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Delꞵboo Sochen 
Den 17 Decemb: 

Åhr 1658 
 

Nämbden 
Anders Olufzon  i Wij, Oluf Jonꞵon i Edzänge 
Joen Håckanꞵ i Nääsbyn, Anders Perꞵon i Loppet 
Lars Perꞵon i Edhe, Per Olufzon i Nääsbyen 
Biör Zachrieꞵon i Dufnäs, Erich Erꞵon i Håcknårbo 
Anders Mattzon i Sundnäs, Hans Jonꞵon i Moora 
Håckan Perꞵon i Huena, Erich Jönꞵon i Stranängh. 

 
Oluf Jonꞵons i Edzänge wallefolck hafua ättiat och betth mz hans boskap uthj 
Lars Nilꞵons i Norrhuena ängh, som tillstått och bekänt blef, ähr han derföre 
fält att bötha 3 m:r och skadan åther efter thet 10 Cap: Bygn: b: 
 
Lars Nielꞵon i Norrhuena hafuer slagit Brijta Jonsdotter ibid 2:ne blånor ähr 
han derföre fältt att bötha 6 m:r. 
 
Huꞵarme i Delzbo 16 Personer dheras skatt 5 mantaal 12 öre 14 ?:r dher på 
bewijꞵ gifuidt. 
 
Dato Framlade Erich Erꞵon i Skough ett Kiöpebref Dat: 8 Martij Åhr 1655 
förmälandes att Soldater Per Erꞵon och Oluf Jonꞵon i Tiänemyra hafua 
uplåthit och såldt honom, Nembl. Per Erꞵon sitt och Oluf Jonꞵ sin Hustrus 
Fädernes hemman liggiandes i b:te Tiänemyra som ähr 5 öre 20 ?:r i skatt, Och 
derföre bådhe för Huus och Jordh /: undantandes ett Stolphärbre till b:te Oluf 
Jonꞵons Hustro Brijta :/ upburit i Sölf:r 80 lodh och i Penningar 10 RP och 260 
P KM:t till fullo nöijo. Thå framstegh för:ne Hustro Brijta mz sin Målzman 
Anders Perꞵon i Tiänerängh och föregaf eij wara mz hennes samptyckio skedt 
att hennes Jordepartt försåldes, huarföre hon och nu wille ryggia Kiöpet, 
Oansedt Oluf Jonꞵon i Skough och Per Olufzon i Tiänemyra witnade att thet 
war medh hennes wettskap skedt; Lijkwäll efterlätt Erich Erꞵon hänne thet 
igenloꞵa, Men sedan af henne och hennes Målzman betäncht, att hon gaf dher 
till sitt fulla samptyckio, som dhe för Rätten bekände. Och Erich Erꞵon gaf 
henne i stilla den Östra Stufuan, och Källaren dher under mz deꞵ tompt i hennes 
lijfztijdh, huilket sedan skall lyda under samma Kiöp. 
 
Sädan framträdde bördeman Jon Olufzon i Tiänemyra och bödh efter samma 
hemman. Men aldenstumd hemmanet war lagbudit och lagståndit 2 åhr och 10 
månader sädan thet 3die gången upbudit blef och nu her om så lageligh 
Ransakat, afstilt och giort war, dy ehrkändes dheras Kiöp fast och gilt. 
 
Anders Larꞵon i Rotzla blef tilldömpdt brandstodh af dhet Norra Contracte att 
upbähra 3½ öre KM:t för hans undfågne skada af wådeldh efter 6 Edhsuorne 
mäns Ransakan af wärdhe 114 P 16 öre Km:t. 
 



Påwel Larꞵon i Ängia blef tilldömbdh brandstodh att upbära 3 öre Km:t för 
hans undfågne skada af wådeldh till wärdhe 89 P 22 öre Km:t. 
 
Hustro Anna i Åkrö hafuer tagit skada af wådeldh och för henne ähr förbränt 3 
Huuꞵ, Sölfuer, Malm, Koppar, Thenn, Kläder, Spanmåhl och andre Huuꞵgerådh 
saker efter trowärdige och Edsuorne mäns Ransakan till wärde 506 P 1⅗ öre 
Sölfr Myntt. Ähr henne tilldömpdt brandstodh af dhet Norra Contractet 15 öre 
Sölf: Mynt af huar gårdh eller deꞵ wärdhe. 
 
