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Stöde Sochn 
 
Hölltz Lagating dhen _ 21 Novemb. Anno 1661 Nährwarandes K: Maij:tz 
Befallningzman Wäl:tt Jöran Bertellꞵonn och Nährwarande underskrefne 
Eedhsworne. 
 

Nämbnd, 
Pähr Larꞵonn j Loo, Måns Pederꞵonn j Nygården, 
Niells Erichꞵonn Ibidem, Mårthen Mårthenꞵon j Gräfte, 
Niells Nielꞵonn j Eedstadh, Swen Påhlꞵonn j Udzlandh, 
Ahron Joenꞵonn j Kiälstadh, Abraham Anderꞵonn j Nänꞵiö, 
Mårthen Pederꞵonn j Eedhe, Peder Pålꞵonn j Kierfstadh, 
Jöns Erichꞵonn j Öcknöö, Jöns Olofꞵonn i Eedhe. 

 
Dato, publicerades Hans Konungl. Maij:tz Placat, Daterat Stockholm den _ 28 
Septemb. Anno 1661 ahnmälandes om de förrymbde och afwijkne Swänske och 
Finske af Militien, som sigh under de Främmande Potentaters tiänst inlåtit hade, 
Nu här efter måge Säkert heemkomma, och åtniutha högstbemälte Hans 
Konungl: Maij:tz nådige Pardon, dette skall kungiöras j all Landh. 
 
Item oplästes Hans Konungl: Maij:tz Bref, Daterat Stockholm den _ 16 Octob. 
1661 ahngående om fyra förrymbde Ryttare som hafua stulit een Cammererare 
Engelbricht Nielꞵonn Eenskiöld nu warandes widh dätt Finske 
Gouvernementet, Mästedeeles all hans Egendom ifrån, om de oppå denna 
Orthen finnas kunde eller här efter opspörias, måge fast grijpas och wäl 
förwaras. 
 
Pähr Jacobꞵonn j Kiärfstadh, blef ahngifwin af sin Broder Måns at hafua 
opbrukatt något af Byꞵens Hiordewalldh, så emedan de andhra Grannarne 
honom dätt oklandrat hafuer efterlåtit. Dy war Nämbdens uthslagh, att Måns 
som Broderen är, och besitter deras Sal: Faders Hemman Ibidem honom eij 
häller quällia måå, Emedhan Peder Jacobꞵonn lefuer, och dätt j sin lijfstijdh för 
all tunga Niutha, hällst emedan han är een gammal och förlammat Man. 
 
Wällärde H:r Erich Caplanen j Thuna Prästegiäldh, nu boendes j Eedstad 
tuistade medh Niells Olofꞵonn sin Granne Ibidem om ett Lijdh, och Efter 
Nämbndens der om Ransachning, befantz dätt skiäligit, att Niells bordhe hålla 
samma Lijdh widh macht, och betala till Niells Nielꞵonn Ibid: ättickio bötter _ 
6 Kannor ährtter. 
 
Item fordrade Wällärde H:r [Erich] af Sochnen betallning, för dhen Gästning 
som Bagge Knechternes Officerare hoos honom giort hade, Nämbligen _ 32 
Måhltijder, medh Öhl och Brennewijn sampt Maat, och lätt sig omsijder benöija 
för alt till hopa, medh _ 20 Dal:r KåpperMynt. 
 
Hindrich Carlꞵonn j Udzlandh Kärade till Capitein Manhaftighe Erich 
Swänꞵon j Nedanꞵiö om _ 36 Såmmardagz Arbete, Nämbndhens, Mening är at 



Capitein skall tillställa honom för samma tienst för alls tillhopa _ 9 Dal:r 
KåpperMynt. 
 
Brijta Olofzdåtter ifrån Näꞵwatn, ahnklagade Bencht Mattꞵon j Hullsiön, 
att han hade fällt j Röningzskogen opå henne ett trää /: Doch oförwarandes och 
ickie medh willia :/ af huilkett hon hafuer lijditt någon skadha; Henne blef af 
Rätten, för skadhaståndett, tilldömbt, af Bäncht Een hallftunna Rogh. 
 
Anders Anderꞵonn j Nedhansiö, lätt förste gången Opbiuda eett Silfuerbälthe 
för gylt till wicht _ 36½ Lodh, som Sal: Erich Jönꞵonn j Skewijk honom 
pantsatt hade för _ 8 Richzdal:r. 
 
Emillan Swän Anderꞵonn j Eedhe Kärandhen, och Hans Joenꞵonn j 
Östanåå, blef sålundha af TingzRätten beslutit, at Swen tillträder _ 2 
Skattemåhl Jordh j Brattåꞵ, och Hans Joenꞵonn till sin Jordh j Wästerstbyn 
Nämbligen _ 3½ Skattemåhl Jordh, eftersom deras Bythe ickie war lagligit, som 
förmäles j första Capitell j Jordebalken, att alt Lagligit stände och Olagligit 
åthergånge, till uhrminnes häfd åkommer etc. 
 
Förste gången lätt Niells Erichꞵonn j Loo, opbiuda ¾ Skattemåhl Jordh j 
Berghängie, han hafuer j Pant af Hust. Anna Nielsdåtter j Kiärfstadh, för 
Penninger _ 18 Dal:r KåpperMynt etc. 
 
