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Niurandh Sochn. 
 
Hölltz Wintertingh j Sochnestufwun denn 6 och 7 Novemb 662 Och Wårtingh 
denn _ 13 och 14 Martij A:o 663 Städzewarandes Befallningzman Wäl:t Jöran 
Bertillꞵonn, medh 
 

Nembden. 
Månns Perꞵonn i Nylandh, Erich Mickelꞵ i Giästadh, 
Peer Johanꞵon i Berghe, Peer Peerꞵon j Soolbergh, 
Erich Joennꞵonn i Qwiꞵle, Peer Joenꞵonn i Bergom, 
Oluf Niellꞵonn i Maij, Niells Mårthenꞵ i Myre, 
Oluf Niellꞵon i Bunnestadh, Abraham Nilꞵon j Junij, 
Peer Grellꞵonn i Ofwanꞵiöö, Clemet Peerꞵonn i Miösundh. 

 
Andre gången Oppbödz _ 12 Måhl Jordh j Stångom näste Frändom till 
åtherlösen. 
 
Dato. Angaf klageligen Oluf Anderꞵon i Swala nu som tillförende, huru hans 
granne Oluf Peerꞵonn ingalundha will afstå att tillfogha honom förtreet och 
största förfångh medh sine Creatur på Åcker och Ängh, jämbwäll wittnade Matz 
Herrmanꞵonn och Erich Olufꞵon i Swedie, som Syndt hafwa, att be:te Olof 
Perꞵonn brukar sigh mehr i Skough än hans Skatt ähr. Rättens Sententia. Efter 
deꞵe Partter ingalunda kunna föreenas skolle dhe blifwa wedh denn domb, som 
dem emillan afsades denn 8 April A:o 659 Neml: att Oluf Anderꞵon efterlåthes 
uthlöösa Oluf Peerꞵon, som minde Äger i By, doch så att Oluf Anderꞵonn 
honom betalla måste för sitt bruuk, till godho Nöije, efter Mätesmanna 
läggningh. 
 
Dato. Håkan Olufꞵonn j Miösundh tilltallte sin Brodher Oluf Olꞵonn för 
hwadh Ordsak skull han sigh till Båtzman uthleija lätt, alldenstundh han hafwer 
låfwat Förälldrarne och hemmanet sampt och sigh förestå, föregifwandes sigh 
Håkan uthi 26 Åhrs tijdh hafwa för hemmanet gådt Knecht. Oluf Swaradhe och 
sadhe sigh eij förmå på sådant sätt att blifwa wedh gården, bewisandes och att 
Håkan full Båtzmans Löhn bekommith hafwer och der till medh Oluf födt sine 
Förälldrar, måste nu derföre trädha der ifrån. Wardt här öfwer Nämbdens 
mehningh, att dhe Penninger som Oluf af sine och sins hustros j gården inlagdt 
hafwer, skolla honom restitueras, för än han hemmanet afräder. 
 
Andre gången Oppbödz twenne Zedlar, som Oluf Grellꞵonn i Nolby, 
bekommit haf: af Steen Olꞵ i Ränne på 7¾ Måhl Jordh j Nolby. 
 
Nills Olꞵon i Stångom, blef af Rätten efterlåtit att inlösa Mål Jordh ibm. Doch 
skall der af tagas 2 Måhl till Sytningzlögn, som Peer Peerꞵonn för Hustro 
Märitt niutha skall. 
 
Dato. Blef Allmogen allwarligen tillsagdh och förmant granneligen att tillsij, 
hwilka dee hysa och härbergera, som och hwadh beskiedh dhe medh sigh hafwa. 
Wedher plicht tillgiörandes. 



 
I lijka måtto blef och Allmogen Högeligen förmant, att hwar på sine Skougar 
efterspana hwarest Biörnar och Odiur någon skadha giöra, såsom och der 
sådanne förnimmes hafwa sitt tilholl, att då allmogen samhälleligen sigh till 
biörneskall inställa, och ingen dhet försummer wedh lagha plicht tillgiörandes. 
 
