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Delꞵbo Sochn. 
 

Denn 18 Decemb: 
Åhr 1654. 

 
Nembden. 

Peder Anderꞵon i Byen, Joen Olofꞵon i Sijmyre, 
Peder Olofꞵon i Eede, Peder Ohlꞵon i Nääꞵbyen, 
Matz Carlꞵon i Fiärdsätter, Anders Olꞵon i Wij, 
Olof Joenꞵon i Eedzängia, Anders Perꞵ i Loppet, 
Erich Erichꞵon i Hååknårbo, Mickil Nilꞵ i Nääꞵbyen, 
Joen Håckꞵon i Nääꞵbyen, Anders Mattꞵon i Sunnanꞵiö. 

 
Dato anklagadeꞵ een b:d Anders Olofꞵon född i Norrige, för dhet han hade 
stulijt och afhändt ifrån sin broder Soldath Jönꞵ Ohlꞵon i Wij een rööd 
Klädeꞵkiortill Penningar 6 m:r Koppm:t någre Alner gröne Galoner och Een 
Alln Tobaak som han för Rätten Offendtligenn tillstodh och bekiändhe. Och 
wardt samma tiufnad af Nembden wärderat för 8 Dal. Söllfwermynnt. Han 
hafwer och tillförende stulit _ 3 P:r Söllfwermynnt och dherföre plichtadt. 
Hwarföre efter giord gierningh och egenn bekiännellꞵe, Ähr han efter Kongl. 
Maij:ts StraffOrdningh dömbd att gifwa Måhlzägannden sitt igenn och böta tree 
gånger så myckidt som tiufnadenn är wärderat före; Och efter thet hann inthz 
hade att böta medh, och icke heller fanns Arbete; Dy är honom pålagdt att löpa 
een gångh af och till Gathulopp. Hwillkenn Dom är ställt under tillbörligh 
Execution d. 20 Dito. 
 
Lars Larꞵon i Toolbo hafwer försummadt medh sin Häst komma i 
Gästgifwaregården, att afföra reeꞵannde Folck, wardt saach _ 3 m:r. 
 
Huusarme i Dellzbo 30 Perꞵoner dheraꞵ skatt 11 hemman 3 öre 16 th:r. 
 
Larꞵ Pederꞵon i Hammarswalld hafwer igenntäpt Faarwägh för Peder 
Biörꞵon dher sammastädes, som medh Syyn är updämbdt; Dy wardt hann 
saach 6 m:r efter thet 5:te Capitel i Byggningeballkenn. 
 
Hannꞵ Joenꞵon i Opꞵiö klandrade uppå een Dom som emillan honom och 
Hanꞵ Erichꞵon i Ofwanåker afsagdt war för 2 Åhr sädan om hemmansbythe, 
Hwilkedt thå efter thet eij Laghligett giordt war, uphäfwidt blef, Doch stånde 
bythedt mädan Hannꞵ Erichꞵons Fader lefwer, Och sädan låthe lutten gåå. Och 
efter Hans Joenꞵon här å klandrandhe wardt han saach _ 3 m:r för Dombrudt. 
 
Anbelangande Capteins Mannhaftigh Joen Anderꞵons i Myra, Mhålsman för 
Hustro Anna Sal. Olof Swenꞵons i Afwan på hännes wägnar fordran, att få 
rätt för sin Trijdiepart af hemmannedt, som hon medh sin Sahl Mann inlöst 
hafwer, Så och hännes barns Måhlzmänn Olof Joenꞵon i Wästeränngh, och 
Mickill Joenꞵon i Prättängiebärgh, dhet samma fordrande på barnsens 
wägnar, få rätt för dheraꞵ ⅔deelar af hemmanedt som är 4 öre i skatt, Och dhet 
till saalu updragidt dheraꞵ Farbroder Erich Swenꞵon. Så är dheruthinnan 



Rättens uthslagh att alldenstund Måhlzmännen befruchta, att Jorden gåår barnen 
bordt för Knechtestånnd och Andra uthskyllder, och dhe heller willia Annwända 
Penningarne barnomen till Nytto, Dy stånde dher wijdh, som dhe medh tijdhen 
kunna sigh bäst förswara medh, Och dher medh tillträder Erich Swenꞵon 
hemmannedt, Och tillställer så wäll Hustron som barnsens Måhlzmän 
Penningarne, efter hwars och eens rätt, Men huuꞵen äre nu någodt förwärradhe, 
så skole them gode männ pröfwa och Määta. 
 