Siul Jönꞵonn j Fånbyn, skall tillställa Joen Anderꞵonn j Nedansiö, för 
Ryttare Gästning, som Joen Anderꞵonn för honom hållit hafuer, N. Penningar _ 
9 Dal:r Kåp:rM:tt, och der Siul tredskas emott, må sådant af hans ägendom 
uthmätas, och han lagligen plichta om något beswär här om wijdhare infaller. 
 
Lars Olofꞵonn j Fånbyn Kärade till Niells Pålꞵons Hustru Ibidem om några 
skiälls Ordh sigh wara öfuerfallin medh, och enär der om ransakatt blef, war dätt 
ett ogrundat squaller, de hade haft sigh Emillan, och efter de å bådhe sidhor inga 
wittnen hade, och Saken eij fandtz af något importantz, elliest ähro de alldeles 
förblåttade och fattigt folk oppå bådhe sidor, dy strafuas de medh Fängelse. 
 
Wällärde H:r Erich j Eedstadh, beswärade sigh, wara wederfahrin någon 
skadha opå een Lijnåker; Nämbnden werderade skadhan till eett pundh Lijn, dätt 
Olof Tohlꞵonn j Böhle och Gunmund Pederꞵonn j Kiärfstadh betala skolle, 
för deras Olagha hägn. 
 
Item fordrade Wällärde H:r Erich _ 8 Dal:r KåpperMynt, af Jöran 
Michellꞵons arfwingar j Gransiö, arfwingarne bekiände at denne giälldh war 
dem alldeles okunigh, dette ährende sköttz till Nämbndens uthslagh, och wardt 
af dem sålundha beslutit, att Wällärdhe H:r Erich må låtha sigh benöija medh _ 
4 Dal:r Kåp:rM:tt alldenstundh at han hade försummat, at fordra j den tijden 
Jöran siälf lefde. 
 
Niells Nielꞵonn j Eedstadh Kärade till Bäncht Mattꞵonn och Hindrich 
Bänchtꞵonn j Hullsiön, om några Nothwarper j bemälte Hullsiön? 
TingzRättens uthslagh, är dätt, att de skolle Niutha huar een halfpart medh 
Sämmia till hopa, eller huar sin lått afskipta. 



 
Eede hemmanet, som een rundh tijdh är opbiudit för giälldh, blef nu af 
Nämbnden Wärderat, Men först afdrogz de Fyra måhl Jordh _ 2 Skattemåhl till 
een förlammat, haltt och gammal Piga, Hallt Görlogh benämdt, och _ 2 
Skattemåhl till Hust: Anna Niellsdåtter J Kiärfstadh, sedhan dätt som quar 
war, werderades för Penning:r Creditorerne till af betallningh, Nämbligen, _ 199 
Dal:r 4 öre K:M:t åtskillige Creditorer hafua till att fordra, allz beräcknatt uthi 
een Summa bådhe Korn och Päninger Efter inlagde Specification, oprättat den _ 
9 Martij An:o 1653, Nämbligen _ 219 Dal:r K: altså brister Creditorerne _ 19 
Dal:r 28 öre KåpperMynt, dätt de måge brista efter Marktalet, som lagh förmår 
etc. 
 
Olof Tohlꞵonn j Bölestadh och Måns Pederꞵonn j Eedhe tuistade om ¼ 
Skattemåhl Jordh, liggiandes j Modhslätt, Så efter dätt at Olof hafuer Niuthit 
och brukat förbe:te Jordh, Så är dätt rätt at han och swarar för Skatten. 
 
Michell Hanꞵonn j Lilleström, blef Skyldigh, Joen Joenꞵonn j Kiälstadh för 
Ryttare Gästning, som Joen hade uthståt för Michell efter sluthin Rächning, 
Nämbligen _ 9 Dal:r 28 öre KåpperMynt. 
 
Peder Larꞵonn j Loo och Peder Påhlꞵonn j Kiärfstadh, blefuo Nämbde at 
wara Måhlꞵmän, för Sal: Jöns Larꞵons Döttrar j Nedanꞵiö, och stå samma 
Embetet så före, som de kunde wara förswarlige, enähr så fordras. 
 
Mårthen Pederꞵonn j Eedhe, och hans Broder Anders Pederꞵonn 
Kiöpgiorde, för TingzRätten, Sålundha; at Mårthen skulle gifua Anders för sin 
arfde dehl och ahnpart, både för Huus och Jordh j Eedhe hemmanet, allz intet 
undantagandes som der till ligger eller winnas kan, Ehuad Nampn dätt hällst 
hafua kan, allz uthi En Summa _ 131 Dal:r KåpperMynt, dette de giorde medh 
handebandh in för TingzRätten att dätt af beggie parterne, oryggeligen hållas 
skall etc. 
 
Mårthen Pederꞵonn, låther nu förste gången opbiudha dette hemmans Kiöp. 
 
Jöns Erichꞵonn j Öcknöö, beswärade sigh öfuer Fånbytz Grannarne att, deras 
Creatur giör honom Inpaꞵ opå hans Ängier och Åker, Höst och Wåhr, förmantes 
nu der medh att afstå, eller plichta om wijdare klagatt warder. 


