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Delzbo Sochen. 
 

Den 5 Decemb: 
Åhr 1660. 

 
Nämbden. 

Anders Olufꞵon i Wij, Lars Perꞵon i Edhe 
Anders Perꞵon i Loppet, Biör Zachriꞵon i Bondebo 
Peder Olufꞵon i Nääꞵbynm Lars Joenꞵon i Moora 
Anders Mattzon i Sunnansiö, Erich Joenꞵon i Stranängh 
Håkan Pederꞵ i Hwena, Erich Erichꞵon i Håknårbo 
Oluf Anderꞵon i Wästanängh, Pell Perꞵon i Berge. 

 
A:o 1661 den 9 Martij publicerades Kongl. Maij:ts Stadga om Charta Sigillata. 
 
Joen Erichꞵon i Toolstadh hafuer slagit Peder Joenꞵon i Hiordtstadh och 
Höög Sochen ett blodsåår i hufuudet som på tinget witnadt och bekändt blef, 
ähr han derföre fäldt att böha 6 m:r efter thet 10 Cap. Sårm. willia. 
 
Påål Larꞵon i Stömbne hafuer slagit Soldat Jöran Thomeꞵon ibid ett 
blodwijte i ansichte, ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
En Corporal Claes Curländer under H. Öfwerstens Lybechers Regemente 
hafuer 660 den 15 Octob: inkommit uthi ett bröllop hoos Lars Perꞵon i 
Tompta, derest han blef budin till bordz, thå hafuer denne Claes Curländer 
kommit i Slagzmåhl medh en Munsterschrifware b:d Oluf Joenꞵon, och thå 
thet blef öfuerstyrt hafuer en bonde Swen Joenꞵon i Moora bedit, rådt och 
förmant denne Curländer låtha wäll, så skulle honom med hans medföllie fahra 
wäll, men elliest hafuer han så stoor wägh uth som in. Af huilke ordh han blef 
förijfradt, drogh uth sin wärria, och ehuru en och annan wille afwärria, stack 
Claes honom Swen Joenꞵon medh wärrian i weeke lijfwet, hwarföre Claes blef 
arresterat, efter thet jäfwades om bondens lijf. Huilken skada sädan ähr wordin 
Componerat och förlijcht medh 45 P Km:t som nu Swen Joenꞵon för Rätten 
tillstodh och bekändhe icke må eller skall honom derföre nu eller framdeeles att 
till tala. Doch Konungzsaaken förbehållin för dhetta Såretz böther. Och emedan 
Corporalen i medler tijdh ähr medh Marchen afgångin hafuer wäll bem:te H. 
Öfwersten försäkrat medh sin handh, Corporalen på tinget inställa, men i fall om 
han icke kunde komma hafuer H:r Öfuersten medh Befalningzman Wäll:t Lars 
Isaachꞵon aftalat och Caverat för hans Saach som Befalningzman bekände, Och 
der medh anfördes hans boot 20 m:r för fullsåre efter thz 6 Cap. i Sårm. willia. 
 
Anlangande Anders Olufꞵons i Prättängebergh Saach emoot Hustro Anna i 
Stömbne, angående den Pante Jordh i Wästerängh efter 2 öre i skatt som hänne 
efterlåtit blef att igenloꞵa, Och nu Anders Olufꞵon war wäll tillfredz antingen 
sin ⅖ deel att försällia eller hännes ⅖ deel efter 2 öre j skatt inkiöpa. Så wardt 
thet så sagdt efter för samma lott inthet Mantaal afgångit ähr, och dhe huar för 
sigh små hemman hafua, dy behålla dhe huardhera sin lott under sine hemman. 
 



