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Delzboo Sochn 
Denn 6 Novemb: Åhr 1656. 

 
Nembden. 

Anders Olꞵ i Wij, Oluf Joenꞵon i Edzängie, 
Joen Håckeꞵ i Nääsbyen, Anders Peerꞵon i Loppet, 
Peer Olufꞵ i Nääsbyn, Erich Erꞵon i Håknorboo, 
Anders Matzon i Sunnanꞵiö, Hanns Joenꞵon i Moora, 
Håkan Peerꞵon i Hwena, Bjöör Zachrieꞵ i Duufnääs, 
Larꞵ Peerꞵon i Edhe, Erich Jöennꞵon i Stranängh. 

 
Oluf Påålꞵonn i Tompta, blef af Broofougdenn Bengdt Joennꞵonn ahnklagat 
för Ogill Wägh som Synemänn Wittnadhe, Item Mickell Niellꞵonn j Nääsbyen, 
blefwo the hwarthera fälldte at bötha _ 3 m:r. 
 
Anders Anderꞵonn i Kiäälꞵiöö tillstodh hafwa belägrat, Kohna Anna 
Hanꞵdotter ibm och medh henne barn afladt, ähr han derföre fälldt at bötha _ 3 
m:r och efter lagh tilhollin tillijka medh henne opfostra barnet. 
 
Biöör Olꞵonn i Fiärdsätter, kalladhe Britta Peersdotter ibm en lögnerska för 
Rärten, blef han derföre fälldt at bötha _ 12 öre. 
 
Biör Olꞵonn i Fiärdsätter och Britta Andersdotter j Wästerberge, hafwa 
fördt sqwaller om en Knecht Hustro, Hust: Karin j Åås, och icke annat wiste 
medh henne än dhet ehrligit och godt war, ähro dhe derföre fällte at bötha 
hwarthera _ 3 m:r för Läppegielldh. 
 
      Huusarma _ 37 Peerꞵoner, deres skatt hemman 16:  9 öre 18 ?:r dher på 
      bewijs gifwet blef. 
 
Dato. Ahnklagadhe Borgare j HudwichzWalldh Mickell Erꞵonn en Bonde 
be:d Carl Olufꞵonn j Sättiera, at han hadhe stullit ifrån hans Fordzlebondhe 
Anders Nielꞵonn i Sälliesta och Järfꞵiöö S: _ 49 al: Toobak och 1 m:r K:M:t, 
dher till han icke kundhe neka, uthan det tillstodh och bekiendhe, Och wardt 
samma tiufnadt af Nembden werderat för 6 P:r 13 öre Sölf:M:t, hwarföre efter 
giordh gierningh och egen bekiennelꞵe ähr han dömbdh at gifwa Målzäganden 
sitt igen, och sedhan bötha _ 3 gånger så mycket som tiufnadhen är werderat för, 
hwillke penningar han uthgifwet hafwer. 
 
Joen Olufꞵonn i Edhe, hafwer förelagdt Dyrich Herrmanꞵonn j Afwa hafwa 
bårtagit Foglar och Harar, under hans Flaker och Snaror, hwilket han eij kundhe 
bewijsa, är han derföre efter lagh på lagdt at bötha 40 m:r, Men för hans och 
allmogens förböön skull, blef han på Kongl: M:t Nådighe behagh, förskont 
medh _ 3 m:r, efter och Målzäganden badh för honom. 
 
Efter såsom Erich Swennꞵonn i Afwa, för detta Måhlzman för sins Broders 
Sohn Swen Olꞵonn, icke kan förestå Barnegodzet, alltså wart sagdt, att han 
skall dherföre redho och Rächenskaph giöra, Och Sijdermehra förordandes nu 



Måhlzman dherföre Oluf Joenꞵonn j Wästanängh och Mickell Joenꞵonn j 
Prättängebergh, Och så frampt Erich Swenꞵonn eij afställer och betaller Jorde 
och Huuspenningarne så skall han derföre gifwa skälligh afradh, medhan barnen 
tarfwa fordnskaph. 
 
Efter såsom Oluf Niellꞵonns j Tianerängh, Swärfader, Sal: Erich Joennꞵonn 
och hans Sahl: Broder Anders Joennꞵonn, hafwa för någon run tijdh Sedhan 
fördeelt sitt hemman 12 öre j Skatt, at besittia under et Mantall, Men 
sijdermehra haf:r denn _ 3:e Brodren Sal: Oluf Joennꞵonn j Edhe till sigh löst 
Sal: Anders Joennꞵons hallfwa deel under sitt hemman, doch swarat dherföre 
medh denn andre låtten, för et hallft Mantaal. Nu såsom dhet Sträfwer emot 
Kongl. Förbudh, at sönderijfwa hemmanen. Dy blefwe nu Oluf Niellꞵonn och 
för:ne Sal: Oluf Joenꞵonns Sohn Joen Olꞵonn så förlichte, at Oluf Niellꞵ skall 
loꞵa thet tilhopa efter Sochnenes gångh och skiäligen förlijka honom för 
afträdhe. 
 
