
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3136 (1654-1655) Bild 2500 / sid 212v 
 

Biuråker och Nårbo Sochner. 
 

Denn 1 Martij 
Åhr 1655. 

 
Nembdenn. 

Hanꞵ Swenꞵon i Backan, Olof Pederꞵon i Afwehollm, 
Olof Joennꞵon i Gammelsträng, Lars Larꞵon i Byenn, 
Nillz Pååhlꞵon i Kyrckiobyen, Anders Joenꞵon i Lijdha, 
Larꞵ Joenꞵon i Hållꞵiö, Larꞵ Swenꞵon i Gärdhe, 
Lars Pederꞵon i Kyrckiobyen, Peder Joenꞵon i Bärga, 
Olof Pederꞵon i Hållꞵiö och Larꞵ Perꞵon i Kyrckiobyen. 

 
Samma Dato Ställthes för Rätten een Soldath Samuell Johanꞵon född i 
Wiggieby och Wåårfrukyrckie Sochn wijd Eenekiöping, hwilken för 2 Åhr 
sädhan läth sigh här uthleija till Solldat af Erich Pederꞵon i Stråthꞵiö, och nu 
Annklagadt bleef af Olof Pederꞵon i Kyrckiobyen, Erich Pederꞵon i Lijdha 
och Gunmund Pederꞵon i Afwehollm, för thet hann hafwer nästförledne 
Sönndagh d. 25 Februarij, Öfwerfallidt dhem medh hugg och slagh som skiedde 
hooꞵ Swen Joenꞵon i Giärdhe och Påfwell Jacobꞵon ibid:, hwilke tå samma 
Dagen i Hwarderas härder hölle Bröllop. Och war dhenna Samuell i bäggie 
Bröllopsgårdarne budhin och först inkalladt hooꞵ för:ne Swen Joenꞵon, som 
höllt Bröllop åth i Jöran Hindrichꞵoen; Sädhan wijd paꞵ Mijdhaftonns tijdh 
hafwer hann gådt i andre Bröllopsgården dher han bleef kalladt till bordz, och 
tillijka medh een annan Solldat Johan Johanꞵon, spelte på Cithara och 
Feedlan; Och thå dhe ther een stund speelt hade, Öfwertaalte dhe medh 
Lo??getz Couseus gåå i anndre Bröllopsgårdenn att speela, som och skiedde, 
Och när dhe dher wijdh een hallf stund speelt hade, gåår åther Johan Johanꞵ: 
dher ifrån Och i andre gården igen. Samuell war qwar till Soolbärgningen, Och 
dhå bleef dheraꞵ Laagh skingradt, efter Ööl och Brännewijn begynnte fattaꞵ, 
hafwa så förskr:ne Samuell medh andre Solldater Erich Bängdtꞵon i Bärrie 
och Johan Sefferꞵon i Näppängie medh flere hållidt på att giäckaꞵ dher på 
gollfwedt och Samuel hafwer sin wärria uthe, kommer så för:ne Gunmund 
Pederꞵon gåendeꞵ uthur een Kammar, Och Ährnade gåå uth, fråger honom 
Samuell till, om hann wille fächta medh sigh? Swarade Gunmund, och badh 
Gudh bewara sigh dher ifrån, Och dher medh gåår på Döören; Och i thz samma 
högg Samuel efter honom i Hufwudeth och undfich ett bloodsåår som widtnadt 
och bekiändt bleef. 
 
Sädann dhetta Öfwerändt war, Öfwertaalte Samuel försk:ne Erich Bängdtꞵon 
och Johann Sefferꞵon, att dhe skulle föllia honom i anndre bröllopsgården som 
och skiedde, och komme dher inn medh sijne dragne wärrior, thet Samuel wille 
neeka till, Thå blefwe Erich Bängdtꞵonn och Johan Sefferꞵon åthskillde för 
Rätten förhörde, af hwad Ordsaach dhe wore dhijt gångne, bekiände dhe bådhe 
eens, att dhe inthz wiste uthaf någodt Onndt, uthan thet efter Samuell badh dhem 
så giöra, måge dhe uth sijne Swärd i Förstufwan. Dher medh wittnade efter 
sworne Eed å Lagbook Anders Erichꞵon i Gärde /: som i bonndeställedt sätt 
war :/ Att tå hann sågh dhem inkomma medh Swärden, steegh han upp emot 