Annderꞵ Pederꞵon i Swidia kom Andre gången igenn och nu Annklagadeꞵ af 
hannꞵ grannar Peder Erichꞵon och Olof Joenꞵon, att han hafwer af dheras 
Haaresnaror i skogenn, afhändt dhem ifrån 2 st: Harar, som af hans handom 
tagne wore, och han nu tillstod och bekiände; Hwillke wärderades för _ 18 öre 
Söllfwermynnt. Ähr hann dherföre efter Kongl. M:ts Straffordningh Dömbd att 
gifwa Måhlzäganndenn sitt igenn och böta _ 3 gånger så myckidt som 
tiufnadenn är wärderat före, Och emädan han är een förborgadt Karl, som 
inthedt hafwer böta medh, Och eij heller fanꞵ Arbetbe, Dy bleef honom pålagdt 
Löpa een gång igönom Gathulopp, hwilken Dom medh honom d. 20 Dito 
Exequerat bleef. 
 
Annbelangande dhet Änngiestyckie som Sahl. Olof Pederꞵon i Ååꞵ för 60 Åhr 
sädan hade pandtsadt till Sahl. Påål Hanꞵon i Toolbo liggiandeꞵ i Wåålååꞵ 
swedenn för 2 ℔ Kätzlar, som Anders Olofꞵon i Ååꞵ wittnadhe, och nu 
sedermera är bordtskift; Wardt thet så afsagdt att såsom Påwell Hanꞵons barn 
hafwa bordtbydt thet dhe eij wore Fullmyndige uppå, Dy gåår samma skifte 
tillbaka, Och Lars Olofꞵon i Wästerängh som nu Sahl. Olof Pederꞵons 
hemman besitter, Loꞵa thz igenn; Och i så måtto gode männ komma dher öfwer, 
Att hwar kommer till sinn Jordh. 
 
Efter Olof Joennꞵons i Skoga och Olof Larꞵons i Nordanänng giorde Eed 
och Wittneꞵbördh på Tinngedt, emillan Olof Påålꞵon i Östannꞵiö Kärande och 
Matz Carelꞵon i Fiärdsätter swarande, om Måål och proof som Olof Påålꞵon 
wille winna på dhet hemman 4 öre i skatt som Matz Carlꞵon inlöst hafwer. Så 
ähr dher öfwer Rättenꞵ betänckiande; Att alldenstund wittnen betygade att Olof 
Pååhlꞵon gaaf sigh dhå wäll tillfreedz medh 18 Lodh Söllfwer eller _ 36 Dal:r 
Koppm:t, öfwer Kiöpedt och hanꞵ rätt af hemmannedt, Dy kunde Rätten icke gå 
dher ifrån; Doch af een godh willia låfwade Matz honom nu dher till een tunna 
Sädh. 
 
Efter Nembdenns Öfwerwägannde behåller Joen Olofꞵon i Eedhe dhe 5 
gillingztaahl Änng och ett måhl Jordh som Sahl. Erich Hanꞵon i Eedhe gaaf 
sin Syster Sahl. Hustro Sigridh för hännes Arfwe Jordh, efter skatten föllgde 
medh, och öfwer 62 Åhr sädan dhz skiedde. 
 
Anbelangande Erich Erichꞵons i Fiärdsätter käremåhl till sin Styfdotters 
Mann Peder Bryntheꞵon ibidem, om dhen Jordelått som hans Hustros förre 
mann Erich Olofꞵon, med hanꞵ Hustro Anna till sigh sysꞵladt hafwa, efter een 
gammall gännta Anna Månnsdotter, att efter thet war Aflinge godtz 
förmeente Erich Erichꞵon å sin hustros wägnar wara så näär samma Jordelått 
besittia som hännes barn. Tå war Peder Brynnteꞵons gieensaago, att efter han 
hafwer Erich Erichꞵon och hans hustro dherföre betallt wille han dhen behålla. 