Joen Håckenꞵonn j Swedja lätt opbiudha sigh näste Slächt till Syꞵlo och 
Wällfodran. 
 
En gammal qwinna Britta Påålzdotter j Östanꞵiöö, lätt opbiudha sigh näste 
Slächt till Syꞵlo. 
 
Capiten Manhaftigh Joen Anderꞵonn j Myra lätt opbiudha et hemman j 
Hagan 11 öre i Skatt, som honom till Kiöpz, af Sal: Lars Erichꞵonns Treskz 
arfwinger uplåtit är 1:te gången. 
 
Anders Olufꞵonn i Prättängebergh lätt förste gången opbiudha 2 öreslandh 
Jordh j Wästerängh. 
 
Oluf Carllꞵonn j Mora laghbödh 1:te gången 6: Gillingtaal Ängh på 
Wedhmyra Engien. 
 
Joen Larꞵonn j Skarpängie laghbödh et hemman ibidem _ 16 öre 12 ?:r j Skatt 
_ 1:te gången. 
 
Oluf Erꞵonn i Norrbergh laghbödh 3:e gången et hemman i Kiennemyra _ 7 
öre 18 ?:r j Skatt. 
 
Peer Olufꞵonn i Östanꞵiö lätt _ 3:ie resan, laghbiudha en Jordelåth 4 öre j 
Skatt, dersammastädes belägin. 
 
Efter såsom Sahl: Erich Jönnꞵonn j Nääset hafwer till åthskillige förborgat sin 
hustros hemman 8 öre j Skatt, så att han en deel förpanttadt haf:r, till en deel 
Creditorer gifwet handskrifter, och en dell Creditorer hafwa fodra bewijselighe 
Giälldh. Sedhan hafwer hans Sohn Erich Erꞵonn antagit hemmanet at betalla 
gielldenn, och dhet ringa efterkommit, uthan giordt giälldh ofwanigiälldh, så at 
hemmanet eij räcker allom fullom gielldha, alltså ähre dhe förre Creditorer 
medh dhe Sijdre i twist om præferensen till hemmanet. Nu såsom thet och 
berättades, at och flere Creditorer skolle finnas, än the som nu på tinget sine 
pantskrifter, handskrifter och andre bewijslige gielldh opwijste. Dy blef ährendet 



opsatt, och tillnämbdes 6 Männ som hemmanet opwärdera skolla, och ransaka 
wijdare dher om sedhan will Rätten i samma ährendhe gifwa Swar. 

 
Dito denn 6 Martij 

Åhr 1657. 
 

Dato. Publicerades Kongl. M:tz Placat af Dato 23 Feb: 655, ahngåendhe 
barnamördandhe, hwar efter Allmogen förmantes sådant sitt hus och tienstefollk 
optäckia och warna. 
 
Dato. Ahnklagades Solldat Niells Peerꞵonn j Kyrkiobyn och Norboo S. 
hwilken nu andre gången kom igen medh tiufnadh och hafwer stullit ifrån 
nährskrefne något Blaggarn, Neml: af Peer Olꞵonn i Östanꞵiöö 13 al:r af hans 
tienstepijga Anna be:d 17 al: af Hans Larꞵonn i Bergie 10 al:r af Oluf 
Larꞵons j Nordanängie tienstepijghor, Giölugh Olufzdotter _ 12 al:r och 
Anna Jönnsdotter _ 8 allnar, som han allt för Rätten tillstodh och bekiendhe, 
och wardt samma tiufnadt af Nembden werderat för _ 4 P: 16 öre Söllf:M:t. 
Hwarföre efter giordh gierningh och egen bekiennelꞵe, är han efter Kongl: M:tz 
Straffordningh, dömbdh at gifwa Målzäganden sitt igen, och bötha 3 gånger så 
mycket som tiufnadhen är werderat före. Och derföre satte sin Wärdh Lars 
Hanꞵon j Hålziöö j lyfte för sigh. 
 
Hanns Biörꞵonn i Fiäälsätter hafwer belägrat Giölugh Jonnsdotter på 
Hammaren, som dhe bådhe för Rätten tillstodhe och bekiendhe, förste gången 
för 2 åhr sedhann och sedan andra gången 8 dagar för Michaelis 656. Ähr han 
derföre fälldt at bötha _ 40 m:r efter det _ 3 Capit: i Giftm: B. 
 
Så alldenstundh samma Kohna medh barn tillrådd war, och en gammal Solldat 
Påål Staphanꞵonn j Moora och tillstådt och bekiendt hafwer, hafwa henne 
besåfwit, 8 dager för Bartholomæj 656 som Larꞵ Larꞵon i Tompta wittnadhe, 
som för honom i lyfte gådt hafwer at swara till Rätta, och efter Påål eij kom till 
swars, blef Lars Larꞵon fällt at swara och bötha hans Saak Neml: 6 m:r, efter 
Påål Staphanꞵonn kom annan gången igen, medh lönskeläger Köpm: 12 Cap: 
men barnet ahnbelangandhe står dhet till wijdare beskiedh. 
 