Dato witnadhe Oluf Anderꞵon i Wästerängh och Erich Erichꞵon i 
Hååknårbo att Walborgh- och Liꞵbetha Olufsdotter hafua sagdt ifrån sigh 
den ägendom som dhe efter sin moder Hustro Walborgh Påålsdotter kunna 
medh tijden hafwa till att arfua, och thet tillsagdt sin broder Per Olufꞵon i 
Toolbo säkert behålla, allenast han dhem wäll medh nödtorftigdt uppehälle och 
försörier i döde dagar, som deꞵ skrift af Dato 24 Septemb: 660 förmähler, och 
lätt nu Påål Olufꞵon upbiuda sijne moder 1ste gången. 
 
Huuꞵarme i Delzbo 56 Personer dheras skatt 20 Mantaal 10 öre 11 th:r der på 
bewijs gifwidt. 
 
Dato framlade Joen Larꞵon i Hammarswall ett Kiöpebref Dat: 1 Junij 659 
förmählandes att Hindrick Joenꞵon på Haꞵala Skogen hafuer medh sin 
Hustros samtyckio uplåtit och Såldt honom ett hemman liggiandes i Skarpänge 
i skatt 16 öre 12 th:r, som han på sin Hustros Sara Jöransdotters wägnar fick i 
förlijkningh och afstillningh i Arf efter hännes broder Sahl. M. Andreas 
Giorgij Kyrckioherde uthj Boldnääꞵ, Och derföre upburit peningar 550 P 
Km:t till fullo nöijo, som deꞵ Kiöpeskrift förmähler. Så emedan samma hemman 
war lagbudit och lagståndit och så på tinget lagligh ransaakat och giort war, dy 
ehrkändes dheras Kiöp fast och gillt som brefwet dher å gifwit wijdare 
uthwijser. 
 
Lille Joen Olufꞵon i Siömyra antedde för Rätten och tilbödh willia inbörda thet 
hemman som Jacob Anderꞵon i Siömyra af sijne Sahl. Hustros Brijtha 
Persdotters ifrån Nykiöpingh Slächt inkiöpt hafuer, och han för dhetta medh 
sin Sahl. Hustro i skatt _ 12 öre 12 th:r åbodt hafuer, efter bem:te Joen Olufꞵons 
hustro war denna hustro Brijtha skyldh i 3:die ledh. Så emedan efter inkompne 
Slächtlinia, fans att Joen Olufꞵons hustro eij war bördigh, uthan elliest Slächt, 
dy behåller Kiöparen för honom hemmanet efter sitt Kiöpebrefz lydelꞵe. 
 
Dato efter 6 Edsworne mäns Ransachningh och prof wardt Peder Erichꞵon i 
Swijdia tilldömbd brandstodh af dhet Norra Contractet Nämbl. att upbähra 4 öre 
Km:t eller deꞵ wärde af huar gårdh. 
 
Dato framlade Jöns Halfuarꞵon i Skoga ett Kiöpebref Daterat 6 Aprilis 1657, 
förmählandes att Oluf Joenꞵon i Skough och Oluf Joenꞵon i Swijdia 
Målzmän för tuänne åldrige Pijgor Brijtha och Gärtrudh Larsdöttrar i 
bem:te Skougha hafua updragit och Sålt honom bem:te Pijgors rätta Fädernes 
Huuꞵ och Jordh i bem:te Skoga som ähr 9 öre 15 th:r i skatt och derföre upburit 
Ett lodh Sölfuer för huar peningh i skatt som löper 231 lodh och för Huuꞵen 73 
lodh, så och för börden 6 lodh, Item En Stufua och Tompt och ett lijthet 
Stålphärbre i dheras lijfztijdh; som dhe medh sijne Målzmän för Rätten 
tillstodhe och bekände, och thet förmedlest af den orsaken att hemmanet icke 
skulle gå dhem bortt för Knechteståndh och annor gälldh som dher allreda 
påkommin war, som Kiöpebrefuet thet wijdare förmäler. Thå framstegh Per 
Biörꞵon i Långedh och på sin hustros wägnar wille anleda sigh till en 
bördeman till samma hemman. Men efter inkompne Slächtlinia så befans att 
hans Hustro eij war bördigh till siälfue odaalz hemmanet, uthan elliest till 3:die 
skyldh. Så oansedt lagh wijser att Jungfru Jordh och bördh eij må Sällias, 
lijkwäll och på thet hemmanet icke måtte, dhem för Knechteståndh, Cronones 



uthlagor, wanbruuk och annat beswär i dhenna tijden undangå, dy wardt påsedt 
att efter samma hemman war lagbudit och lagståndit dy ehrkändes dheras Kiöp 
fast och gildt, som Dombrefuet dher å gifuit bredare uthwijser. 
 
