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Delzboo Sochn
Denn 14 Novemb: Anno 1655.
Nembden.
Peder Olꞵonn i Edee,
Joen Peerꞵon i Nordanängie,
Anders Olꞵonn i Wij,
Peder Olufꞵon i Nääsbyn,
Matz Carllꞵon i Fiärdsatter, Oluf Joenꞵ i Edzängie,
Erich Erꞵon i Håknårbo,
Anders Perꞵ i Loppett,
Joen Håckeꞵ i Nääsby,
Anders Matzon i Sunnanꞵiö,
Biör Zachriꞵ i Dufnääs,
Hans Joenꞵon i Moora.
Peder Larꞵon i Långheedh haf: fördt Oqwämbligh Ordh emot Joen Larꞵon i
Rolfbergh och nu sådant på Tinget rättadhe och badz före, wardt han Saker 3
m:r efter det 43 Capit: j Tingh M: B.
Oluf Perꞵon i Långhbyen haf: fördt oqwämblig ordh emot Knechtänkan
Hust: Brita i Hwäne, hwilka ordh han nu på Tinget rättade. Dy wardt han Sak:
3 m:r.
Solldat Daniell Johanꞵ i Fiärdsätter hafwer belägrat Kierstin Erichzdotter
ibm och medh henne afladt Barn, som han, för än han på togh uthreste, tillstådt
och bekiendt haf:, och satt för sigh Biör Olufꞵonn i Fiärdsätter denn Saken
bötha och bättra, alltså blef han fäldt uthgifa _ 40 m:r och tillika medh henne
opfostra barnet efter Giftmåla B:s _ 3 Cap:
Lars Peerꞵonn i Ede förordades Måhlzman för Hust: Anna Sal: Oluf Swens
efterlefwerska och see hennes bästadh.
Huusarma _ 47 Personer deres Skat 20 Hemman 8 öre 12 th:r.
Oluf Carlꞵonn, Joen Mårthenꞵonn, Peer Matzꞵonn, Påål Erꞵonn, Hanns
Jöenꞵonn, Swenn Joennꞵonn och Oluf Joennꞵonn i Moora, hwafwa
hwarthera sitt Ogilla Wägskifte wedh Mora byen, blefwa dee hwarthera fälldte
at bötha 3 m:r och bootha och bättra Wägen.
Een Wästgiöthe Anders Gundmundꞵonn ifrån Boråhs Stadh, hafwer för 2
Åhr sedhan Kiöpt en Klädes Råck af en Solldat Allf Joennꞵonn j Moora, denn
Soldaten stulit hafwer ifrån Påål Olꞵonn j Mora, och emedhan thz Wästgiöten
kunnigt war, gaf han icke mehra för Råcken än 4 P:r 19½ öre K:M:t, och då
straxt kiende Eganden igen sin Råck, och i så måtto satte Wästgiöten borgen för
sigh, Matz Carllꞵon i Fiärdsätter, at swara till Rätta. Så emedhan Solldaten
hafwer för sin Sak plichtat, och denne Wästgöte Anders Gunmundꞵon eij haf:
wellat, allt sedhan kommit till Rätta, wardt detta så öfwerwägat, at Mats Carlꞵ
som i Borgen gådt hafwer, skall uthgifwa så månge Penningar till Cronan och
Häradet som Anders Gunmunꞵon för tiufnadenn gifwit haf: Neml: 1 P:r 27⅕ öre
Sölf:M:t efter det _ 12 Capit i Kiöp M: B.

Peder Hannꞵonn i Hwenna och Peder Larꞵonn i Glombo förordnades
Måhlsmänn för Ella och Britta Peersdöttrer j Sannäs.
Matz Påålꞵon i Långzbo tillstodh wara skylldigh Caplan Wällärde H: Joen
100 P:r K:M:t Och derföre lyftade Lännꞵman Joen Olꞵon, samma Penninger
till nästkommande Lucia at betala.
Dato kom för Rätten Peer Olꞵonn i Ede och androgh denn ahnhängiga Saach
emillan Kyrkioherden H: Marcum Wilhelmj Kierande och Peer Olufꞵonn
Swarande om et Lake Röskie Fiskie, liggandes uth för Peer Olufꞵonns Landh
och Stråå, som H: Marcus förmedellst efter en Wittnesskrift, som gamble män i
Sochnen uthgifwet hafwa, på uhrminnes häfdh, will possidera under
Prestebordetz Rätt och Rättigheet, efter hwilken Wittnesbördh och ahndragne
berättellse haf: H: Marcus bekommit Reverendisimi Archipiscopi tillståndh at
optaga deres Ryskior som dee uthan lof der nedsättia.