Samuell på gållfwedt, badh honom läggia bordt swärdet, gåå till bordz, och med 
andre Gästarne giöra sigh glaadh, dhå satte Samuel honom Swärdzudden emot 
bröstedt och sadhe sätt dhu tigh, Och Samuel steegh fram till bordeth, Och i 
medler tijdh öfrtaalte Anders Erichꞵon dhe andre 2 Solldaterna, att dheras 
wärrion togeꞵ dhem ifrån, och dhe satte sigh till bordz, Och tå hade Samuell 
kommidt till taalz medh Ofwanbemällte Olof Pederꞵon i Kyrckiobyen, som 
war förgångzman, Och han sadhe skolom wij eij fåå hafwa huuꞵ och heemfredh, 
så wore bättre wara hädan, Och een Bonde Peder Joennꞵon i Wästanꞵiö hörde 
han säija, thz är lichwäll Bonnden som skall föda Knechten, och ehuru taalet 
hafwer dhem emillan fullidt, hörde hann Samuel swara, när hafwer iagh druckidt 
Duuskåål medh tigh, dhinn /: för höflige Öron sagt :/ skijthunder, och wille 
huggan medh wärrian, thz doch förhindradt bleef, och kastade honom i bröstedt 
medh ett Öölstoop. Och sadhe till sijne Stallbröder som suthe wijdh bordet, 
stijger upp och hiellper migh, eller iagh skall klijppa eder, efter Bönnderne 
willia öfwerfalla migh, dhe stode upp, och doch laade inthedt meera dher om. 
Nu i medler tijdh dhetta förehaadeꞵ hade Peder Joenꞵons Sohn Joen Pederꞵon 
druckidt Samuel till medh een Brennewijns Kooꞵa som icke war så myckidt 
uthi, hafwer Samuell swaradt, skall iagh dricka dijna Skiäggieleefwor. 
 
Soldat förskr:ne Johan Johanꞵon i Gärde Wittnade efter sworne Eed å 
Laghbook, att han icke Achtade när Samuell inkom, om han hade dragin wärria 
eller eij, Och ehuru hanꞵ Ordh fölle tillsammans medh Peder Joenꞵon, kastade 
Samuell honom medh Stoopet, och hörde han Olof Pederꞵon säija hwad är 
dhetta för lefwerne, skole i eij låta oꞵ fåå huuꞵ och heemfreed så hafwer i så 
stoor wägh hädan som hijt, tå hafwer Samuel swaradt, iagh tahler eder inthedt 
till, dher medh bleef thet afstyrth, Och Peder Joenꞵon och hanꞵ Sohn Joen 
Pederꞵon stege upp och ginge uth, dher efter gåår och Samuell uth och fann 
Joen Pederꞵon ståendeꞵ dher på gården, kommer så Joen Pederꞵons Syster 
Anna Peders Dotter i dhz samma, och beder Joen wachta sigh, Samuell 
kommer uth medh Swärdet som han i handen hadhe; Tå lopp Joen Pederꞵon 
undan i näste Gården som war försk:ne Anders Erichꞵons, in i Stufwan, och 
Samuel föllgde honom foort efter till Förstufwubroen och eij handt honom, så 
att han fich någon skada giöra. Thz samma spordeꞵ iu i Stufwan dher Gästarne 
suthe och ingen dristade sigh wäll gåå uth, Och ehuru dheraꞵ tarfwer fordrade 
gick ofwansk:ne Erich Pederꞵon först uth, och dhå war åther Samuell 
igenkomben och möther Erich Pederꞵon dher på broen som een Pijga Anna 
Haftors Dotter efter sworin Eedh wittnadhe, att hon höörde dhem inthedt 
annadt tahlaꞵ wijdh änn thz godt war, Och i thz samma, Erich wännde sigh ifrån 
honom, högg Samuell åth honom och Erich bahr emoth medh Armen, och dhå 
Erich skyndade sigh undan in giönom Förstufwudörren, högg hann honom andre 
gången emillan Axlarne, Och dhå han inkom sadhe han thet är nu inthz godt gåå 
uth, befruchtade the sigh änn meera för hans Öfwerdådiga lefwerne skull, Och 
sände så åstadh Brudgummen Jacob Påålꞵon efter Länꞵman Olof Joenꞵon. 
 