Länꞵman Joen Olufꞵon i Siömyra och Oluf Joenꞵon Ibidem läthe 3:die 
reesan upbiuda en Jordelott liggiandes i Siömyra 6 öre i skatt. 
 
Måns Anderꞵon i Biuꞵnääs lätt upbiuda sitt hemman der sammastädes 5 öre 6 
th:r i skatt 1ste gången. 
 
Håkan Joenꞵon i Tiänemyra till förste gången upbiuda ett Walleställe 
liggiandes på Prättingzwallen. 
 
Erich Zachrieꞵon i Tompta lagbödh ett hemman Ibidem 10 öre i skatt 2dre 
gången. 
 

Dito den 14 Junij 
Åhr 1661. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Ordningh om Charta Sigillata. 
 
Soldat Per Mattꞵon i Stråtsiö och Biöråker Sochen hafuer belägrat en 
änckiedotter Anna Samuelsdotter i Nääꞵbyen som dhe bägge tillstodhe, ähr 
han derföre fäldt att bötha 40 m:r och stå bägge Kyrckioplicht. 
 
Soldat Niels Dufua hafwer besufwit Kona Anna Samuelsdotter i Nääꞵbyen 
som dhe bekände, ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r och stå bägge 
Kyrckioplicht. 
 
Uppå nästhåldne tingh af den 5 Decemb. 660 förestälthes en ogift Tienstepijga 
Karin Larsdotter i Skarpänge huilken thå på twänne tingh tillförende 
angifwen war att hon hade haft lägersmåhl medh en Ryttare b:d Håkan 
Joenꞵon under Leutnampt Oluf Sparf som här igönom landet tågadhe, 
hwarföre thå Karin hafuer satt löfte för sigh, men tagit flychten och sidermehra 
kommit till Suarꞵ. 
 
Och oansedt han wille neeka att hon eij hafuer legat hoos denna Håkan 
Joenꞵon som berättas wara en gift man, lijkwäll blef hänne thet öfrtygat af 
Mattz Perꞵons i Opsiö döttrar Ingridh och Margreta Mattzdotter, derest 
dhe tillijka medh Ryttaren och Karin Larsdotter låge j ena Stufua, att Ryttaren 
hade hänne Karin Larsdotter hoos sigh om Natten, men huadh bestälningh dhe 
giordt hafua, wiste the inthet säija om, thet och Karin sädan eij kunde neeka 
före, men till gärningen neekadhe hon aldeeles. 
 
Och emehan hon för denne Saak tillförende hafuer tagit flychten, så och 
bewitnades hänne wara lättfärdigh medh så denna till fällen, blef hon i en Starck 
Winter medh 1½ weeku Fängellꞵe pröfuat, huad bekännelꞵe hon nu till tinget 
gifua wille, och i så måtto nu förestälthes och anklagades, och till ingen annan 
bekännelsꞵe kommin ähn hon till gärningen alt enständigdt neekade, icke häller 
kunde hon få någre laghgärdzmän. 



 
Altså lades ährendet till Nämbdens öfwer wägande, och war så dheras 
betänckiande; att aldenstundh hon så alt stadigdt nekade och ingen kunde hänne 
annat bewijsa; Huarföre i en så mörck och blind Saak gafz hon ledigh och lööꞵ, 
och ställa thet som för Menniskiom förborgat ähr under gudz domb. 
 
