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Delzboo Sochn. 
Den 28 Novemb: 

Åhr 1657 
 

Nämbden. 
Anders Olufꞵon i Wiij, Oluf Jonꞵon i Edzänge, 
Joen Håckanꞵon i Näꞵbyn, Anders Perꞵon i Loppet, 
Larꞵ Perꞵon i Edhe, Per Olufꞵon i Näꞵbyn, 
Biör Zachricꞵon i Dufnäs, Erich Erꞵon i Håknårbo, 
Anders Mattzon i Sunansiö, Hans Jonꞵon i Mora, 
Håckan Perꞵon i Huäne, Erich Jönꞵon i Stranäng. 

 
Huuꞵarme 19 Perꞵoner dheras skatt 7 hemman 4 öhre 14 ?:r dher på bewijs 
gifwidt. 
 
Michel Hanꞵon i Loppet hafwer skuridt Lars Larꞵon i Toolbo medh en Knijf 
ett blodwijte som han icke kunde neeka före, ähr han dherföre fäldt att bötha 3 
m:r Sårm. medh will. 10 Cap. 
 
Eftersåsom 6 grannar i Fiärdsätter hafwa lijdit skadhe, af wådeldh så att heela 
byen medh deꞵ Huus och Innandöme blef upbränt som 6 edsuorne män 
ransaakat och pröfwat hafwa, och dher efter dhem branstodh tilldömbdt Nembl. 
af huar gårdh som föllier efter huars skada: 
Biör Olufꞵon hans skada 527 P 12 öre der efter upbära 13½ öre 
Carl Mattzon hans skada 437 P 25 öre dher efter upbära 13 öre 
Hans Olufꞵon hans skada 367 P 24 öre der efter upbära 11 öre 
Håckan Olufꞵ hans skada 257 P 24 öre der efter upbära 7½ öre 
Erich Larꞵon hans skada 192 P 22 öre der efter upbära 6 öre 
Peder Brynielꞵ hans skada 384 P 16 öre der efter upbära 11½ öre 
alt i KopparM:t Rächnat. 
 
Efter såsom en Soldat Anders Anderꞵon Snijtt hafr widh hans uptågh på 
Kyrckiowallen berychtat en Soldat Hustro Karijn i Sörhuäne /: hennes man 
nu warandes i Pålandh :/ för lägersmåhl medh tuänne gifta Soldater Johan 
Perꞵon Orm och Hans Carlꞵon i Huäne, af thet tillfälle efter Hans Carlꞵon 
war funnin i Sängh medh hänne, och Johan Perꞵon war instängd i hännes 
Stufwa. Så wardt dher om nu på tinget Ransakat Nämbl. thet anlangande att 
Hans Carlꞵon war funnin i säng hoos Hustro Karin, så kom thet så till att Hans 
Carlꞵon med hans hustro hafwa tingat sigh huuꞵrum hooꞵ Hustro Karin och 
ehuru dhenna Hans Carlꞵon war druckin hafr hans egen hustro siälf lagdt honom 
hoos Hustro Karijn, dher hon och dhå dher inne om natten lågh. Sädan Johan 
Perꞵ belangande så hafwa deꞵe Hans Carlꞵon och Johan Perꞵon en annan gångh 
druckit tillhopa hoos Hustro Karijn thå ehuru the hafwa fördt sin ordh i hoop, 
blefwe dhe owänner Hans Carlꞵon gått uth och heem till sin wärdh Erich 
Matꞵon, hemptar sigh en yxa dher medh han kommer igen och hugger på dören 
som thå påstengdh war, och thå war och Hans Carlꞵons Hustro jempte Hustro 
Karijn inne, och af thet tillfälle war han Hustro Karijn berychtat. Nu emädan till 
denne berychtan ganska lijthen skiäl war medh, och nämbden elliest pröfwade 



någon owänskap war inkommen emillan Anders Snijt och Hustro Karin. Dy 
ehrkändes hon frij för dhenna berychtan, och Anders Snijt skall tilltalas thå han 
hemkommer för dhenna sin tillwijtelꞵe. 
 
Dato framlade Siul Perꞵon i Bärge ett förseglat Kiöpebref Dat: 15 Maij 1655 
förmählandes att Borgare i Hudwichzwaldh Hans Jonꞵon hafwer uplåtit och 
Såldt honom sitt faste Arfwe hemman liggiandes i Jopsberge som är Tijo öre i 
skatt och der före upburit Penningar 700 P S:M:t Så och dher till en klädningh 
att b:te Hans Jonꞵon för 12 P och ett Kaꞵjärkekläde till hans hustro för 8 P 
SölfrM:t i fä?? godha, till fullo nöijio. Thå Framstegh Oluf Hanꞵon i Breåker 
som till Samma hemman bördigh war och kärade dher efter. Så ehuruwäll 
hemmanet war lagbudit och lagståndit lijkwäll gaf Siul Perꞵon honom En Tunna 
Sädh i Stille, der medh Oluf lätt sigh benöija, och dher medh ehrkiändes dheras 
Kiöp fast och gilt, om brefwet dher å gifwidt wijdare utwijser. 

 
Dito den 14 Junij. 

Åhr 1658. 
 

Anders Anderꞵon i Kölziö hafr besufwidt löös Kåna Anna Hansdotter ibid 
medh huilken han nu andre gången hafwer aflat barn medh, är hans Saach 
fördublat att bötha 6 m:r. 
 
