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Tuhna Sochn
Hölltz Wintertingh i Sochnestugun denn 1 och 2 Decemb: 1659 och Wårtingh
den _ 27 Martij 1660 uthi Befalningzmansens Wäl:t Jöran Bertelꞵonns och
Nembdens præsentia.
Nembden.
Peer Jöenꞵonn i Rännöö,
Oluf Hanꞵonn i Bällesta,
Joen Olꞵonn i Tunum,
Erich Erichꞵonn i Målesta,
Peer Perꞵonn i Bergom,
Johan Perꞵon i Ängiom,

Gummundh Simmeꞵon i Lundhe,
Jacob Peerꞵonn j Borgen,
Peer Nielꞵonn j Engiom,
Abraham Olꞵ i Ålstadh,
Niels Peerꞵonn j Ängiom,
Anders Anderꞵonn j Tunom.

Dato. Giorde Sexmännen sin Eedh å Laghbook, at dhe rättrådeligen, Tionden så
på Åkrar som Swedior rächnadt hafwa.
Såsom Pastor Wyrdigh Mester Jacob Holst, beswäradhe, sigh eij kunna af
sine åhörare, störste deelen, någon Halmtijonde, synnerligen af Rogh, bekomma.
Alltså förmentes dem här efter, j så måtto afläggia sin skyldigheet, eller der för
tredsko plichta skolle, och äntå Tijonden lefrera.
Peer Larꞵon i Skiööle en gammal Solldat, hafwer medh wredzmodhe, gådt till
sin Granqwinna, Hust: Märith en Fattigh Änkia, och uthi hennes Stuga der hon
innom Spijsen stodh, straxt henne tillstegh, kalladhe henne Diefwul och Troll,
slogh henne medh handen at hon kullföll, och fick j henne, willjandes henne
uthigenom dörren draga, Hust: Karin på Öön, som tå nährwarande war,
wahrnade honom, och sadhe wachta tigh hwadh tu giör, kom i hugh at du förr
hafwer warit framme, öfwertallte så honom medh stor mödha at han på Dörren
gick, den hon sedhan tillslööt för honom, till deꞵ grannan kom och styrde
honom ther ifrån. Hwarföre, oansedt denne gamble Solldaten är en ganska
Fattigh Person, och lijkwäll oroligh medh sine grannar, kundhe doch Rätten
honom icke befrija för dhet 5:te Capit: i Edz B: och han för hemgångh Saker _
40 m:r Utg:
Penninger __ 40 m:r
Fierde gången opbödz _ 4 Måhl Jordh i Röningzböhle, som Oluf Hanꞵ i
Bellstadh Kiöpt hafwer af Joen Hinderꞵonn j Hammestadh och Timmerå
Sochn, för _ 47 P Kopp:rM:t.
Peer Larꞵonns Systrar i Sköle Hust: Karin och Anna Larsdöttrar,
beswäradhe sigh, att dhe för be:te sin Broders Oroligheet skull, nödgas bårtsällja
sin arfdeJordh i Skiöle, hwilken Jordh de sin Broder någre åhr Laglige hafwa
hembudit, Men så tillsinnes är, at hwarken han siellf Jorden inlösa will, eij heller
will denn någen af grannerne till Kiöpz unna. War här öfwer Nembdens
uthslagh, at Hust: Karin och Anna, må sällja sin Jordh till hwem dem bäst synes,
alldenstundh Brodren, den eij beholla will.