I medler tijdh efter ett sittiande gåår och Olof Pederꞵon uth och tå han medh 
Reverentz sagdt, hade slagidt wadtnedt ifrån sigh, stijger åther Samuel till 
honom och frågar hwad hann war för een? Swarade han, een gammal Gubbe, tå 
sede Samuel, tu äst och een som pläger haata Solldater, Och i thz samma Olof 
Pederꞵon wännder sigh ifrån honom hugger han honom i hufwudeth, dher med 
han staplade Omkull, hugger så till anndre gången som Brijta Erichz Dotter i 



Tierna efter sworne Eed wittnadhe, att han thet i Döören sågh och förfääradt 
gåår in i Stufwann tillbaka igen. Olof skynder sigh upp undan, och gåår in i 
Kookstufwan gieent emot Bröllopshuuꞵedt som för:ne Anna Haftors Dotter 
wittnadhe, ther war och försk:ne Johan Sefferꞵon och Hust: Sigrid Erich 
Pederꞵons i Stråtziö, hwillke efter sworne Eedh wittnadhe att Olof Pederꞵon 
kom ther in, och satte sigh dher på bäncken, swoor och sadhe willia uth och 
betala Samuell, och lagade Knijfwen i TröijeArmen, och dhe bode honon wara 
tillfreedz, och dhå kommer åther Samuell in på gållfwedt medh sitt swärd på 
sijdhan, och Olof Perꞵon stijger upp och mööter honom mitt på gållfwedt, dher 
slåår Olof Perꞵon till honon medh Knijfwen, som doch eij wijdhare drabbadhe, 
uthan togh i Klääderne, och Samuel wrängde sigh undan och föll Omkull på 
Gollfwedt, och Olof Pedherꞵon ofwan uppå, ther togh Johan Sefferꞵon honom 
Knijfwen ifrån och gick sine wägh; Hustro Sigrid och Anna Haftors Dotter 
skyndade sigh och uth unndan medh barnen, tå ehuru Olof och Samuel 
åtherkomme upp, rychte Samuell på Swärdeth och förde thet emot honom, Olof 
fich medh handen i Swärdeth, och Samuel droog på och skaar honom illa i 
hannden, Olof sprang på Döören, och dhå bekiände Samuel hugga efter honom 
een gångh i Hufwudeth, Olof staaplade uth och skynder sigh undann i Anders 
Erichꞵons gårdh, dijth gåår och Samuell på fölliande foot efter, och Olof 
Pederꞵon stodh dher och blödde i smöra, och Samuell stodh på anndra sijdhan 
om Sniödrijfwan och brukade Onyttigh Mund på honom. Tå kom Länꞵman Olof 
Joennꞵon wijdh högsta Qwällsattes tijdh dhijt, som nu wittnade att han baadh 
dhem hålla freedh, tå swarade Samuell, jaa eder Länꞵman will iagh wäll parera, 
menn the andre skole fåå Siuutuꞵende, etc. Och wille ähntå på att slåå honom, 
hwillkedt förhindrat bleef, Och Länꞵmann togh Samuell fast och fich löfte för 
honom till rätta. Tå blefwe nu deꞵe gode Männ Ingemar Hemningꞵon i 
Kyrckiobyen, Lars Larꞵon i Gårdzmyra, Peder Hanꞵon i Swijdiebo och 
Hanꞵ Joenꞵon i Näppängie, Nembdhe att skoda och pröfwa dhen Såremåhl 
som dhe undfådt hafwa. Och sadhe dhe att Olof Pederꞵon hade _ 3 såår ofwan i 
Hufwudeth, doch icke Hufwudskåålen brächt, och dher till skadd i handen på 2 
Finger, och ett såår wara huggidt baak på handen. Erich Pederꞵon hade ett såår 
på Armen, och ett såår baak mellan Axlarne. Och Gunmund hade ett såår i 
Hufwudet ofwan Örat. Item war Olof Pederꞵon all blåå i Annsichtedt, thet hann 
föregaf hafwa fådt, dhå han lopp uth undan, rände han emot dööregååten, och 
elliest stapladhe och slogh Ansichtedt emot Jorden. 
 