Dato förestälthes en ogift quinnes Persohn Kirstin Erichzdotter i Wij, huilken 
på förra tinget angifuen war för lägersmåhl medh en gift Ryttare b:d Hans 
Tysk som här i Sochnen 659 på några weckor Inquarterat war, och först yppat 
sin tanke till hänne medh frijemåhl, men thå Ryttaren war af Sochnen förrest, 
bespordes honom wara gift, och om lägersmåhlet yppat näst för ähn tinget 
höldtz, men hon togh flychten undan, och till näst håldne tingh af den 5 
Decemb: 660 kom hon tillstädes och der om anklagandes, och blef hon thå 
öfuertygat af Oluf Perꞵon i Nääꞵbyen att han medh sin lille Sohn kom 
oförwarandes in uppå dhem uthi en tächt emellan Siömyra och Nääꞵbyen in i 
skogen tillsammans liggia, och thå ähr blefue honom warꞵe kastadhe han 
Kappan öfuer hänne, men inthet sågh eller förstodh han att the thå hade någon 
gärningh tillsammans. 
 
Till huilken sammanwarelꞵe hon icke kunde neeka, men till gärningen neekadhe 
hon alldeeles. 
 
Thå witnade Elias Zacharieꞵon i Dufnääꞵ att denna Ryttare Hans Tysk war 
inquarterat hoos honom ½ wecku, thå lågh han inthet hemma mehr ähn en Natt, 
och dhe andre Nätterne war han tillijka medh en annan Ryttare Bengdt b:d dher 
hoos hänne. 
 
Thet samma witnade och Oluf Erichꞵon i Lijnfläck thå samma Ryttare 
gästadhe hoos honom wore dhe altijdh borta om Nätterne. 
 
Dher om hon tillfrågades? Swaradhe hon och inthet kundhe neeka att dhe dher 
om nätterne wore och låge ther på bänckarne, thå hännes åldrige Moder lefde, 
medh hänne ther inne war. 
 
Så emädan hon så alt stadigdt neekade till gärningen och lijkwäll sådane 
rychtbahre tillfällen gifuit, sattes hon i en starck Winter till prof i Kistan till 
wijdare hännes bekännelꞵe å näste tingh. 
 
Och nu åther anklagades, men till ingen annan bekännelꞵe medh hänne 
kommen, ähn att hon till gärningen aldeeles neekade, kunde icke häller få någon 
som hänne befrija wille; Huarföre lades ährendet till Nämbdens öfuerwägande, 
Och war så dheras betänckiande; att aldenstund hon alt stadigdt neekade, och 
ingen kunde hänne om sielfue gärningen öfuertyga. Altså i en så mörck och 
blind saak efter Domare Reglans anledningh gafz hon ledigh och lööꞵ, och ställa 
thet som för Menniskiom hemligit ähr, under Gudz Domb. 
 
Dato kom för Rätten Jacob Anderꞵon i Siömyra och framlade ett förseglat 
Kiöpebref af Dato 9 Januarij 1659 förmählandes att Hans Mattꞵon i Harꞵeby, 
Ååꞵ Sochen, Biörkins härad och Östgiötlandh, och Carl Påfwelꞵon 
Trägårdsmästare på Hollbonääꞵ uthj Skillinge Sochen, Oppunda häradt 



