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Dellꞵbo Sochen 
 

Den 6 Xbris 
Åhr 1661. 

 
Nämbden 

Anders Olofꞵon i Wij, Lars Perꞵon i Edhe 
Anders Perꞵon i Lopet, Biör Zacherieꞵon i Bondebo 
Peder Olofꞵon i Näꞵbyn, Hans Jonꞵon i Moora 
Anders Mattꞵon i Sunansiö, Erich Jönꞵon i Stranängh 
Håkan Perꞵon i Hwena, Erich Erichꞵon i Håcknårbo 
Oluf Anderꞵ i Wästeräng, Pell Perꞵon i Berge. 

 
Huuꞵarme 47 Personer dheras skatt 17 hemman 19 öre 1 th:r. 
 
Soldat Hindrick Torstenꞵon i Siömyra hafuer sunderslagit för Per Olofꞵon 
ibidem en glasflaska och ett Steenkruuꞵ, och thet medh föracht och wrede efter 
han inthet fick bränwijn som han wille som honom på witnadt blef, och han eij 
kunde neeka före. Huilcket af nämbden öfuerwägat och pröfwat blef af wärde 24 
öre Silfrmynt. Huarföre fälthes han att bötha 40 m:r efter Stadgan och förlijka 
målzäganden. 
 
Dato förekom åther nu som tillförende Hustro Karin Sahl. Olof Perꞵons i 
Åkrö medh sijne målzmän Oluf Perꞵon i Afholm och Thomas i Tåꞵgården, 
beklagandes sigh uthi en och annan måtto huru listeligen Hustro Anna Sahl. 
Christian Pijlz efterlefwerska i Åkrö skall hafua kommit under sigh hännes 
barns hemman, ehuru wähl Hustro Karin medh sin Sahl. man, en deel af 
hemmanet som förborgat war inlöst hafwer. Och thet oachtadt hänne och hännes 
barn owetterligen hemmanet bebrefwat. Hwar öfuer hon sigh högeligen 
beklagar, att hon sitt Samwete eij stilla kan. Huar emoot Hustro Anna inlade deꞵ 
Documenter och skiähl i Rätten att hon medh sin Sahl. man lagligen dher till 
kommen war, befinnes och af 1652 dombook, denna Saach tillförende medh edh 
och domb wara aflupin, dhå hännes Son Peder Olofzon der efter Kiärade. Altså 
kunde Rätten den Saaken emoot lagh och thz 21 Cap. i Ting b. mz domb eij 
optaga, uthan håller sigh wid thz som thå afsagdt war. 
 
Anlangande dhett hemman i Norrhwena i skatt 6 öre 6 th:r som Michel Larꞵon 
i Ängia och Biöråker Sochen målzman för Sahl. Lars Jonꞵons barn i 
Norrhwena hafwer på Landborätt inrymbdt Erich Person ibidem på den 
Condition att han skulle få rätt för Knechtelegan som han bekostat hafwer, thå 
han efter Contractz åhren trädde dher ifrån, som deꞵ gifna bref daterat 20 Martij 
648 förmähler. Huilket nu för:ne Lars Jonꞵons Hustro Anna medh sin 
Målzman Johan Mattꞵon i Kiänesta eij wille samtyckia; Uthan tillbödh bem:te 
hemman tillträda uthan någon Knechtelöns betalningh. Så wardt thet så 
öfuerwägat och sagdt, att Rätten håller sigh widh dheras Kiöp, och Erich Perꞵon 
innehafwer Jorden efter Contractz åhren, medh mindre the Särdeles icke kunna 
förlijkas, och wardt dher å nämbdt gode män som Ransaaka skolle om Huuꞵen 
och Jorden, huru sådant ähr häfdat emoot thet han hemmanet antogh. 



 
Olof Hanꞵon i Myra lagbödh en skogh tillia på Prästewallen andre gången. 
 
Peder Jönꞵon i Myra lätt 1ste gången upbiuda en bodelått i Långzboderne i 
skatt 1 öre. 
 
Håkan Jonꞵon i Tiänemyra lagbödh en skoghlott på Prättängeswallen 3die 
gången. 
 
Peder Påålꞵon i Håcknårbo lagbödh en Jordelott på Prättängeswallen i skatt 
3 öre 2 gången. 
 
Hans Olofꞵon i Moora läth 2dre gången upbiuda ett hemman ibidem i skatt 6 
öre 12 th:r 
 
Per Mattꞵon i Opsiö lätt upbiuda en Jordelott ibidem i skatt 3 öre 6 th:r 1ste 
gången. 
 
Måns Anderꞵon i Biuꞵnääꞵ upbödh sitt hemman 5 öre 6 th:r i skatt 3die 
gången. 
 
Pååhl Olofzon i Prattängbergh lätt 2dre gången upbiuda en Jordelott ibidem 3 
öre i skatt. 
 