Dato framlade Lars Claꞵon i Siulgårdh ett Kiöpebref Dat: 21 Aprilis Åhr 1655 
förmählandes att Sahl. Oluf Hanꞵon i Wästeränge hafr uplåtit och såldt honom 
en hagha b:d Kylehagan mz dher inneliggiande brukningz: och slottelandh till 
paꞵ ett gillingztaal, Och derföre upburit penningar 7½ RP till fullo för nögningh 
som nu hans Hustro Gärtrudh b:d för Rätten tillstodh och bekände att samma 
hagha l??? henne ifrån hennes gårdh uthe för fää foot aflägen, och elliest så 
ringa att derföre eij någon skatt berächnas kan mz mindre däth stö??? bruuk 
uppå lagdt warder, Och framdeles thå Jorderefningh skier kan någon skatt uppå 
läggias, som Nämbden witnadhe. Nu oansedt thet sträfuer emot Kongl: Maij:tz 
förbudh af den 27 Feb: 1653 att sällia någon Jordh ifrån hemmanet; Lijkwäll 
mädan samma Haga lågh ???ren aflägen så att han dher af ingen nytta kunde 
hafwa. Altså ???? thet af Nämbden öfuerwägat, Att aldenstundh Jorden war 
lagbuden och lagstånden. Dy uppå högstb:te Kongl. Maij:tz Nådige behagh 
ehrkändes dheras Kiöp fast och gildt. 
 
Peder Olufzon i Östansiö hafuer till någon tijdh haft till panta af P?? Larꞵon i 
Ängia en Jordelått efter 4 öre i skatt, liggiandes i Östansiö för 230 P Koppar 
Myntt, den Per Olufzon hafuer låthit upbiuda, Och begärte nu antingen få sijne 
Penningar igen eller faste bref derpå. Thå föregaf Pål Larꞵon medh wilkor 
Nembl. på 8 åhrs tijdh hafua honom dhen Panttsatt, Så emedan Påål eij kunde 
thet bewijsa, dy sattes honom dagh till nästkommande Matthesmäꞵa samma 
penningar betala, medh så beskedh att han thet medh sijne egne penningar, och 
sielf samma Jord innehafuer. 
 
Anlangade thet Testamente som Sahl. Soldat Oluf Jonꞵon Fluur i Tiänemyra 
och hans Hustro Brijta Erichzdotter sin emillan mz witnen bebundit hafua, så 
ehrkändes thet fast och gilt så wijda thet Aflinge godz ähr, Och i så måtto 
ehrkändes den gåfua fast och gill. 
 
Eftersåsom Anna Mattzdotter i Fierdsätter är wordin berychtadt af hennes 
Syskonebarn Karin Larsdotter i b:te Fiärdsätter, der om hon blef tingfördh 
den 14 Junij 658, som skulle b:te Anna Mattzdotter wara beskyldt och uthropat 
af hennes Mattmoder Hustro Karin StadzCammererarens i Stockholm Wäl:t 
Bengdt Månꞵons hustro, för en Hora, Och efter Karijn thå eij war tillstädes 
upsattes ährendet, Och nu den 7 Decemb: 658 blef b:te Anna Mattzdotter der om 
åther tingförd, Och tillspordes Karin Larsdotter medh huadh skiähl hon thet 
bewijsa kunde, Att Annas Mattmoder så skulle hafua sagdt? Suarade hon att thå 
dhe wore 657 för Pingestijden i Stockholm på Ladugårdzlandet hoos Annas 
syster Hustro Karin Mattzdotter, kom thå Äfuen der inn Wälb:te Bengdt 
Månꞵons Hustro Kirstin, Och efter Anna Mattzdotter thå upsade sin tiänst och 
wille eij längre tiäna henne, så sadhe Hustro Kirstin skulle gifua henne bewijs 



som hon förtiänt hafuer och skiäldhe och uthropade henne några resor för en 
Hora, och sade att Anna plägar gå i Cammaren till hennes man, för huilket taal 
Hustro Karin Mattzdotter skulle hafua slagit sin syster Anna Mattzdotter? Dher 
om nu Anna tillfrågades huadh hon wille suara dher till? Suarade hon och icke 
kunde neka att Mattmoderen sådanna ord henne påförde, men nekadhe till 
gärningen, Och sadhe så wara Mattmoderens oseed att lasta och lytha. Men däth 
belangande att Hustro Karin skulle dherföre hafua slagit sin syster Anna, så 
föregaf hon nu att hon slogh henne för däth hon icke sytte barnet. Så aldenstund 
denna Anna Mattzdotter kiänner sigh eij kunna blifua för thetta rychte hon här 
både af för:ne Karin Larsdotter, och å Predikostolen uthj kommin är, libererat, 
Och saaken wid behörligit Forum i Stockholm dher talet uthgångit ähr böör 
Examineras och uthföras, dy remiterar Rätten saaken, dher hän, efter lagh att 
uptagas, Ransakas och dömas dher beskylningen först uthkommin ähr, dijt och 
Karin Larsdotter och Anna Mattzdotter Citeradhe ähre. 
 
Sahl. Jon Olufzons i Sunnansiö Creditorer läthe upbiuda hemmanet 6 öre 14 
?:r i skatt 1:ste gången. 
 
