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Dellꞵbo Sochen 
Den 5 Decemb: Åhr 1659 

 
Nämbden. 

Anders Olufꞵon i Wij,  Oluf Jonꞵon i Edzänge, 
Anders Perꞵon i Loppet,  Lars Pederꞵ i Edhe, 
Pedher Olufꞵon i Nääꞵbyn,  Biör Zachrieꞵ i Bondebo, 
Anders Mattzon i Sunnansiö,  Hans Jonꞵon i Moora, 
Håkan Perꞵon i Hwena,  Erich Jönꞵon i Strandängh, 
Oluf Anderꞵ i Wästerängh och Pehr Olufꞵon i Edhe. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts och den Högl. Kongl. Hofrättens förklarningh 
om Möökränckningh och Lönskoläge och deꞵ Straff. 
 
Huuꞵarme 40 Personer dheras skatt mantaal 15 : 4 öre 9 th:r 
 
Dato förekom en Pijga Anna Mattzdotter i Fiärdsätter och tilltaladhe sitt 
Syskonebarn Karin Larsdotter ibidem för thet hoorerychte som Karin här om 
hänne, efter Stockholms Stadz Bookhållarens W:t Bengdt Månꞵons Hustro, 
Hust. Kirstin Erichzdotter uthkommit hafwer, som för dhetta på tinget den 7 
Decemb: 658 passerat, och till Stockholm der taalet först uthgångit war 
remitterat blef. Framteendes nu ett bewijs ifrån Stockholms Rådhuus af Dato 22 
Augustij 659 att bem:te Hustro Kirstin hafwer sitt hastega och af Ifwer 
framflugne ordh rättat, och i så måtto Anna för thet taalet ändtledigat. Så 
emädan denna Anna Mattzdotter befinner sigh här illa wara uthförder, och sedan 
der ofwan oppå måste giöra sigh omkostnadt, huar öfwer hon begärte Rättens 
uthslagh. Altså wardt öfwerwägat att Karin Larsdotter skall för sitt otillbörlige 
uthgångne taal böötha 40 m:r, och wedergälda Annas omkostnadt som dhe 
blefwe förlijkte om Nembl. 20 P KoppM:t. 
 
Denne ofuanschrefne Kåna hade inthet till att bötha medh, skall hon dherföre 
plichta medh Kropp i Fängellꞵe en månadt dagh, huilken plicht medh hänne 
Exequerat ähr. 
 
Eftersåsom i Rätten angifwit blef, som skulle något wara förgätit på arfskifte 
efter Sal. Biör Olufꞵon i Fiärdsätter, angående förra kullens Huus peningar i 
Ååꞵ, som borde afläggias för ähn skifte skedde. Altså wardt sagdt att dhe män 
som dher på bythet warit hafwa skolle thet rätta, och hwar efter sin arfzquotam 
gifwa tillbaaka. 
 
Anlangande Per Olufꞵons i Edhe Prætension emoot Munsterschrifwaren 
Oluf Jonꞵon, angående en post penningar som Oluf Jonꞵon bådhe af honom 
och hans Son Jonas upburit hafwer, på Knechtelöön och leijandhe, Så bestodh 
nu Peder Olufzon honom deraf 50 P efter Per Olufzon eij stodh Kiöpet, och dhet 
öfriga lofwadhe Oluf Joenꞵon betahla af sin innestående hufwud Summa hoos 
Hans Mårtenꞵon i Åkrö Nembl. 40 P KM:t doch förbehållit dhe 4 P för ett 
Räfskin och 8 P för Läreft, som Per Olufzons Son Jonas honom fådt haf:r; dhet 
dhe måge sin emillan uthföra. 



 
Erich Joenꞵon i Hofra och Oluf Erꞵon i Åkrö förordnades Målzmän för Sal. 
Per Jonꞵons barn i Moora och see dheras bädsta. 
 