Öf:r denna Saak ähr gången en Ransakningh till det Wyrdige Consistorium j
Ubsala wedh Distingzmarknaden _ 1654 medh begieran at någon Fullmechtigh
af Capitelet förordnades för än Dom i Saken ginge, Dat: 5 10br Åhr 1653 och
till Dato intet beskiedh kommit. Då nästförholldne Tingh den 18 Junij
Innewarande åhr lätt Peer Olꞵonn Citera H: Marcum till tinget gienom
Anders Joennꞵonn j Stymbne, hwilken wittnade, at han gaf till Swar wäll
wetta hwadh han war stämbdh före. Till Ofwenskrefne Dato denn 14 Novembr:
655 blef åther H: Marcus, förste, andre, och tredie gången Citerat at swara
honom Peer Olꞵonn till rätta, Menn intet personeligen wille Comparera, uthan
medh sin skrifwellse föregaf icke förstå wara rätt stämbder, uthan will förbijda
Capitetz Sententz och Dom. Så emedhan ofwanskrefne Peer Olꞵon haf: Saken å
nyio andragit och wederparten Herr Marcus icke wellat swara, så at Rätten till
något ändteligit uthslagh komma kunde, dy war på swarandes klagan denne
ringa Rättens betänkiande. Först allenstundh det Wyrd: Consistoriu ingen
Fullmechtiger nu öfwer et åhr sedhan hitskickat hafwer. 2 Hafwa twenne
wittnen, Simon Joenꞵ i Stymbne och Anders Peerꞵonn i Breåker denn 5
Sept: A:o 653 på Tingh så wijda revocerat deres Wittnesbördh, at der icke kunna
medh Edh holla, hafwa wetta el:r hördt, at samma Fiskie hafwer af ållder legat
under Prestebordet _ 3 Haf:r fordom Kyrkioherden Sal: M: Dominicus thz eij
brukat innan 44 åhrs tijdh sedhan han kom till Pastoratet, föruthan på 3 åhr, tå
hans Hust: Hederlige Matrona Hust: Karin thz medh lof fick af föresk:ne
Peder Olufꞵonn som hon bekiendt haf:r och till det fierde, haf: H: Marcus eij
wellat Comparera. Alltså wardt afsagdt at Peder Olꞵonn som Fiskiet uth för sitt
Landh och Stråå å Wattn uth inne haf, thet och beholler efter det 6 Capit i
Bygningab. till deꞵ Kiäranden medh Swurin Edh, sin uhrminnes häfd lageligen
bewiser, som han sigh påberopat haf: och deꞵförinnan holles denn
Wittnesbörden som i Kyrkiones bok infattat är, af ringa wärde.

Dito denn 9 Februarij 1656.
Eftersåsom Swediehollet, wore af Giestgifwaren tillsagde, hafwa sine twenne
Häster om dagen j holl för denn resande skull, och det efter hanns Grefl: N:s
Förordningh. Så emedan samma holl dhz medh tredsko försummat haf:r, och
denn resande der igenom sin resa försummat, hwarföre blefwe dee j samma holl

efter Krögare Ordinantien A:o 651, fällte at bötha _ 40 m:r och opfylla denn
resandes skada.
Matz Perꞵonn i Opꞵiöö war sammaledes af Gästgifwaren tillsagdh hafwa sine
Hollhäster twenne stycken om dagen j Wekan, och det heela Weekan medh
tredsko försummat det han eij kunde neka före. Hwarföre blef han efter samma
försk:ne Ordinantie fälldt at bötha _ 40 m:r.
Joenn Peerꞵonn i Hwena begierade faste bref på denn Jordelått 5 öre i skatt
som han af Halingzhemmanet inkiöpt haf: för _ 400 P: K:M:t. Så alldenstundh
een Soldat Påål Peerꞵon nu stadder j Fiendelandh, så och oförsedd Pijga
Britta Pedersdotter j Hwena ähre der till bördige och medh flera till en deel af
hemmanet, berättigade, som ännu oförsålldh ähr. Alltså kunde Rätten icke
tillåtha honom faste bref der oppå emot det 8 Capitel j Jordaballken.
Hindrich Joennꞵonn i Skarpängie war lageligen tingstämbdh at swara Peer
Brynteꞵonn i Fiärdsätter om kosthollande för hanns hemman och intet welle
Comparera, wardt han Saker _ 3 m:r.