Dito den 16 Junij 
Åhr 1662. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Placat angående Tartarnes afdrifwande. 
 
Soldat Johan Palm hafuer af brådom skildnadt slagit Lars Mårtenꞵon i 
Wålåꞵ en Pust medh flaata Swärdet, och dher till afslagit Maaten af bordhet, af 
thz tillfälle, thå Soldaten krafde honom för giäld, ähr han derföre fäldt att böötha 
3 m:r för Pusten och 6 m:r för nidingzwärckie efter Stadgan. 
 
Soldat Nilz Nilꞵon Abbor i Swijdia hafwer belägrat en Knechtänckia Karin i 
Sannääs, och medh hänne barn afladt och ächtenskap lofwat som han nu 
tillstodh och bekiände, Altså ähr hans Saach half mindre Nämbl 20 m:r efter thz 
3 Cap. i Giftm. balcken. 
 
Erich Zacharieꞵon i Dufnääꞵ wardt Saach 3 m:r för läppegiäldh emoot 
Tolfmän, efter han afbadh och sigh rättade. 
 
Joen Olofꞵon i Sannääꞵ wardt saach 3 m:r för ogill wägh på Sockmyran. 
 
Anlangande den gåfua som ålderstigne man Anders Olofꞵon i Ååꞵ hafr gifwit 
sin Hustro Karin Jonsdotter, bestående af Huus och Jordh efter 18 th:r i skatt 
som ett Attest uthwijser af dato 3 Xbris 661. Så ehrkiändes den gåfuan fast och 
gill, efter den eij emoot lagh gifwen war, medh så beskiedh, att hon den i sin 
lifztidh behålla skall, och derföre afläggia deꞵ skatt som dher af uthgå böhr, och 
sädan kommer samma Huuꞵ och Jordh under Anders Olofzons arfwingar. 



 
Anlangande den Stadga som Förare Joen Olofꞵon i Tompta hafuer ingått 
medh Erich Zachrieꞵon i Dufnääꞵ, medh så beskedh att Erich skulle hafua i 
10 åhr för 622 P Km:t och thå Stadgan war uthe, skulle han få sijne peningar 
igen, och efter nu Stadgan för 2 åhr sädan uthe war, hafwer Erich Zachrieꞵon 
låtit upbiuda hemmanet 10 öre i skatt, Och Joen Olofꞵon kiänner sigh intet wara 
mächtigh hemmanet igenloꞵa; Uthan begiärte gode män som Huuꞵ och Jordh 
pröfua och wärdera skolle, till widare beskiedh. 
 
Efter edsworne mans Olof Jonꞵons i Skoga witnesbördh, tillträder Oluf 
Erichꞵon i Tiänemyra sitt gamble Fääboställe Sillbergzwallen, doch så att han 
eij mehr boo införer ähn efter gamble odaalzgårdens skatt och rättighet i by och 
boder. 
 
Eftersåsom Sahl. Joen Snickare i Moora hafuer tillsagdt på sitt målzmans 
wälle en Pijga Karin Olufzdotter Jordh efter 1 öre 19½ th:r i skatt af sitt 
hemman, för den Jordh Carl Jonꞵon och Matz Perꞵon i Moora efter 
dombrefwetz lydelꞵe af dato 7 Octobris 1640 innehafwa på Sytningh för hänne 
och hännes Syster Giölugh. Altså mädan denna Karin eij till dato hafuer behöft 
någon Sytningh, och Carll och Mattz i Moora hafua besutit Jorden. Dy tillträda 
Sahl. Joen Snickares arfwingar till sin Jordh igen, som han uthfäst hafuer, och 
dher Karin Sytningh tarfwar, så skoola Mattz och Carl dhen præstera efter 
dombrefwetz lydelꞵe. 
 
Påhl Olufꞵon i Prättängbergh lätt 3die gången upbiuda en Jordelott ibidem 3 
öre i skatt. 
 
Peder Påålꞵon i Hååknårbo opbödh en Jordelott i skatt 3 öre dher samme-
städes 3die gången. 
 
Olof Hanꞵon i Moora opbödh en skough tillia på Prästwallen 3die gången. 
 
Hans Olofzon i Moora lagbödh 3die gången ett hemman ibidem i skatt 6 öre 12 
th:r. 
 
Peder Swenꞵon i Sörhwena, Håkan Perꞵon i Norrhwena och Oluf Jonꞵon i 
Edzänge lagböde förste gången en Jordelott i Norrhuena i skatt 6¼ öre. 
 
Hustro Margreta Sahl. Erich Håkanꞵons lagbödh 2 gången någon Jordh i 
Näꞵet i pant för 8 RP. 
 
Peder Jönꞵon i Myra lagbödh en bodelått i skatt 1 öre i Långzbodarne belägin 
2 gången. 
 
Peder Mattꞵon i Opsiö lagbödh en Jordelått i skatt 3 öre 6 th:r i bem:te Opsiö 
belägen 2 gången. 