Dato uthfäste Erich Larꞵon i Fiärdsätter bethala till Hustro Brijta i Åkre dhe 
tuenne Sölfrskedar som han af hänne tillåns tagit hafwer, så och huadh han 
henne på en tunna Rogh kan wara skyldigh, och thet till Helsingemarchnaden, 
och der så icke skeer, skall thet af honom mäthas. 
 
Pehr Biörnꞵon i Långedh androgh nu som ofta tillförende sitt onödige beswär 
och klagemåhl om Stömpne åmynnes opgräfwande, af den orsaak att watnet 
skall dämma in oppå hans och fleres ägor. Altså och emedan dhe andra 
grannarna förskrifwa eij så stoor skada ske som han klagar, Altså wardt sagdt att 
han afstår medh sin klagan, och der han oftarkom dhetta måål Kärer, plichta 
efter lagh. 
 
Dato inlades en skrift Dat: 24 Novemb: 649 förmählandes att Per Hanꞵ i 
Hwena hafwer Såldt Manhaftigh Fändrich Johan Halfastꞵon några Huus i 
Afua liggiandes för 67½ P Koppermyntt medh så förordh att när bem:te 
Fändrick wille afträda dher ifrån skulle Per Hanꞵon wara närmast att igenloꞵat, 
men nu i medler tijdh hafwer Fändricken Såldt samma Huus till Didrich 
Hermanꞵon. Altså kom nu Sal. Per Hanꞵons Hustro Brijta medh sin Målzman 
Michel Nilꞵon i Nääꞵbyen och begärthe få igenloꞵa samma Huuꞵ, huilket och 
Didrich hänne efterläth medh så beskedh, att huadh han på huuꞵen förbättrat 
hafwer skall honom efter gode mäns läggningh wedergiällas, och nämbdes dher 
på gode män som nästkommande wåhr huuꞵen skatta skall. Och uthfäste nu 
Hustro Brijta medh sin Målzman peningarne Didrich tillställa till nästkommade 
Walburghmäꞵa. 
 
Eftersåsom Joen Perꞵon i Långedh hafwer uthburit Eldh att bränna Kaaꞵe- 
eller Lofuelandh, af huilken Eldh uthi ett hårdt wäder, så wardt Oluf Perꞵons i 
Långedh gårdh medh thet lilla han af sin ägendom åtte upbrändt till wärde 86 P 
8 öre Km:t. Item för Påål Larꞵon ibidem af hans ägendom till wärde _ 127 P 
20 öre. Så och för Pehr Larꞵon ibidem _ 44 P 16 öre alt i Koppermyntt. Altså 
är ofuanbem:te Joen Perꞵon dömbd efter Lagh att åthergälda skadan efter 6 
Edsworne mättzordom. Men aldenstundh denna Joen Perꞵon en förborgat man 
war, så att hans faste och löꞵe ägor eij tillrächte att bethala medh som nogsampt 
på tinget opwist blef, och lagen lijkmättigdt finner, att den skadan lijdit hafwer, 
böör deꞵuthan niuta brandstodh. Altså wardt öfwerwägat att Oluf Perꞵon skall 
upbähra 3 öre, Påål Larꞵon 4 öre och Per Larꞵon 1½ öre KoppM:t eller deꞵ 
wärde af huar röökmantal i norre Contractet. 
 
Jöns Halfwarꞵon i Skough läth upbiuda ett hemman ibidem i skatt 9 öre 15 th:r 
3 gången. 
 
Länꞵman Joen Olufzon och Oluf Jonꞵon i Simyra läthe upbiuda ett Jordelått 
der sammastädes 6 öre i skatt 1 gången. 
 
Jacob Anderꞵon i Simyra lätt opbiuda andre gången ett hemman ibid 12 öre 12 
th:r i skatt. 



 
Peder Olufzon i Edhe lätt upbiuda någon Jordh af Carl Swenꞵons hemman i 
Afua liggiandes i Låckie och Fänꞵmyra i skatt 10 th:r 2 gången. 
 