Erich Perꞵon i Hagha hafwer belägradt Brijtha Kiönicksdott. i Känna Myra, 
och togh henne sädan till laggifta hustro, ähr hans Saach half mindre nembl. 20 
m:r.  
 
Hans Biörꞵon i Fiärdsätter hafr berychtat Hans Mattzon i Loca att han hade 
borttagit höö af Jon Perꞵons i Loca hööladur, huilket han honom och nu på 
tinget för Rätten tillwitte och wille honom thet bewijsa åhnthå han eij kunde. 
och emädan han emot Rättens warningh eij wille sigh Rätta, och hööäganden 
Jon Perꞵon eij hafr Saachnat något höö. Dy ehrkiände nämbden b:te Hans 
Mattzon dher före frij, och Hans Biörꞵon fälthes att bötha 3 m:r för thet han 
giorde sigh till Målzman i ens annars Saach och 40 m:r för wijthes måhlet efter 
thet 29 Konunghb: och 20 Cap: Tingm. b: 
 
Peder Mårtenꞵon i Opsiö hafr fäldt olofligit taal emot Erich Larꞵon i Suidia 
huilket taal han nu för Rätten igenkallade och rättade ähr han fälther åth 3 m:r 
Tingm. 43 Cap. 
 
Påwell Erichꞵon i Mora hafr wrächt och skäldt en Nämbdeman Anders 
Olufꞵon i Wij hafwa borttagit en weepa ifrån en Bärgzman widh 
Kopparberget bd Jackob Knutꞵon som skedde för 20 Åhr sädan, thet han och 
nu wille honom her på tinget bewijsa, oansedt han thet eij kunde, uthan 
Pröfwadhes att Påwell thet honom af haat och afwundh willia påföhra efter 
Anders Olufꞵon eij skulle hafwa lagdt honom rätt betalningh för den kiörtzel 
som Påål hafwer giort widh skantzen. Så emädan Anders Olufꞵon upwijste b:te 
Jackop Cnutꞵons bewijs af Dato 1637 att Anders Olufꞵon hafr tiänt honom 
ehrligh och wäll, och Påwel eij wille emot Rättens warningh rätta sigh. Dy 
fälthes han att bötha 3 m:r för dhet han giorde sigh till Målsman i annars Saach, 
och för wijtes måhl 40 m:r efter dhett 29 Cap. i Kon. b. och 20 Cap. i tingm: b. 



 
Eftersåsom Anna Mattzdotter i Fiärdsätter är kommin i taal och Rychte i 
Sochnen att hon skulle hafwa haft olofligit umgänge medh en gift man i 
Stockholm b:d Bengdt Månꞵon, huilket taal Erich Larꞵons syster b:d Karin i 
Fiärdsätter hafwer utspridt, som nu eij war tillstädes, och emädon Rätten ingen 
wiꞵ underrättelꞵe kunde her af fatta, blef ährendet upsatt, och Anna hugza sigh 
om bewijs ifrån Stockholm och huru hon kan leda sigh ifrån Samma Rychte. 
 
Dato framlade Oluf Perꞵon och Per Olufꞵon i Nääꞵbyen ett Kiöpebref i 
Rätten Dat: 6 Martij Åhr 1657 förmählandes att Mårten Olufꞵon i Nårrhuene 
hade uplåtit och såldt dem sin Fädhernes Jordelått liggiandes i Nääsbyn som ähr 
3 öre 2 ?? i skatt, och dherföre både för Huuꞵ och Jordh upburit Penningar 199 P 
16 öre Koppar M:t och Sölfwer 16 lodh, som han på tinget den 6 Martij 657 
tillstodh, och nu hans Hustro Karijn Olufsdotter bekände att han der till hade 
upburit i Stille Penningar 10 P Kopparmynt. Item hafwer Erich Jonꞵon i 
Edzänge som der till nermaste bördhman war upburit penningar 20 P Kopp:M:t 
som han nu för Rätten tillstodh och bekiände. Så emändan samma Jord war 
lagbudin och lagståndin, och så på tinget lageligen Ransaakat och giort war. Dy 
dömbde iagh sampt Nämbden dheras Kiöp fast och gildt, som brefwet dher å 
gifwit wijdare uttwijser. 
 
Siul Perꞵon i Bärge lagbödh 1ste gången en Jordelått i Lingstadh som ähr 1 
öre 18 ? i skatt. 
 
Hustro Margreta Sahl. Erich Håckꞵons lagbödh 4 måhl åker till panta af 
Sahl. Erich Erꞵons hemman i Näset 1 gången. 
 
Håkan i Nårhuena lagbödh 9 Måhl och 6 hampnar i åker och äng i Biörka 1 
gången. 
 
Biör i Dufnäs lagbödh 1 gången en Jordelått i Bondebo som ähr 7 öhre 7 ?:r i 
skatt. 
 
Anders Larꞵon i Rotzla lagbödh 5 Måhl Jordh i åker liggiandes i Mora 1 
gången. 
 
Majoren Manhaftigh Jon i Myra lätt 3die gången upbiuda ett hemman i 
Hagha som ähr 11 öre i skatt. 
 
Lars Perꞵon i Nääsbyn lagbödh förste gången ett Walställe i Prättänges 
Wallen. 


