en Enkia Hust: Anna i Engium, hwilken i denne weka
förskräckligen sigh sielf sitt Lijf afhändt hafwer, j dhett när hon afträdde sin
Stufwa, och gick ifrån twenne sine Små barn, neder till en Siöö, klädde hoon af
sigh Körtelen denn hon fast bandt på een buska wedh Stranden, och sigh sedhan
i Siöön förgiordhe.
Nu emedhan denne qwinna, hafwer af Hufwudh Swagheet och förtwiflan oppå
Gudz barmherttigheet, sitt timmeliga lijf så jämmerligen af daga tagit. Dy kunde
denne Ringa Rätten eij Dömma hennes uꞵla Kropp at begrafwas uthi
Kyrkiogården, uthan efter dhet 4 Capit i Hög B. Läggias j Skougen, hwar till
och Profwesten gaf sin Samtyckia.