Peer Joenꞵon i Nolby, Kiärade till Erich Joenꞵon i Qwiꞵle om HöghSwedhan, 
som Tållfmänn gaf sitt uthslagh om på Wårtinget och förmehnte nu den igen 
mächtigh blifwa, efter son be:te Peder hafwe igenbekommitt, Sahl. 
UnderLaghmansens Peer Månꞵonns DombZedell, hwilken förmähler och 
sigh refererer oppå Erich Joenꞵonns Samsättningzbref, jempte och affatter att 
Swedhen hafwer Erich Joenꞵonns Sahl. Förälldrer en långh tijdh tillhördt, och 
denn bekommit uthi sin arfdepartt ifrån Noolby, för ½ Måhl Jordh, Dy kunde 
Nämbden icke sin förre Domb improbera, uthan Erich be:te Swedh behåller och 
possiderer. 
 
Tredie gången oppå Wåårtinget Oppbödz twenne KiööpZedlar, som Oluf 
Grellꞵon i Noolby bekommitt hafwer af Steen Olꞵonn j Ränne och Thuna 
Sochn på 7¾ Måhl Jordh i be:te Nolby. 
 
Denn andre sammaledes på 7¾ Måhl Jordh af Biör Peerꞵonn i Lindꞵiö och 
Thuna Sochn som och i Nolby liggiandes ähre. 
 
Dato. Knuut Niellꞵonn Finne wedh Orꞵiöön beswäradhe sigh för Rätten, 
huruledes han uthi sins Faders Wredhe kommin är, ändoch han ständigt hafwer 
warit hemma hoos honom och först oppfandt Torpstället som och medh 
allsomstörsta flijt der på arbetadt, och dhet oppbrucht, dhet månge uthi Sochnen 
wittnadhe Sandt wara, Men nu sedhan Knut sigh medh en Swensk Hustro j 
Ächtenkaph inbegaf, will icke Förälldrerne honom lydha, uthan eenständigt 
påstodhe inför Rätten att Knut medh sin Hust: sigh thädhan begifwa måtte, Men 
ehuru Rätten medh gemehne Mann förmante Fadren Nills, att hafwa honom 
som älldsta barnet är och mycket ondt uthstådt, hemma nähr sigh, welle han dhet 
icke lydha. Dy afsadhe Nembden att Knuut dher ifrån wijker och på en annan 
ortt sigh begifwa, medh dhet beskiedh att han efter sins Faders Nilses dödh, 
skall medh dhe andre Syskonen niutha lijka arfrättigheet, efter Sweriges Lagh, 
efter honom icke någet kunde öfwrertigas hafwa medh Lagen brutitt. 
 
Dato. Afsades af Nämbden, emillan Oluf Olꞵon i Miösundh och hans Brodher 
Håkan, att be:te Håkan skall restituera sinom Brodher _ 30 P Koppermyndt, af 
dhe 60 han honom på Båtzmans Löhnen gifwet hafwer, eftersom Håkan nu 
hafwer hemmanet tillträdt, och efter deres Faders dödh blifwa der Syskonen 
lijka till arfz berättigadhe. 
 
Blef och afsagdt, att Peer Johanꞵonn i Biörkom, som hafwer ¼deels hemman 
och warit i trenne Åhr förskondt medh een hallf Båtzmans hiellph, skall nu här 
efter uthstå för een heel BåtzmansWärdh, doch j dhetta åhret til deꞵ honom 
någen hielph efterlåtas kan. 
 
Dato. Bunnesta och Giästagrannarne, Kierade till Hellgiumsmännerne om 
Fäboställen som dee hafwa på Allmänningen i Åhrskougen, williandes dem nu 



Ombytha, efter dee ähre alle lijka j samma Skough, och Hellgiumsgrannarne j 
månge Åhr hafwa haft sine Fäbodher mycket nährmare än Bunnesta och Giästa 
Mannen. Dhetta ährendet Rätten Considererade, och efter deꞵ betänkiande, 
afsadhes Sententzer, efter såsom beggies deres Fääbodher ståå på Sochnenes 
Allmänninge, och eij på deres egne Skatte Skougar, att de fördenskull på 20 
Åhrs tijdh skolla ombytha, så att Bunnesta och Gästamannen beholla Hellgums 
Fääboderne, och HellgumsMannen deres uthi stället, till anseendhe att dhe uthi 
Skougen lijka deelachtighe äre, och bewistes att Hellgums grannarne hafwa 
bättre hemskough än Bunnesta boerne, doch medh dhet beskiedh, att der denn 
ena Partten kan hafwa bättre Huus än den andre, skolle dhe sådant hwarandre, 
efter mätesmanna Ordom wedergälla och betalla. 
 
Dato. Erich Olufꞵon i Swedie för Sijdwyrdningh emot Rättenom Saker _ 3 m:r 
Uthg: 
 Penninger _ 3 m:r 