Dito den 19 Martij 1660 Närwarandes uthi Befalningzmans Lars 

Isaachꞵons ställe Landtmätharen förståndigh Anders Börieꞵon 
och Nämbden af förra tinget, allenast för Peder Olufzon i 
Edhe, insattes Erich Perꞵon i Håcknårbo. 

 
Dato Publicerades den Högl. Kongl. Hofrättens bref af Dato 25 Novemb. 
angående Saachören. 
 
Eftersåsom Anders Larꞵon i Råtzla hafwer uthi ett brölophslagh hoos Joen 
Mårtenꞵon i Moora fäldt obeqwemblige ordh och förtalat en Nämbdeman 
Anders Olufzon i Wij, som Lars Joenꞵon i Rolfbergh och Hans Mårtenꞵon i 
Åkrö efter sworne Edh witnadhe, att Anders Larꞵon förkastade Anders Olufzon 
eij wara wärdh att sittia i Nämbden, för än han giör ifrån sigh den beskyllningh 
Påål Erichꞵon i Moora honom påfördt hade, Och thå Oluf Carlꞵon i Swalan 
wille förswara hans nampn, som frånwarandes war, swarade Anders Larꞵon, 
som Lars Jonꞵ witnade, will tu inthet att Anders Olufzon skall hafwa thet 
nampnet, Så haf:r tu thet, huar utaf hände att Oluf Carlꞵon fattade Anders 
Larꞵon i Hååret och kallade honom oquedens ordh igen, der medh dhe blefue 
åthskilda. Altså wardt af Nämbden huar Saach om sigh öfwerwägat, att 
aldenstundh Anders Olufzon war, för den beskyldningh Påål Erꞵon honom för 
tiufnadt påfördt haf:r lageligen frij ehrkändh, thet och Påål Erꞵon på sitt yttersta 
oppenbarligen bekändt hafwer; hafwa af haat och ???ko honom dhet förlagdt, dy 
fälthes Anders Larꞵon att bötha 40 m:r för dhetta hans försmädelige och 
förachtelige taal till Anders Olufzon, och 3 m:r för oquädens ord emoot Oluf 
Carlꞵon efter thz 20 och 43 Cap. i Tingm. balcken. 
 
Och Oluf Carlꞵon Saachfälthes att bötha 3 m:r för håårdragh och 3 m:r för 
oquädens ord emoot Anders Larꞵon. 
 
För:ne Oluf Carlꞵon inlade sigh medh Oliudh uthi Rätten i andre Saaker, wardt 
han derföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Påwel Larꞵon i Stömbne anklagades af Länsman Joen Olufꞵon att han hafuer 
tredskas och warit försummelig komma medh sin Häst i skiutzning, ähr han 
derföre fäldt att böötha 6 m:r efter han tillförende dher medh beslagin war. 
 
Uppå ofuanskrefne Saachörer fick Länꞵman en Extract Sedel att uthfordra 
Saachören och dhem lefwerere till Befalningsman. 
 
Dato framlade Lars Nilꞵon i Norhwena ett Kiöpebref Dat: Matthiæ dagh Åhr 
1657 förmählandes att Sal. Joen Swenson i Moora Målsman för en åldrig Pijga 
Kirstin Stensdotter i Norhwena, hafwer oplåtit och Såldt honom hännes 
arfweJord liggiandes i Norhwena som är 3 öre 12 th:r i skatt, och derföre hafwer 
han upburit efter huar peningh i skatt Ett lodh Sölfwer, doch så att hon uthj sin 
lijfstijdh skall hafua der af någon Jordh till 18 th:r i skatt, och en Kåhlsängh 
wedh gården, och sedan efter hännes dödh skall Lars Nilꞵon samma Jordh efter 