Borgare Johan Johanꞵonn i Hudwichzwalldh Fullmechtigh på Hust: Karins
Saligh Matz Miukz wägner, och Peer Joeenꞵonn i Mora Målzman för hennes
barn kiärade till Erich Larꞵon i Fiärdsätter at hennes Sal: Manns arfwedeel i
Huus och Jordh af Wästerängzhemmanet efter _ 2 öre i Skatt, icke skulle
fyllest wara betallt. Tå framlade Erich Larꞵon, be:te hennes Manns Kiöpeskrift
Daterat 3 Februarij A:o 1635 förmählandes att han sin arfwehuus och Jordh j
be:te Wästerängh till Joen Olꞵonn i Moora sålldt haf:r och derföre full
betallningh upburit, hwilken Lått Erich Larꞵonns Fadher, Lars Erꞵon sedan
igen wandt, och gaf Joen Olꞵonn sine uthlagde penninger igen. Hwar medh
Erich Larꞵon nu welle at Jordenn skule wara fullbetallt, tå wittnade Erich
Swennꞵonn i Rimskough efter Swurin Edh å Laghbook, at Sal: be:te Matz
Miuuk åfta bekiende och sigh beswärade eij mehra hafwa upburit af Sahl: Joenn
Olufꞵonn j Moora änn _ 60 Dal: K:M:t oppå samma JordeKiöph, Så emedan
Erich Larꞵonn icke kunde bewisa mehra wara betallt än 60 P:r och der till _ 30
Dal: K:M:t som han till be:te Hustro Karin lefwererat hafwer, som hon
bekiende, Hwarföre wardt det så af Nembden öfwerwägat, at Erich Larꞵon skall
samma Jordh betalla efter Sochnenes gångh, Nembl: 1 lodh Söllf: för hwar
penningh j Skatt? Menn Huusen belangande, blefwe gode Männ tillNembde
dem at pröfwa och werdera efter det wärde som Husen woro, då Jorden först
Sålldes, och efter deꞵ wärde pålades Erich Larꞵon Huusen betalla.
Ahnlangande denn Jordelott hallft Måål i åker och 1 Måhl och 5 Fampns Landh
Swalar som ofwanbe:te Erich Larꞵonns Fader Lars Erꞵonn hadhe bårtpantat,
för 15 Dal: K:M:t och denne Hust: Karin sedhan igenlöste, och denn
andtwardade Erich Swenꞵ j Wästerängh j hennes frånwaru till Stockholm, at
bruka, och det oachtadt griper Erich Larꞵonn uthan laga dom till Jordenn och
denn till sin nytto och uthan betallningh sigh tillägner, som han nu icke kunda
neka före, så ähr dher öf: Nembdens betänkiande, at Erich Larꞵonn skall betalla
Hust: Karin, samma 15 Dl: igen och förlijka henne skadeståndet 6 P:r K:M:t
som godhe män lagdt hafwa och der till för wolldzwärkie bötha _ 40 m:r efter

det _ 28 Capit i Konungzbalken, och efter hann intet hade at bötha medh, lades
han i Fängellse at plichta en Månadtz Dagh.
Dato. Oplästes för detta Landzskrifwarens Bengt Larꞵonns Rästlängdh på
någre Cronones Restantier, som här j Sochnen innestå, och pålades Lännꞵ- och
12 Männ at dee hanns fullmechtige Bengt Joennꞵonn Assissterlige ähre dhz
uthfordra.
Peder Olufꞵonn i Ede laghbödh 7 Måll Jordh ibm tredje gången.
Siull Peerꞵonn i Berge lagbödh et hemman ibm tredje gången.
Lars Claꞵonn i Siulgårdh laghbödh en Haga liggiandes Nordan om Kijla 3:ie
gången.
Oluf Perꞵon och Per Olꞵon j Näsbyen laghbödhe 3 gången en Jordlått _ 3 öre
i skat ibm.
Peer Olꞵonn i Östanꞵiö laghbödh _ 4 öreslandh Jordh ibm andre gången.
Lars Peerꞵonn i Nääsbyen laghbödh andre gången et Walleställe Prättänges
Wallen be:d.
Oluf Joennꞵonn i Nääsbyen lagbödh Prättängz Wallstelle andre gången.
Matz Carllꞵonn i Fiärdsätter lagbödh en Jordelått ibm förste gången.
Erich Erꞵonn i Skogh laghbödh et hemman Kiännemyra tredje gången som
han af Solldaat Oluf Joennꞵonn ibm nu warandes j Fiendelandh, Kiöpt haf:r
det nu hans Hust: Britta föregaf at han thet emot hennes willija Sålldt haf:r
Oachtandes at det war hennes arfwahemman.