Dher öfwer war Rättens uthslagh, Att Erich Erichꞵon betalar Peder Brynnteꞵon 
sijne uthlagde Penningar igenn till nästkommande Philippi Jacobj. Och så 
behåller samma Låtten bådhe Peder Brynnteꞵons och dhen oförsedde Dottrens 
dheel för skiäligdt afradh till behageligh tijdh. Menn dher Penningarne eij 
restiueres, tillträder Peder Brynnteꞵon låtten såsom till pannta, till dheꞵ han fåår 
sijne Penningar igenn. 
 
Annlangande dhet bodhe lanndet Ellfwa benembdt som Olof Pederꞵon i 
Långeed efterläät sin Broder Sahl. Joen Pederꞵon i Långeed efter 2 öre i 
skatt, till deꞵ han skulle fåå sijna Jordepenningar. Så wardt dher om nu så 
förafskiedat att Nielz Olofꞵon i Långeed som samma hemman besitter, dhijt 
under bodelandet kom, behåller thz, till theꞵ thz kan igenloꞵas, och icke 
sunderrijfwas och deelaꞵ under något annadt hemman, som nu Jonaꞵ Perꞵon i 
Norrhwäna på sin Sonehustros wägnar kärade efter. 
 
Hafwer warijt twist om een rätt Rågångh emillan Hååknårboos byieskogh, och 
een bodewall b:d Röönååꞵwallen. Och blefwe nu Erich Pederꞵon i 
Hååknårbo medh hanꞵ grannar förlijchte medh Carl Olofꞵon i Sättiära och 
hanꞵ Bodelagar i Röönåꞵwallen att bem:te Röönåꞵwallens bodelagar skole 
gifwa Hååknårbomann _ 50 Dal. Koppmynnt och rätta sigh sädan efter bäcken 
som dhe medh hanndeband för Rätten bekreftadhe. 
 
Jonaꞵ Pederꞵon i Norrhwäna Lagbödh een Jordelått 5 öre i skatt ibid: tredie 
gången. 
 
Lars Niellꞵon i Norrhwäna Laghbödh een Jordelått 3½ öre i skatt ibid: andre 
gången. 
 
Anno 653 d. 5 Decembris bleef gångin een rannsaachningh ifrån Delzbo Tingh 
till Upꞵala Consistorium Anngåennde Laake- Ryꞵiefiskie som Pastor Wällärde 
H. Marco efter gamble männꞵ wittnesꞵbörd af uhrminnes häfd, will winna 
under Prästebordet, och belägidt ähr, uth för Peder Ohlꞵons i Eede Land och 
Strann, Och saakenn så länngie upskuthin till deꞵ någon Fullmechtiger komme 
tillstädeꞵ. Och till Dato är inthet swar kommidt, icke häller någor Fullmechtiger 
sigh Ahntedt. 
 

Dito denn 18 Junij 
Anno 1655. 

 
Dato Anklagade Peder Anderꞵon i Byen een Tiuufkåna Märijt Nielzdotter, 
född i Klubbo här uthi Sochnen, för thet hon för 3 Åhr sädan hade afhändt och 
stulijt honom ifrån Lijn ℔, 4 Kakor brödh, och een Fåårboog, dher medh han 
dhå så snart hon förnam att Tiufnaden war rychtbaar, begaf sigh på Flychten och 
hållidt sigh unndan, till deꞵ hon nu åther kom tillstädes, och bleef Fängzligh för 
Rättenn fördh. Till hwilkedt hon nu icke kunde neeka; Uthan sådanth för Rätten 
tillstodh och bekiännde. Och bleef samma tiuufnadt och Nembdenn wärderat för 
_ 3 P 4 öre Söllfwermynnt. I medler tijd hon hafwer hållidt sigh undan, är hon 
och wordin beslagen medh tiufnadt i Söderhambn, och dher stulidt till 6 m:r 
Söllfwerm:ts wärde. För hwillkedt hon hafwer stådt sitt straff. Hon hafwer och 
för 14 Åhr sedhan uthi Fårꞵa Sochn stulijt till 9 Dal. 12 öre Söllfwermynntz 



wärde, dherföre hon och hafwer plichtadt som Tingzprotocollet uthwijꞵer. Så 
emädan bemällte Märijt Nielz Dotter Nu tridie gången med tiufwerij beträdder 
ähr, Hwarföre är hon efter giord gierningh och egin bekiännellꞵe sampt Kongl. 
Maij:ts dher öfwer uthgångne Straffordningh Dömbd ifrån Lijfwedt, Och 
Domen Öfwerskickadt till dhen Höghl. Kongl. Hofrättz Nådige förklaarningh. 
Här opå är till Dato denn 16 Januarij 656, ingen Resolution eller swar 
Annkommig. 
 