Thå tillspordeꞵ Samuell om han kunde heller wille beskylla Erich Bängdtꞵon 
och Johan Sefferꞵon anten hafwa styrckt och rådt honom dher till, eller budith 
till willia hiellpa honom i thetta hanꞵ gallne förehafwande? Swarade han och 
giordt dhem dherföre Ahldeles frij; Och föregaaf hann icke heller hafwa någodt 
ondt upsååt dher till förre ähn Bönnderne begynnte swara honom sposkt. 
 
Denna Ransaachning wardt och för Rätten upläꞵin och Samuell Johannꞵon 
tillfrågadt om han hade någodt wijdare här emot säija eller förebära? Swarade 
han och icke kunde neeka så wara tillgångidt, som föreskrifwit ståår, baad om 
nåder och icke högsta Rätten, han låfwade och här efter bättre ställa sitt 
lefwerne. 
 
Dher medh ladeꞵ Ährendet till Nembdenꞵ Öfwerwägande och war dheras 
eenfålldiga betänckiande, att oannsedt Samuel hade ingen owänskap haft dhå 



han gick ifrån dheras Lagh i Påwell Jacobꞵons Huuꞵ, hafwer icke heller någon 
förstådt, att han medh dhe andra thet upsåthedt hafwa haft, att dijth gå och willia 
skadha giöra, uthom som sålhaneꞵ Oseed är och wara pläger, att gåå medh sijne 
wärrior i gårderne; Lichwäll och i anseende, efter Samuel uthan gifwin 
Ordsaach först högg Gunmund i dhen eena Bröllopsgårdhen, och sedan gådt 
gådt i Anndre Bröllopshuuꞵedt medh dragin wärria, Och emot böön och 
warningh af Wärden Öppedt trätha, Och sedhan dhå hann uthkom, först läth see 
sin wreede emoth Joen Pederꞵonn, och lopp efter honom uthi een annor gårdh, 
Och sädhan gångidt inn i gårdenn tillbaka igen och Öfwerfallidt Erich 
Pederꞵon, och honom huggidt twänne såår, Och så längie warijt qwar, att Olof 
Pederꞵon kom uth, honom Öfwerfallidt först uthe på gården, Och sädan gångidt 
efter honom in i Stufwan, Och sidst på fölliande footh fölgdt honom efter uthi 
andre gården, hwillkedt allt han hade kunnadt undkomma dher han hade 
weeladt, som af ofwansk:ne rannsachningh är att see. Dherföre kunde Nembden 
för sådhan hans Öfwerdådigheet skull icke wärrian, uthan Dömbde honom till 
Eedzöre efter thz 1, 2, 5, 8, och 35 Capitel i Eedzörsballken, Och dhe anndre så 
wijda undantaagne som dhe af Samuell dherföre frijgiorda ähre. Menn Nåden 
om Straffedt på denna miꞵgierning Remitteres i All Ödmiukheet till dhen 
Höghl. Kongl. Hofrättz Nådige Förklarningh huru här medh Procederas skall, 
han hafwer och ställt Måhlzäganderne tillfreedz dom dhe på tingedt bekiände 
och dhe sampt Församblingen bodhe för honom. Han hafwer tillförende ställt 
sigh allt wäll så myckidt Nembdenn och Församblingen här om honom wetta 
wittna och berätta, hafr och icke någoth att bötha medh, så frampt han icke kan 
fåå någodt bijstånnd af sin Fader Johann Larꞵon, som säägz wara een Fougde 
dher wijdh Enekiöpingh: Och dher medh Andtwardadeꞵ Samuell i Cronones 
häfte. 
 