förskrefne Kiöp inloꞵa, Som nu Sal. Joen Swenꞵons Son Swen Jonꞵon som till 
Målzman för hänne kallat, och näste bördeman war, tilstodh och bekände än 
wijdare dher så hände att hon blefue manngifwin, försächrade han så mychen 
Jordh af sitt eget hemman i Moora, och der till gaf nu Lars Nilꞵon hänne i Stille 
2 T:r Sädh, witnesmän Håkan Perꞵon i Norhwena, Anders Olufzon i Wij och 
Biör Zachrieꞵon i Bondebo, Nu oansedt thet Sträfwer emoot lagh, Jungfru 
Jordh försällia; Lijkwäll medan hon till någon högh ålder kommen war, som eij 
förmådde Jorden bruka och deꞵ skatt afläggia som Nämbden witnadhe, och 
dhetta således på Målsmans försächringh giort war, så att Jorden war lagligen 
opbuden och stånden rättom bordemannen till inloꞵa, altså ehrkändes dheras 
Kiöp fast och gildt, som brefwet dher å gifwit wijdare uthwijser. 
 
Dato framlade Håkan Jonꞵon i Prättänghberg ett Kiöpebref Daterat 15 Martij 
Åhr 1660 förmählandes att Erich Erichꞵon i Håcknårbo och Michel Jonꞵon i 
Prättänghbergh Målzmän för Sal. Kiönick Jonꞵons i Tiänemyra Döttrar, 
Brijta, Karin, Ella och Giölugh b:de hafua medh dheras willia wetskap och 
Samtyckio uplåtit och Såldt Ehrligh man Oluf Erꞵon i Norbergh dheras 
arfwehemman liggiandes i bem:te Tiänemyra i skatt 6 öre 18 th:r huilket 
hemman förborgat och i giäldh kommit war, huarföe the nödgades thet försällia 
och gälden bethala, Nembl för Jorden _ 324 P och för Huuꞵen 100 P 
Kopparmyntt och i stille 26 P 16 öre KoppM:t. Och emedan föreschrefne Håkan 
Jonꞵon, som der der till bördigh war, klandrade dhetta Kiöp på tinget den 18 
Junij 659 och tillbödh thet willia inloꞵa huilke honom af bem:te Oluf Erichson 
efterlåtit blef, oansedt hemmanet war lagståndet, och efter så skedde framstegh 
Håkans broder Oluf Jonꞵon och wille wara så när thet inloꞵa som han, wardt 
altså dhem emillan förenadt att låtten skulle skillia dhem åth, och föll låtten på 
Håkan Jonꞵon att han hemmanet behålla skulle, inrymbde för den skull Oluf 
Erꞵon honom i sitt Kiöp att han skulle skaffa honom hans uthlagde peningar 
igen till förelagdan tijdh, Och aldenstund Oluf Erꞵon samma peningar 450 P 16 
öre KoppM:t till fullo nöijo upburit hafwer, som han nu och för Rätten bekände, 
Och denna Håkan Jonꞵon näste bördeman war thet af skyldemans händer inloꞵa, 
och så på tinget lagligh Ransakat och giort war, dy ehrkändes dhetta Kiöp fast 
och gildt, som brefwet dher å gifwit wijdare uthwijser. 
 
Dato witnade edsuorne man Oluf Jonꞵon i Skoga att Sal. Erich Perꞵon i Wij 
kunde inthet undfalla wara skyldig på skiållekarlens Haftors i Nordanängh 
fordran för fracht och KannetaalsRästen, men inthet hörde han huru många 
pennigar thet war, och kräfwer nu Haftor honom för 21 P 17 öre Koppermyntt. 
Så emädan Sal. Erich Perꞵon hafwer kändt sigh skyldigh, och Haftors fordran så 
alt stadigdt warit hafwer, dy böhre hans arfwingar thet bethala. 
 
Emedan Påål Olufzon i Prättängbergh hafuer satt sigh på en lijthen lått der 
sammastädes efter 2 öre i skatt och den andre hans broder sitter på siälfua odalz 
hemmanet 6 öre i skatt i Sijmyre belägit, Altså efter låtterna eij kunna deelas, 
dy skall Påål Olufzon afträda, och Per Olufzon brukar thet ena medh thet andra, 
och sedan dher dhe medh den tridie brodheren Michel Olufzon eij kunna 
Sämias om besittningzrätten, så låtha låtten dhem emellan gåå. 
 