Joen Pederꞵon i Norrhwäna lade sigh i een annars saach för Rätten wardt 
saach _ 3 m:r. 
 
Peder Brynteꞵon i Fiärdsätter beswärade sigh öfwer Erich Erichꞵon för 
dhetta boendes i bemällte Fiärdsätter, att han icke hafwer bekommidt af honom 
dhe penningar för Syꞵlo Jorden som honom på förra Tingedt tilldömbde blefwe, 
Och nu sedermera inlåthidt sigh medh samma Jordelått uthi ett skifte medh 
Hanꞵ Ohlꞵon i bem:te Fiärdsätter till Hållꞵiö byy uthi Nårbo Sochn som 
förskrefne Erich Ehrꞵon och Hanꞵ Olofꞵon bekiändhe. Så emädan Erich 
Erichꞵon icke hade ännu betallt Jorden. Och i fall dher så wore, kundhe hann 
ånthå samma Jordelått Laghligen eij bordtbytha. Dy dheruthi innstach sigh och 
Peder Brynnteꞵons Hustros deehl och hans Styyfdotters som ännu Omyndigh 
ähr; Alltså bleef samma bythe upphäfwidt, och Erich Erichꞵon som wällade sigh 
Jorden till, och bordtbytte dhz han inthz åtthe, hwardt efter thz 18 Capitell i 
Jordeballken och Konungzballkens 28 Cap: fälldt att böta _ 40 m:r och upfylla 
Måhlsäganden skadann. 
 
Wardt Nembdt 4 beskiedelige Männ på Räckenskap emillan Länꞵman Joen 
Olofꞵon i Sijmyra och Mickill Hanꞵon i Loppedt huru myckidt afnöötas skall 
af dhe 76 Dal. Koppm:t Knechteleega, som Länꞵmans Broder Påål Olofꞵon i 
Moora på accord i Hööke hemmanedt inlagdt hafwer. Och hwad dhå 
öfwersticker böhr Mickill Hannꞵon betala. 
 
Dato wittnade Erich Nielꞵon i Swidia efter sworne Eedh, att thå hann medh 
flere godhe Männ wore kallade på Rächningh om hemmanetz Kiöpedt emillan 
Sahl. Mårtenn Annderꞵon i Skogha och Anders Joenꞵon i Eedha. Thå fich 
Hustro Kirstin Sahl. Mårten Anderꞵons fordra _ 15 P:r Koppm:t i förhöögning 
på Mynntedtz Walor, när Anders Joenꞵon thz innlööste, efter hwillken sworne 
Eed, skal Annders Joenꞵon samma Penningar betala. 
 
Joen Olofꞵon i Gammelsträngh och Nårbo Sochn hafwer medh sins Hustros 
samtyckio uplåthidt och sålldt Anders Erichꞵon i Sannäꞵ, sijne Hustros Arfwe 
hemman liggiandes i bemälte Sannääs, som är 5 öre och 3 th:r i skatt. Och 
dherföre upburijt Penningar 500 Dal:r Koppmynnt till fullo nöijo, som 
Kiöpeskriften Daterat _ 17 Juiji wijdare uthwijser. Så emädan samma hemman 
war Laghbudith och Laghståndith, och hanꞵ Hustros Broder Peder Mattꞵon i 
Moora, på sijne och sijne Sal. Systers Hustro Brijtaꞵ barns wägnar, som 
närmaste bördeman wore, wedersakade, Dy Dömbdes dheras Kiöp fast och 
gilldt som brefwedt dher å gifwidt wijdare förmähler. 
 