och Sudermannelandh, hafua medh dheras hustros jaa och samptyckio oplåtit 
och Såldt honom dheras till arfz falne hemman och lööꞵören efter dheras fränka 
Sahl. Hustro Brijta Persdotter bem:te Jacob Anderꞵons Hustro i Siömyra 
belägit som ähr 12 öre 12 th:r i skatt, Och derföre både för rörlige och orörlige 
godze upburit peningar 200 RP, doch så förståendes för Huuꞵ och Jordh 150 RP 
och för lööꞵören 50 RP, Och der till en ähreskänck ett stycke lereft, som deꞵ 
Kiöpeskrift i bookstafuen widlyftigare förmähler. Huilket hemmanskiöp lille 
Joen Olufꞵon i Siömyra på sins moders Hustro Gölugz wägnar å nästhåldne 
tingh den 5 Decemb: 660 thå thet i 3:die opbodh stodh, klandrade och inbörda 
wille, efter hon denna Sahl. Hustro Brijtha till 3:die ledh skyld war. Men thå 
dheras arflinia bewijstes, befans hon fuller wara Sahl. Hustro Brijta på 
Mödernes sijdan till 3:die ledh skyld, men obördigh efter thet war Hustro Brijtas 
Fädernes Jordh. Huarföre och emedan hemmanet nu war lagbudit och lagståndit, 
och ingom af rättom bördemannom dher efter Kärat och dhetta nu så på tinget 
lagligh ransakat och giordt war, dy ehrkändes dheras Kiöp fast och gillt. 
 
Lars Joenꞵon i Nyåker och Peder Nielꞵon i Opsiö witnade efter sworne Edh 
att thå Soldaten Johan Perꞵon Palm afreste på tågh bekände han sigh hafua 
upburit af hans wärd Michel Hanꞵon i Loppet 89 P Km:t Och af Mattz 
Perꞵon i Opsiö 90 P Km:t och der medh Concluderas dheras Rächningh att 
Soldaten hafuer opburit öfuer 31 P Km:t. 
 
Dato tedde för Rätten en änckia Hustro Karin Sahl. Oluf Perꞵons i Åkrö 
medh sine Målzmän Thomas Månꞵon i Tåꞵgården och Erich Joenꞵon i 
Hofra, och på sine barns wägnar klageligen sitt besuär androgh att dhe eij skulle 
wara uthlöste af thet hemman i Åkrö som dheras Faderbroder Sahl. Erich 
Perꞵon försålde till Sahl. Majoren Johan Muur, som deꞵ dombref uthwijser. 
Föregifuandes att hennes Sahl. Man inlöste någon Pante Jordh och skrifter som 
dhe eij hafua fådt betalningh före. Huar till dheras barns Målzman Michel 
Hanꞵon i Loppet Suaradhe och sade, att om thå hännes man skulle något hafua 
löst, så hafuer han och en stoor deel af Jorden förborgat som af en 
förtechningzlängd ähr att see af Dato Omnium Sanctorum 1629 huilken Saach 
och tillförende uppå hennes Sons Per Olufꞵons andragne beswär i rätten ähr 
wordin ransakat, Edeligh förhördh och dömbd som af 652 åhrs dombook ähr att 
see. Så aldenstundh Hustro Karin nu eij annadt kunde bewijsa ähn thå passerat 
war, derföre håller Rätten sigh widh thet som thå afsagdt war. 
 
Håkan Joenꞵon i Tiänemyra lätt upbiuda ett Walleställe belägit på Prättänges 
wallen 2:dre gången. 
 
Erich Zachrieꞵon i Tompta lätt upbiuda ett hemman der sammastädes 10 öre i 
skatt 3:die gången. 
 
Oluf Hanꞵon i Myra lätt 1ste gången upbiuda en skogelott belägen på 
Prästewallen. 
 
Påål Olufꞵon i Prättingebergh lätt upbiuda en Jordelott der sammastädes  
3 öre i skatt 1ste gången. 
 



Peder Olufꞵon i Siömyra lätt förste gången upbiuda en Jordelott liggiandes i 
Älfue 2 öre 9 th:r i skatt. 
 
Peder Påålꞵon i Hååknårbo lätt upbiuda en Jordelott i skatt 3 öre liggiandes i 
för:ne by 1ste gången. 
 
Hans Olufꞵon i Moora lätt upbiuda ett hemman Ibidem i skatt 6 öre 12 th:r 
förste gången. 
 
Måns Anderꞵon i Biuꞵnääꞵ lätt upbiuda sitt hemman der sammestädes 5 öre 6 
th:r i skatt 2dre gången. 