Jöns Halfuarꞵon i Skough lagbödh ett hemman 8 öre 15 ? i skatt dher 
sammastädes 1:ste gångh. 
 
Biör Zachrieꞵon i Dufnääs lagbödh ett hemman i Bondebo 7 öre 7 ? i skatt 
andre gången. 
 
Anders Larꞵon i Rotzla läth 2:dre gången upbiuda en Jordelott i Rotzla åkeren 
som ähr 15 ? i skatt. 
 
Siul Perꞵon i Bärge lagbödh andre resan en tächt liggiandes i Lingsta efter 1 
öre 18 ?:r i skatt. 
 
Håkan Perꞵon i Huena lagbödh 9 måhl och 6 f:r Jordh liggiandes i Biörkan 2 
gången. 
 
Oluf Jonꞵon i Sijmyre lätt 1ste gången upbiuda en Jordelott 4 öre 15 ?:r i skatt 
i Långzbo belägen. 
 

Dito den 18 Junij 
Åhr 1659. 

 
Dato anklagade Landz Capitein Lars Larꞵon deꞵe efter:ne för thet the mz 
tredsko hafua försuthit Stämbningh wid dhenna Krijgztijden komma tillstädes 
uppå wapnesyenen: Nembl. Erich Jönꞵon i Nyåker, Oluf Olufzon i Glumbo, 
Påål Olufzon i Toolbo, Lars Larꞵon ibidem, Oluf Jonꞵon i Skough, Per 
Mattzon i Edhe, Håkan Perꞵon i Norrhuena, Oluf Anderꞵon i Åkre, Hans 
Mårtenꞵon ibid och Erich Perꞵon i Wij, hwarföre äre dhe huardhera fälthe att 
bötha 3 m:r, efter dhe eij kundhe bewijsa lageliga förfall. 
 
Lars Larꞵon i Tompta wardt sammaledes Saach 3 m:r för tredsko i 
wapnesyyn. Och efter han lade sigh emot Rättens domb och sade eij wara af 
Nöden skaffa Gewähr, wardt han Saach 3 m:r för dombrutt. 



 
Oluf Jonꞵon i Simyre hafuer på 3 åhrs tijdh haft någon Jordh i underpant af ett 
hemman i Haghan som Sahl. Treskens barn tillkom, huilket hemman för deꞵ 
wanbruuk skull ähr wordit för Huuꞵarmt i Cronones Rächningh affört, och alt 
oachtadt, thå Ransachningh om dhe Huuꞵarme hafuer warit, hafuer Oluf Jonꞵon 
stilla teegat om den Jordh han af hemmanet tillpanta haft hafuer och derföre 
ingen skatt betaldt, som han nu på tinget eij kunde neeka före. Altså ähr han 
derföre efter lagh och Callmar Recess fält att bötha 40 m:r Kongl. Maij:tz egen 
Saak, och gifua Cronan sin skatt igen, efter Edsuorne mäns läggningh som af 
dhen Jordh uthgå böör. 
 
Eftersåsom Erich Suenꞵon och Lars Olufzon i Wästerängh finna sigh 
besuärade om wåhrtijdh mz Mulebeth för dheras boskap, Altså wore dhe begähr 
mz theras grannar af Ikelzbo Fäbodher att skifta dheras deel och efter grannarne 
Jon Olufzon, Oluf Brynteꞵon och Lars Perꞵon i E??? eij kunna å samma 
tijdh wara dher medh sin booskap, huilket skifta dhem efter lagh tillåtit blef 
medh så beskedh att så wäll mulebethen som yxebörden delas och skiftas skall, 
Och der på Nämbdes dhem emillan 6 manna syyn. 
 
Oluf Anderꞵon i Åkrö hadhe ogill Gärdzlegårdh för Wijꞵmyre änget, wart han 
saach 3 m:r och skadan åther. 
 
Dato efterlätt Oluf Erꞵon i Norrbärgh /: Oansedt han hadhe lagbudh och 
lagstånd uppå ett hemman i Tiännemyra, som han af Sahl Kiönick Jonꞵons 
döttrars Målzmän Erich Erꞵon i Skough och Michel Jonꞵon i 
Prättängebärgh Kiöpt hafuer :/ Att Bördemän Oluf Jonꞵon i Wästanängh och 
Håkan Jonꞵon i Prättängbergh samma hemman för 450 P Km:t igenloꞵa 
skulle; Doch så att dhe wid luttkastningh sin emillan dher om förenthe blefue, 
Och föll låtten på Håkan Jonꞵon att han thet inloꞵer och aflägger den sidste 
penningen nästkommande Kyndersmäꞵa 1660, Och så frampt thet icke skier, 
behåller thet Oluf Erꞵon. 
 