Joen Olofꞵon i Sunnanꞵiö Laghbödh tredie reesan ett hemman ibid: 6 öre 12 
th:r i skatt. 



 
Peder Olofꞵon i Eede Laghlbööd _ 7 mhål Jord ibid: förste gången. 
 
Lars Niellꞵon i Hwäna Laghböd een Jordelått ibid: 3½ öre i skatt tredie gång:n. 
 
Siul Pederꞵon i Bärga Laghbödh ett hemman ibid: 10 öre i skatt förste gången. 
 
Peder Ohlꞵon i Eede och Peder Ohlꞵon i Nääꞵbyen Laghbödhe förste gången 
någon Jord i Swalar och Änng i Yterängien. 
 
Fändrijken Petter Brask i Åkre, upbööd ett hemman ibid: 6 öre i skatt förste 
gången. 
 
Olof Pederꞵon och Peder Olofꞵon i Nääꞵbyen Laghböde förste sinnedt een 
Jordelått ibid: 3 öre i skatt. 
 
Olof Erichꞵon i Norrbärgh Laghbööd een hemmanꞵ Lått i Tiennemyra 3 öre 
18 th:r i skatt förste gången. 
 
Lars Claꞵon i Siulgård Laghbödh een Haga på andre sijdhan Kijlagården 
förste gången. 
 
Erich Erichꞵon i Skoga läth förste gången Laghbiuda ett hemman i 
Tiennemyra 5 öre 20 th:r i skatt. Dher efter bödh näste bördemann Joen Perꞵon 
i Tiennemyra. 
 
Efter såsom någon twist hafwer warit emillan Wästertoolboman, och dhem som 
sijne Fäbodar hafwa i Ickelzboder, angående Råå och Röör, så och een 
Rödningh som Toolboman föregaaf att Ickellzman bruker inn om Toolboo Råå: 
Så är dherom medh tållfmannaSyyn ransakadt, att dheras Råå begynnes i Stoor- 
eller SwartååꞵRåå, Och deꞵ wijꞵare hålla sitt sträck neder i bäcken för 
Toolbotächterne dher ett Råå skall Opsättias. Hwar efter finner thet sigh, att 
samma Röödningh är beläginn in om Toolbo Råå. Menn Ickellꞵboman sadhe 
dherföre skatta een hallf öre, thet han medh wittnen bewijꞵa wille, Och dher 
medh sattes Ährendeth till Tingedt. Och framkallades nu för Rätten gamble 
männ Anders Olofꞵon i Ååꞵ, och Peder Olofꞵon i Östanꞵiö, hwillke efter 
sworne Eed wittnadhe, Att på paꞵ _ 45 Åhr sädhan kom Skattfall på Sochnen, 
Thå wardt af Länꞵmann och Tållfmän i Sochnen ransakath dher någon ny 
RönningzLanndh Jord uptagin war, Och tå toge bem:te Ickelzboer för samma 
Rönningh een hallf öre i skatt. Hwillken Rönningh dhe sädhan hafwa slagidt 
unnder Fääfoot. Wardt sagdt att alldenstundh Toolbomann eij stod efter 
Röödningen för Skatten skull, Dy behåller dhen Ickellzbomann som Skatten 
dherföre anntagidt hafwer medh dhet beskied att dhe skole hålla dher gård och 
wård om, Och rätta sigh sädhan bäggie parterna med muulebeeth och yxebörd 
efter ofwansk:ne Råå och Röör. 
 
Dato förekom Peder Olofꞵon i Eedhe och gaaf tillkiänna att hann hadhe 
förmedlest Länsmannen låthidt Stemma Kyrckioherden Wällärde H. Marcus 
igönom Anders Joenꞵon i Stymbne hijt till Tingedt, att swara honom om 
Ryꞵiefiskiedt som Pastor will tillägna sigh under Prästebordeth. Och wittnade 



Anders Joenꞵon att han sade honom dher om till. Och gaaf tå Herr Marcus till 
swar, att han wähl wiste hwad hann war stembd före, Menn sädan sigh inthedt 
på tingedt inställthe. War icke heller till Dato kommidt någodt swar om någor 
Fullmechtiger ifrån Consistorio, Och i så måtto medh Domen upskuthidt. 