Solldat Hanns Joenꞵonn j Långedh blef ahnklagatt af Lands Prophoꞵen Peer 
Thommeꞵon för thet han medh föracht haf: kastat hanns hatt oppå Elden, hwar 
uthaf hatten blef förbrändh, som Hans Joenꞵonn, icke kundhe neka före. Ähr 
han derföre efter Skadans werderingh Nembl. En m:r Söllf:M:t dömbdh at 
betalla hatten och gifwa Målsäganden så godh hatt igen, och efter Stadhgan 
bötha 10 m:r för Nijdingzwärkie. 
 
Efter Nembdens öfwerwägandhe och godhe Männꞵ Rächningh skall Erich 
Larꞵonn j Fiärdsätter betalla Oluf Joenꞵonn i Moora _ 5½ RP. för en Häst, 
Och tå ähr en skrinda Höö afrächnadt för En RP. 
 
Item blef Erich Larꞵonn skylldigh honom 1 RP. för en Häst som Erich hadhe 
för honom rijdit ofärdigh. Doch der af rächna _ 1 P: K:M:t för En Järnkiädja. 
 



Mårthen Olꞵonn j Norrhwena tillstodh dhet Jordekiöp som han Ingådt hadhe  
mz Oluf Peerꞵon j Nääsbyen och Peer Olufꞵonn ibidem om _ 3 öre j Skatt, 
och lofwadhe dhem dher oppå å näste tingh fordra dombref. 
 
Dato wardt opläꞵin en Föreningzskrift Dat: 27 Januarij Åhr 1657, Ahngåendhe 
at Wällärdhe H: Torstanij j SundzWalldh och Hindrich Jonꞵon j Kiölꞵiö 
Torp och Haꞵala Sochn ähre å nyio förlichte om thet arf som be:te Hindrich 
Joennꞵonn j Kiölꞵiöö på sin Hustros wägnar hadhe at fordra efter Sahl. Mester 
Anders j Bolldnäs j så måtto at Hindrich är afställdt medh et hemman här j 
Sochnen Skarpängie be:d, som Nembdhen bekiendhe wora 16 öre 12 ?:r j Skatt. 
Så och för någon Sochnejempna som hemmanet war kommit oppå, haf:r H: 
Torstanij et för allt gifwit Hindrich Joenꞵonn 40 P: K:M:t, som wijdare ähr af 
skriften at sij. Så alldenstundh härom så wäll på Gnarph Tingh denn 25 Feb: 
Innewarandhe Åhr /: dhet Hindrichz Hust: Sara Jöransdotter tillstodh och 
bekiende :/ som och nu här på Tinget är wordit ransakat och dhe så wänneligen 
wore förlichte; Dy ehrkiendes denna förlichningh fast och gill, som brefwit dher 
å gifwet, wijdhlyftigare uthwijsar. 
 
Ahnlangande Erich Larꞵonns j Fierdsätter, wijdare en ahnSöchningh om the 
twenne Öhres Land Jordh, som hans Fader Larꞵ Erꞵon inlöste af Joen Olꞵonn 
i Moora och förmehnar wara på denn tijden giordt tå myntet gick för fulldt, 
framkalladhes Carl Joennꞵonn j Moora som dher om skulle wetta wittna. Så 
ähr dheröfwer Rättens uthlagh och afsagde dom. At alldenstundh Carl Joenꞵ 
sadhe sigh intet wist kunna wittna om åhretallet, War och elliest j samma Saak 
inweklat medh Sal: Joen Olꞵonn, så at honom kundhe ringa wijtes ordh gifwas. 
Dy holler Rätten sigh wedh denn Skiäähl, som dher om tillförendhe af sagdt är 
och af 656 Dombook är at sij. 
 
Capiten Manhaftigh Joen Anderꞵonn j Myra, lätt andre gången opbiudha et 
hemman i Hagan som ähr _ 11 öre j Skatt. 
 
Oluf Carlꞵonn j Moora, Laghbödh _ 6 Gillingtallz Ängh på Wedhmyra Ängen 
andre gången. 
 
Anders Olꞵonn j Prättängebärgh Laghbödh 2 öres Landh Jordh j Wästeräng 
som han till pandta innehafwer. 
 
Caplan Wällärde H: Joen lätt 1:te gången opbiudha någon PandteJordh af Jon 
Olꞵonn j Sunnanꞵiöö. 
 
Erich Larꞵonn i Swedja lätt opbiudha en gammal Man, Joen Håckeꞵ:n 
ibidem, så och en Jordelått dher sammastädes 2:re gången. 