Uppå Ofwanskrefne saach är Annkommidt wällb:de dhen Högl. Kongl. Hofrättz 
Resolution, att Samuell skall nu för dhenna sin begångne Act allenast löpa 6 
gånger Gathulopp. Hwilken Dom till denn 16 Jan: 656 eij är wordin Executerat, 
efter thet Sammell bleef på Löfte af Befallningzman Lars Isaachꞵon 
lööꞵgifwin; Och sädhan förr ähn dhen Kongl. Hofrättz Resolution kom, hafwer 
Samuell upreest mz Krigzfolckedt till Fijendelanndh. 
 
Samma Dato Annklagade Peder Larꞵon i Mellanbyen sin Soldat Anderꞵ 
Böriellꞵon Trumetare att han honom i hanns Gårdh medh hugg och slagh 
Öfwerfallidt, sädhan dhe om een Söndagh wore kompne ifrån Kyrckian, 
hwilkedt sålunda tilldragidt ähr, som Fändrijkenn Mannhaftig Johan Hallfast 
och Soldat Månnꞵ Påwellꞵon på Moen, hwillke dhå dher tillstädes wore, 
wittnadhe. Nembl. 
Att när dhe efter Predijkan heemkommin i Stufwan, begynte Peder Larꞵon 
fordra af Solldaten sitt Kiöpebreef om Knechtelöhnen, Och efter han thet eij 
bekom, begynnte dhe dher af trätha och föra Ord sin emellan och hwad ordh dhå 
fölle mädhan dhe bådhe wore inne, slogh Ander Böriellꞵon /: i thz Fändrijken 
kom i Döören :/ till Peder Larꞵon medh Knyttenäfwan i Annsichtedt een Pust, 
och dher till reef honom i Ansichtedt ett blodhwijthe. Tå när Pedher Larꞵon 
förnam att blooden uthgick, sadhe hann till Trumetaren, nu skall dhu fåå /: Gudh 
oꞵ bewara :/ een Diefwull, Och i thz samma droog uth sin Knijf och wille till 
Trumetaren, men Fändrijken gaaf sigh emillan dhem, fick i Peder Larꞵon att 
honom förhindra, Och befalla Trumetaren gåå på Döören; Tå sade Peder Larꞵon 



welen i icke att hann skal fåå, så skolen i fåå, dher med måste Fändrijken gifwa 
honom lööꞵ, Och Peder Larꞵon sprang efter Trumetaren som stadder war i 
Döören och wille dragan tillbakaꞵ igen thet doch afstyrt bleef att Trumetaren 
slapp uth, Och när han war kommin uth på gårdenn, kom Peder Larꞵon efter 
honom medh Knijfwen, men Trumetaren skynndadhe sigh undan inn på Matz 
Mattꞵons ibid: Gård till undrymningz, dhijt och Peder Larꞵon fölgde honom 
efter, och i thet samma hann wandt på honom, kom ofwanb:te Månꞵ Påwellꞵon 
dher efter och fattadhe Peder Larꞵon om Axlarne, att han eij fick främia sin 
willia och någon skada giöra. Dher med kom Anders undan, och gick in i 
Soldatens Peder Anderꞵons ibidem Stufwa, togh dher een Yxa, Och när Peder 
Larꞵon war ingångin i sitt Huuꞵ igen, och sloog igen Döören efter sigh, kom 
Trumetaren igen, steegh till Döören och wille inn, Och som han eij slapp inn, 
högg han i Wäggen, steegh till Fönstredt och brukade Onyttigh Mundh. Tå 
befallte åther Fänndrijken att Anders skulle gåå sin Kooꞵ. Till allt dhetta kunde 
Peder Larꞵ och Trumetaren icke neeka. 
Hwarföre wardt Öfwerwägadt att ofwanb:te Peder Larꞵon som medh fullo 
modhe söchte efter Anders Trumetaren inn i Anndre gården, bleef han fälldt att 
bötha _ 40 m:r för hemgångh, Och Anders Börriellꞵon som först slogh Peder 
Larꞵon Pust och blodhwijthe bleef fälldt att bötha 6 m:r, så och 40 m:r för 
hemgångh, efter han sädan medh fullo modhe kom tillbaka medh Yxan, och 
wille skadha giöra, Ännthå han eeij gaal. Och thz efter Eedzörisballkens 5:te och 
Såårmålaballkenꞵ medh willia _ 10 Capitell. 
 