Anlangande den panttejordh som Anders Olufzon i Prättängbergh till panta 
haft hafwer i Wästerängh, efter 2 öre i skatt, till igenlöꞵn för 178 P 16 öre 



KM:t. Så wardt thet så sagdt att Hustro Anna i Stömbne medh sin Målzman 
Michel Swenꞵon ibid samma Jordelått igenloꞵer, thet hennes Sal. man 
förpantat haf:r. 
 
Eftersåsom Lars Erꞵon i Tompta hafuer till någon tijdh haft sin lille Sons arf 
inne medh sigh, och hans Målzman Michel Nilꞵon i Nääꞵbyen befruchtar efter 
Lars Erꞵon en förborgat man ähr, att barnegodzet förfahrs, Altså war han begär 
gode män som samma godz afwittra skulle, huilke honom af Rätten till nämpde 
blefue, och der hoos påsij, huadh Son till födo af godzet kan behöfwa i hans 
unga åhr. 
 
Dato gafz tillkänna, att ett hemman i Hagen 6 öre 18 th:r i skatt för dhetta 
tillhörigdt Sal. Oluf Anderꞵon hafwer i några åhr legat osådt och obrukat sedan 
en b:d Per Anderꞵon i Breåker till Knecht uthgick, och efter thet nu ingen 
emoottaga wille, är dhetta bewijs dher å gifwit, att samma hemman är ödelagdt, 
doch så att Olof Jonꞵon i Simyre innehafuer dheraf 5 gillingstaal ängh till 
panta för 12 th:r i skatt, der efter han skall Swara till Cronones uthlagor. 
 
Anlangande thet Knechtestånd som Jon Perꞵon i Norrhuena hafuer anwändt 
oppå thet hemman 5 öre i skatt som han inkiöpte af Soldat Erich Perꞵon 
Hälingh, och sädan Erich Hälingz Syster Son Hans Perꞵon igenlöste och 
inbördade; Så blefue 12 män der öfuer kalladhe att ransaka huadh 
Knechteståndh han uthstått hafwer för dhe åhren han hemmanet brukade och 
innehade. 
 
Per Mårtenꞵon i Dufnäs lätt förste gången upbiuda ett hemman ibidem - 8 öre 
18 th:r i skatt. 
 
Carl Joenꞵon i Swala, Oluf Kielꞵon ibidem, Påål Larꞵon i Stömbne, Anders 
Larꞵ i Rottzla, Swen Jonꞵon i Moora och Oluf Påålꞵon ibidem läthe upbiuda 
ett lijthet hemman i Swalan 5 öre 4 th:r i skatt 1ste gången. 
 
Hustro Anna i Åkrö lagbödh andre reesan ett hemman ibidem 6 öre 12 th:r i 
skatt. 
 
Länsman Jon Olufzon i Simyra och Oluf Jonꞵon ibidem lagbödhe andre 
reesan en Jordelått Simyra 6 öre i skatt. 
 
Oluf Jonꞵon i Simyra lätt 3 reesan upbiuda att lijthet hemman i Långzbo som 
är 4 öre 15 th:r i skatt. 
 
Erich Zachrieꞵon i Tompta lagbödh förste gången ett hemman liggiandes i 
Tompta 10 öre i skatt. 
 
Caplan H. Jon, Per Olufzon i Edhe och Per Olufzon i Nääsbyen lagbödhe 3 
resan ett hemman i Sunnasiö 6 öre 14 th:r i skatt. 
 
Jacob Anderꞵon i Simyra lätt 3 reesan upbiuda ett hemman ibidem liggiandes 
12 öre 12 th:r i skatt. 
 



Peder Olufzon i Edhe lagbödh 3 gången en Jordelått i Låcket och i Fänsmyra 
för 10 th:r i skatt. 