Anlangande Zachrias Biörꞵons i Dufnääs Prætension emoot sins broders 
Sahl. Per Biörꞵons barna barn angående jämpna i åker och ängh efter huar 
dheras anpartt, som dhe af hemmanet /: som för 50 åhr sädan rifuidt blef :/ 
besittia. Så hafuer Zachrias för thet han inlöst hafuer i skatt 13 öre 9½ ?:r, Och 
dhe efter som han förmenar ringare Jordh, och Barnen 7 öre 14 ? och mehra 
Jordh. Så är dher öfuer Rättens betänckiande, ehuru wäll thet icke olijcht wore 
att dhem emillan Jämpna skedde, men emedan Zachrias Biörꞵon hafuer alt stilla 
tegat och eij wunnit Jämpna den tijdh hans broder lefdhe, och eij heller sädan 
mz sin broders Son Sahl. Oluf Perꞵon ifrån 641 till 655 då han sidst på tågh 
uthreste, och nu sittia omyndige barn före, och dheras Målsmän eij kunna thet 
samptyckia, hälst emädan the medh tijden förmoda kunna winna att löꞵa och 
skifta hemmanet i tugh, och dher efter suara till all den tunga som dher af uthgå 
böör. Altså kunde Rätten thet eij tillåtha, uthan huar behåller sin deel som han i 
handom hafuer, till theꞵ barnen kunna thet medh honom lageliga uthföra. 
 
En Tiufkåna Märijt Nielzdotter i Klubbo blef den 18 Junij 655 tingfördh och 
anklagat för tiufuerij, Och war hon thå tridie gången der medh beslagen, och deꞵ 
Ransaachningh efter Kongl. Maij:tz StraffOrdningh den Kongl. Rätt öfuersändh. 



Och samma Kåna blef anförd på Giäfleborgz Fånghuus och i medlertijdh 
undkommin. Och nu åther å nyo fången. Thå är der öfuer H:s G: N:des H: 
Landzherrens Högwällborne Gref Johan Oxenstiernas befallningh kommin 
till Befalningzman Lars Isaachꞵon att han låther Tiufkånan Märijt Nielsdotter 
i Klubbo plichta medh kropp för sitt begågne tiufuerij, i så måtto att hon för 
tinghzstufuu dören skall slijta Rijꞵ, Och sådant efter den Kongl: Hofrättens 
Resolution och Straffordningh, Och ähr Execution öfuer henne gången den 9 
Augustj 1659. 
 
Dato wedersadhe Oluf Larꞵon i Nääꞵbyen den Arf och bördzrätt han kunde 
hafua att förmoda efter en b:d Karijn Michelsdotter, och den inrymbdhe Per 
Olꞵon i Nääꞵbyen och Joen Håckꞵon ibid, som deꞵ bref förmähler, huaruppå 
dhe nu begärte Fastebref, Så emedan någon ojampna war dhem emillan, dy 
skolle dhe sådant mz gode män rätta och dher efter deelas skatten, sädan will 
Rätten gifna Suar i saaken. 
 
Hustro Anna i Åkro blef dömbd att trädha till sitt Quarnställe i Dufnääsbäcken, 
som hon till någon tijdh mz lof hadhe inrymbdt Oluf Anderꞵon i Åkro, efter ett 
åhlhuus sattes i hans ställe, Och sökia han sitt ställe igen som han bädst kan och 
gitter. 
 
Anders Larꞵon i Rotzla läth 3:die gången upbiuda en Jordelått i Rotzlaåkren 
wid Mora i skatt 15 ?:r. 
 
Oluf Jonꞵon i Simyre lagbödh en Jordelått i Långzbo som är 4 öre 15 ?:r i 
skatt 2:dre gången. 
 
Siul Perꞵon i Bärge och Lars Jonꞵon i Rolfbergh lagbödh en Jordelått af åker 
och ängh Lingsta b:d i skatt 1 öre 18 ?:r 3:die gången. 
 
Jacob Anderꞵon i Simyre lagbödh 1:ste gången ett hemman ibid 12 öre 12 ?:r i 
skatt. 
 
Peder Olufzon i Edhe lagbödh en Jordelått i Låkie efter 4 ?:r i skatt så ooh 
Fansmyran 1 gången. 
 
Biör Zachrieꞵon i Bondebo lagbödh ett hemman ibidem efter 7 öre 7 ?:r i skatt 
3:die gången. 
 
Caplan H: Joen, Per Olufzon i Edhe och Per Olufzon i Nääꞵbyen lagbödhe 
ett hemman i Sunnnsiö 6 öre 14 ?:r i skatt 2:dre gången. 
 
Jöns Halfuardꞵon i Skough upbödh ett hemman ibidem 8 öre 15 ?:r i skatt 
andre gången. 
 
Joen Larꞵon i Skarpänge lätt 3:die resan upbiuda ett hemman ibidem 16 öre 
12 ?:r i skatt. 