Dato Annklagadeꞵ och Oftabemällte Annders Börrielꞵon för thz han hade 
nästförledne _ 13:de Dagh Juul kommidt ifrån Hållꞵiö Gästgifwaregårdh, och 
då hanm efter Predijkan mötte allt Kyrckiofollkedt på Råstan b:d, hade han 
kiört i fullt flygannde dragidt uth sin Styngawärria, kiöört allt Kyrckiofollckedt 
uthur wägenn huggidt och stuckidt efter dhem, doch igon meera skada giordt, 
uthan när han måtte Olof Joenꞵon i Bääꞵdahl, som gick och kiörde sin Häst, 
högg han ett håål på hanꞵ Byxor, doch bleef dher af hwarken blåå eller blodigh, 
till hwilkedt och Trumetaren icke kunde neeka. Dhetta wardt så af Nembden 
öfwerwägadt och mädt, att ändoch thz synes af brådom skilldnadt wara skiedt; 
Lichwäll efter han hafwer kiördt så många uhr wägen, förr ähn han högg Olof 
Joenꞵon i hanꞵ kläder bleef han fälldt att bötha 9 m:r efter thet _ 13 Capitel i 
Eedzöresballken. 
 
Så emedan denna Anders Börriellꞵon icke hafr någedt att bötha medh, och är 
een sällsam och Öfrgifwin Menniskia som snardt sagdt Lijthet achter Gudh och 
Menniskior, hafwer och tillförende rymbdt Compagniet och bedragidt andre 
medh sigh, Dherföre han ähr uthi dhen Kongl:ge KrijgzRätt Dömbd att löpa 
Gathulopp, Och Rätten här icke wist weet huru dher medh Exequerat ähr. 
Hwarföre ähr uthi dhen Högl:ge Kongl. Hofrätt i Stockholm een Ödmiuk 
förfrågan huru med honom handlas skall. 
 
Öfwer deꞵe Anders Börrielꞵonns bedrifter är Annkommin dhen Höghl. Kongl. 
Hofrättz Resolution och jempte andre hanꞵ Acter som ähre att see af Tuna och 
Fårꞵa Tingh, skall hann för sijne månge och grofwe förseelꞵer löpa 8 gånger 
Gathulopp. Hwilken Dom Exequerat ähr. 
 



Annlangande dhen gåfwa som Sahl. Peder Erichꞵon i Spångmyra hade på sitt 
yttersta tillsagdt sin Hustro Giölug och hänneꞵ små barn att behålla i hänneꞵ 
Lijfstijdh 8 Måhl Jord liggiandeꞵ i Spångmyra, hwilkedt nu hännes Styyfbarn 
Olof Perꞵon i Kyrckiobyen och Erich Pederꞵon i Lijdha eij willia hänne 
beståå, förmeedlest dherföre efter thz war dheras mödernes Arf. Här öfwer war 
Rättens meening att såsom b:te Jord /: Allenast till att nyttia och bruka sigh till 
godo i hännes Lijfztijdh :/ förundt war, Och dhe hafwa så myckidt af hanꞵ Jord 
igen i Hafre bodeland som är i skatt _ 3 öre, Dy syntes Rätten swårt wara att 
ryggia Sahl. Mansens Ord, hellst mädan hon med Syytningh på bem:te Sal. 
Mannen hafwer myckidt uthstådt uthi hanꞵ höga Åhlders tijdh. Dy behåller hon 
dhen eena Tächten i sin Lijfztijdh. Menn dhen andra Tächten som af samma 
Jord innehåller 1 Måhl 4 Fampnar, komma till barnen, så wäll som dhen hon 
besitter efter hänneꞵ dagar, barnomen giönom Arfzrättigheet tillfalla, Doch 
dheruthinnan will Rätten så wijda hafwa förordat, att om b:te H: Giölugh i 
tijdhen blefwe medh gifte försedd, så måste hon dhå afståå samma Jord 
wederböranderne tillhanda. 
 