Sara Olufzdotter i Hellꞵiö och Ingrij Jönsdotter i Wij, hafwa i förledit Åhr,
snattat ifrån sin Huusbonde Peer Steenꞵon i Hällsiö, någre små saker, som af
ringdt wärdhe äre; Hwarföre blef dem föreläsit dhet 11:e Cap: j Tiuf.B: Saker
hwarthera till _ 3 m:r Utg: tilhopa.
Penninger __ 6 m:r
Peer Steenꞵon i Hällꞵiö, ähre i förledet Åhr någre Saker uthur sitt Hebbergh
ifrånstullne. Neml: Kiödt, Fläsk, Tallgh, Lijn och Ull, Men tiufwen war honom
okuningh, uthan Oluf Olꞵons granhustro, Karin, kom till be:te Peer
Steenꞵonn gåendes, och sadhe, j må ingen annan, för thet i stulin är, skylla, än
Oluf Olꞵonn edher granne, han är icke så menlös som j holla honom före, j
Påskhällgen war här en tiggare någre daghar hos oꞵ, han berättade migh wist, at
Oluf hafwer i edhert Hebbergh warit. Peer Steenꞵonn, af enfalldigheet, trodde
Hust: Karins ordh; Der hoos kungiordhe hon honom, at skaffa sigh en Ny
Kietell, som alldrigh war kokat uthi, hwar uthi han Peer Stenꞵ. något lijte Ertter
och Kiödt koka skulle, och biudha be:te Oluf hem medh sig, at han der af ätha
må, så skulle han sedhan hembähra dhet han stulit hafwer, dhetta, sadhe H:
Karin, lärdhe henne Tiggaren giöra. Peer Steenꞵonn fattade hennes Lärdom,
Kokadhe och gaf Oluf ätha, Men Oluf eij weste hwadh mehningh der wedh
föllgde, uthan sedhan uthspordes i Sochnen på hwadh sätt han till Måltijdz
budhin war. Gick så be:te Oluf till Peer Steenꞵonn, och tillfrågade honom
harföre han sådant giordt hafwer, och j ellacht Rychte kommet. Peer Steenꞵon
uhrsächtade sigh och sadhe; iagh tilltänchte edher alldrigh sådant styckie, Men
Hust: Karin låckadhe migh, så giöra. Än blef Peer Steenꞵonn tillfrågat, om han
sin granne Oluf för tiufwerijt Wijtha will, han swarade medh gråtande tåhrer,
och sadhe sigh, af enfalldigheet, sådant, efter Hust: Karins ingifwellse, giordt
hafwa, Men nu ingen miꞵtanke till Oluf drager. Yttermehra tillspordes Hust:
Karin, om hon sådant, sin granne Peer Stenꞵ ingifwit hafwer, hwar igenom han
uthj slempt roop och rychte kommen är. Der till hon intet neka kundhe, uthan på
Tiggaren skööt skullden. Dhetta Nembden i betänkiande togh, och efter nogha
Ransakningh, emedhan Peer litte sin granhustro, at så en ährligh Mans Nampn
förklena, och sådant bådhe Conspirerat, blefwo dhe tilhopa efter dhet 20:de
Capitel i Tingm. B: Sakfällte till _ 40 m:r och be:te Oluf efter dhet _ 7 Capit: i
Tiuf B. för Rychtet blef frij och endtledigadt.
Penninger __ 40 m:r
Hwadh wijdskieppelꞵen wedkommer, blef denn Saken till Capittulet remiterat.
Bergemannen begierte Syn emillan sigh och Målestamannen, eftersom dhe om
Rågången eij sämias kunna. Alltså blefwo dem emillan Nembdhe Oluf
Hanꞵonn i Bellstadh, Abraham Olꞵ i Ålstadh, Anders Anderꞵ i Tunom,
Jacob i Borgen och Gummundh j Lundhe, at Syna.
Gumundh i Lundhe, Peer Joenꞵon i Bellstadh och Oluf Hanꞵonn ibm
blefwo tillsagde af Hollmestaren Anders j Tunum, om Annan Dagh Juul, at
Skiutza H:r Öfwersten, Wälborne Jöran Kruus, och eij framkommo.
Hwarföre Sakfälltes hwarthera, för tredsko _ 3 m:r Utg: tilhopa
Penninger _ 9 m:r

Klingsta boerne hafwa oprättat en lijten Laxbyggningh j Wij Forꞵen, Wij
grannarne owetterligen. War Rättens Sentens, at Wijmännen skolle wara i be:te
Laxbyggningh lijka medh dhe andre participerade, och här efter hielpas åth
Laxbyggningen at fulborda.
Märit Bengdtzdotter i Hasall och Attmar S:n, hwilken i nästförledet Åhr en
af Bagge Solldaterne Skiutzade, Lätt sigh samma gångh af honom belägra, Men
ingen förstodh, om han gift, ogift eller medh någon troolåfwat war, efter han eij
för Ransachningen war tillstädes, uthan på fremmande Ortter frånwarande. Blef
hon Kåhnan för sin slemma Löösachtiget och Lättfärdigheet, androm till
Wahrnagel, Sakfällt till _ 40 m:r Uthg:
Penninger__ 40 m:r