Soldat Cnut Mattꞵon i Änngia hafwer belägradt Brijta Mårtensdotter ibid: 
dhen han togh till Laghgifta hustro, wardt hans saach hallf minner N: 20 m:r. 
 
Soldat Jöran Hinderꞵon i Kyrckiobyen hafwer belägradt Brijta Jacobzdotter 
ibid: Dhen han togh till Laghgifta hustro, wardt hanꞵ saach hallf minner Nembl. 
20 m:r. 
 
Jacob Påålꞵon i Gärdhe hafwer belägradt Märijt Mårtens Dotter ibid: Och 
togh hänne till Laghgifta hustro, wardt hanꞵ saach hallf minner Nembl. _ 20 
m:r. 
 
Soldat Cnut Mattꞵon i Ängia warit saach _ 3 m:r för een blånadt till Påhl 
Erichꞵon i Ängia. 
 
Peder Larꞵon i Mellanbyen wardt saach 6 m:r för twänne Oqwädens ord till 
Soldat Samuell Johanꞵon i Stråthꞵiö. 
 
Soldat Harall Larꞵon i Tiärna hafwer belägradt Kirstin Peders Dotter ibid:, 
Dhen han sädan togh till Ächta, wardt hanꞵ saach half minner nembl. 20 m:r. 
 
Soldat Nielz Pederꞵon i Gårdzmyra hafwer slagidt Lars Ohlꞵon i Afwehollm 
medh een Knijf, som pröfwadt bleef för ett Kiöttsåår; Ähr han dherföre fälldt att 
böta 6 m:r Sårmålaballkens med willia 10 Cap: 
 
Soldat Christier Zachrieꞵon i Kyrckiobyen hade slagidt Lars Ohlson i 
Afwehollm een blånadt som han bekände wardt han saach 3 m:r. 
 
Larꞵ Mattꞵon i Röökullen hafwer slagidt Märijth Larꞵ Dotter ibid: ett 
Kiöttsåår, blånadt, och dragidt hänne i Hååredt, som widtnadt och bekiändt 
bleef; wardt han dherföre för Kiöttsåår saach 6 m:r, och 6 m:r för blånadt och 
håår. 
 



Märijt Larꞵ Dotter i Röökullen wardt saach _ 3 m:r för Oqwedens ord till 
förskrefne Lars Mattꞵons hustro. 
 
Soldat Anders Pederꞵon i Wedmyra hade slagidt Swen Anderꞵons Hustro i 
Spångmyra ett blodhwijthe, wardt han dherföre fälldt att bötha _ 3 m:r. 
 
Lars Joenꞵon och Erich Joenꞵon i Hållꞵiö blefwe fällte att bötha 3 m:r för 
thet dhe hafwa släft sijne Hästar uthi Joen Mattꞵons ibid: Råghsweed och 
Ängh, Och betala Måhlzäganden skadan efter Mätzmanna Ordom. 
 
Påwell Larꞵon i Wästanꞵiö kom på förre hålldne Tingh druckin för Rätten och 
ställte sigh Obeskiedeligh och Förargeligen så att hanꞵ Ährende eij kunde 
optagas. Och thå han kom uth på plattzen Rätten till föracht roopade och 
skrijade, hwarföre Rätten läth slåå honom i handklofwarne. Och tå han sädan 
kom i Länꞵmanꞵgården, gåår han uthi een annor Stufwa medh sin TällieKnijf i 
handen, dher een Fougdekarl b:d Matz Erichꞵon stadd war, och sade, släpp 
migh lööꞵ eller iagh skal Dödha tigh i dhenna stundenn, thet doch medh hast af 
Olof Niellꞵon i Lijda förhindradt bleef, så att han ingen skada giöra fich, som 
försk:ne Olof Nielꞵon, Lars Pederꞵon i Tiärna och Rustmästaren 
Ingiebrecht Littjan wittnadhe, Och Påwell Larꞵon icke kunde neeka före. 
Dhetta wardt så af Nembden Öfwerwägadt, att ofwanb:te Påwell Larꞵon bleef 
fälldt att bötha _ 40 m:r för dhen Sijdwyrdningh skull som han Rätten giorde 
emot Rättegångz Processen och 26 Capitel i Konungzballken Stadzlagen, så och 
_ 40 m:r för hemgång till Matz Erichꞵon efter thz 5:te Cap: i Eedzöresballken. 
 
Olof Pederꞵon och Gunmund Pederꞵon i Afwehollm blefwe Dömbde att ståå 
sitt löfte hooꞵ Nielz Hanꞵon i Hudichzwalld för Lars Joenꞵon i Afwehollm, 
Nembl. för 89 Allner Läreft. 
 
Påwell Larꞵon i Wästanꞵiö löftade för Swen Anderꞵon i Spångmyra att 
betala _ 33 P:r Kopparmynnt till Nilz Hanꞵon i Hudichzwalldh. 
 
Huusarme i Biuråker _ 7 Perꞵoner, dheras skatt hemman 2:  5:17 th:r. 
                   Nårbo ___12 Perꞵoner, dheras skatt hemman 5:  4:  4 th:r. 
 
Erich Erichꞵon i Gammellsträng Läth upbiuda ett hemman ibid 4 öre 3 th i 
skatt. 2dre gången. 
 

Dito denn 16 Junij 
Åhr 1655. 

 
Peder Hemmingꞵon i Bärrie, Erich Larꞵon i Stråtziö, Anders Hanꞵon i 
Swidiebo, och Anderꞵ Tyrrieꞵon i Lijdha hafwa försuthidt Stembning, Ähre 
dhe hwardera fällthe att bötha _ 3 m:r. 
 
Önde Erichꞵon i Spångmyra hafwer tredskas komma med sin Häst att 
afföhra reesandhe Folck, wardt han dherföre saach _ 3 m:r. 
 
Oppå 11 grannars i Hållꞵiöbyen klagomåhl emot Joen Mattꞵon ther 
sammastädeꞵ, om dhz dhe meen och förfånng han dhem på dheras uthlöter 



tillfoger emot dhen tollfmanna Syyn dher öfwer dhem emillan Åhr 1651 gångin 
war, Nembdes nu 6manna Syyn, dhet att ransaka, och tillkiänna gifwa å näste 
Tingh. 
 
Dato begärade Peder Hanꞵon i Swidiebo Fastebreef uppå en Jordelått efter 3 
öre i skatt, liggiandeꞵ i Swidiebo och Daala, som Lars Erichꞵon i Stråthꞵiö 
honom för Penningar 147 P 16 öre Km:t försåldt hafwer. Så emädan thz sträfwer 
emot Öfwerheetens förbodh, att sunderrifwa låtten, hwar uthaf Cronan medh 
tijdhen kan tagha skadha. Dy bleef thz kiöpedt uphäfwidt, Och Peder Hanꞵon 
behålla Jorden till theꞵ han fåår sijne Penningar igenn. 
 
Dato tillstodh Abraham Hinderꞵon i Snijpwallen efter sin Arfzpart hafwa 
upburijt sinn Hustros Rättigheet för Huuꞵ och Jord af Furubärge Finnetorp som 
ligger i skatt _ 1 öre, Nembl. 3 RP:r, hwilke Penningar Hustro Karijn i 
Furubärge med sin Målzman Peder Markuꞵon i Hållꞵiö uthgifwidt hafwe. 
 
Lars Joenꞵon i Hållꞵiö Kärade till Erich Joenꞵon ibid: Om 2 gillinztaal äng 
liggiandeꞵ wijdh wästra Sundeth i Stoorängien, som borde föllia tillbaka 
under dhet listige Kiöp som Erich Olofꞵon och Olof Joenꞵon i Hållꞵiö medh 
hwar andre ingådt hafwa. Dher till Erich Joenꞵon inthedt sadhe sigh wetta 
någodt hafwa att swara. Thå wittadhe gamble mann Olof Jacobꞵon i 
Stenꞵgärdh och Joen Mattꞵon i Hållꞵiö, att samma Änng föllgde medh dhen 
andra sållde Jorden som af ållder hafwer leegadt under Sahl. Olof Anderꞵons 
hemman. Efter hwilken wittneꞵbördh Dömbdes Jorden dher under, mädan Erich 
Joenꞵon icke kunde någodt annadt bewijꞵa. 


