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Biuråcker och Norrbo S:ner 
Denn 19 Novemb: Anno 1655. 

 
Nembdenn. 

Hans Swenꞵon i Backen, Oluf Perꞵonn i Afweholm, 
Oluf Joenꞵon i Gammalsträngh, Anders Joeenꞵon i Lijdhe, 
Niells Påålꞵon i Kyrkiebyen, Lars Larꞵon i Byen, 
Lars Joenꞵon i Hålꞵiöö, Lars Swenꞵon i Gärdhe, 
Lars Perꞵonn i Norrbobyn, Pedher Joennꞵ i Bärgie, 
Joen Anderꞵon i Hålꞵiöö, Lars Perꞵon i Kyrkiebyen. 

 
Huusarma i Biuråcker _ 16 Personer deres skat _ 5 hem: 10 öre 6 th:r 
Norrboo S: 19 _ Peersoner deres skat _ 7 hem: 15 öre 14 th:r 
 
Erich Anderꞵonn i Holꞵiöö och Oluf Olꞵonn i Gammelstrengh, kierde till 
Joen Matzꞵonn i Hålziöö, at han Wålldsammeligen hade tagit den ifrån deres 
hallfwa låttfälle uthi een Hööladhu j Ronlyckie Engiet, denn bårtrijfwet och satt 
sigh en Nyladu j samma ställe igen, och der måste sökia sigh ladurum hwar dee 
kunde. Och emedhan Joen Mattꞵonn icke kunde neka at de af ållder hafwa haft 
sitt låttfälle medh honom i Ladun, Dy wardt dhet så afsagdt, at Joenn Matzꞵonn 
skall för sitt WolldzWärkie bötha 40 m:r och wedergällda Målsägandenom 
skadhan efter Kong B:s 28 Cap: 
 
Joen Matzꞵon i Hålziö hadhe fördt Oqwämblige ordh emot Joen Anderꞵon 
och Sal: Daniel Biörꞵonn i Holziö, som han icke bewisa kunde, uthan nu sin 
ordh rättade, wardt han Saker _ 3 m:r för hwarthera. 
 
Föreskrefne Joen Matꞵonn haf:r emot _ 12 Männa Syns Ransakningh och deres 
uthslagh, Wolldsammeligen inkrächtat af uthlötherne 1 Mål och 5 Fampn 
LandzJordh så och 1 Måhl för Stugutompten j Backemo, som nu medh 
Sexmanna Syen honom bewist och öfwertygat blef. 
 
Hwarföre och oppå åkierandes klagan wardt be:te Joenn Matzꞵonn fälldt at 
bötha _ 40 m:r för WålldzWärkiet och åthergällde skadhan efter Konungeb:s 28 
Capit. 
 
Eftersåsom Joen Mattꞵon i Hålziö hafwer fördt Olufweliget taal emot 
Underlaghman Lars Larꞵonn medh sådane ordform : Att lijka såsom Pilatus 
på Judernes höga roph och klagemåhl dömbde Christum emot sin willja, alltså 
hafwer och Underlagmannen på Joen Matzꞵonns weder partters trägne 
klagemåhl Syndt och dömdbt honom emot sin willja. 
 
Dy opstodh Underlaghman och honom tillfrågade huru han thz bewisa welle 
swarade dan eij sådanna ordh hafwa fördt. Tå Wittnade Niells Pålꞵ i 
Kyrkiobyen, Anders Påålꞵ i Norrbobyen, Erich Joenꞵonn i Holziöö och 
Hanns Joennꞵonn i Glugg at han sådanne ordh fällte. Och emedhan Joen 
Matzꞵonn eij kunde undfalla sådanne ordh hafua framfördt, kunde icke heller 
sådant bewisa. Dy fördes Saken till Nembdens öfwerwägande och fälldte the 



honom för sitt Olofwelige taal, at bötha 40 m:r efter Stadgan och det 20 Capit. j 
TinghMålb: 
 
Ahnlangande denn PanteJordh som Anders Erꞵonn i Norrbobyen haf: Pantsatt 
Wäl. Niells Hannꞵonn i HudwichsWalldh Neml: 4 Måhl Åcker och 2 Mål 
Ängh j Kiällänget, för _ 10 RP: som hanns gifne Pantskrift Dat 26 Aprill A:o 
1645 förmähler så samtychte nu Anders Erꞵon, at Niells Hanꞵonn skall beholla 
Pantten så länge han får sine penninger igen. 
 
Peer Erꞵon i Norbobyen haf: ihiälslagit twenne Bocker för Oluf Joenꞵ ibidem 
som han eij kunde neka före, wardt han derföre Saker 3 m:r och gällde åther 
medh fullom Giälldom efter d. 44 Capit: i Byg B: 
 
Föreskrefne Oluf Joennꞵon haf: icke haft wårdh om sine gietter uthan låtit 
dhem skadha giöra på hanns grannes Rogåcker, dy wardt han saker 3 m:r och 
efter mätesmanna ordom wedergiälla skadan. 
 
Lars Mårtthenꞵonn i Fuurberget haf: belägrat Matz Påålꞵonns Tienstepiga 
Ingridh Peersdotter på Snijpwallen, som derföre Rätten tillstodh och 
bekiende, ähr han derföre fälldt at bötha 40 m:r efter dhz 3 Cap: Giftmålb: 
 
Länꞵman Jacob Olꞵonn i Hålziöö, hafwer försummat afskicka zedler på 
Cronones Ränttors påfordrande ähr han derföre fälldt at böha _ 3 m:r. 
 
Dato framlades j Rätten en förseglat Kiöposkrift Dat: 19 Aug: Åhr 1646 
förmälandes at Borgare i Giefle, Ehrligh man Erich Joenꞵonn, hade oplåtit 
och Sålldt, Lars Peerꞵonn i Norbobyen et hemman dersammastädes i skatt 7 
öre 12 th:r som han för sine Sal: förälldrars giorde Gielldh inlöst hafwer, och 
derför upburit Penninger _ 300 P:r KM:t som hans derpå gifne Qvitt:z Dat: 28 
Januarij Åhr 1654 förmähler. Och emedan föreskrefne Erich Joenꞵ hafwer 
samma hemman för Gielldh inlost så at hwarken han eller de andre Syskonen 
finge någet at arfwa sine förälldrar, som Nembden Wittnade. Och nu sedhan låtit 
samma hemman lageligen opbiuda och ståndit öfwer natt och åhr, sedhan det 3 
gången opbudit blef. Dy dömbdes deres Kiöph fast och gilldt, som brefwet der å 
gifwet wijdare uthwijser. 
 
Dato wardt Nempt 6 Manna Syn emillan Anders Olufꞵonn i Wij och Dillzbo 
S. sampt Hans Swenꞵonn i Backan i Norbo S: anhngående Råå och Boolstade 
skiääl emellan deres bodelandh Fönebo och Lyckewallen. 
 
Erich Erꞵon i Gammelsträng lät opbiudha sitt hemman _ 4 öre 3 th:r i Skatt 
tredje gången. 
 
Anders Jöennꞵonn i Tiärna lätt opbiudha Önde Joenꞵonns hemman i Engia _ 
6 öre 18 th:r i skatt förste gången. 
 
Dato framlade Joen Olꞵonn i Gammelsträngh et förseglat Kiöpebref Dat: 15 
Maij A:o 1651, förmählandes at Peer Perꞵon dersammastädes, hadhe medh 
sins Hustros ja och samtyckio oplåtit och sålldt honom et hemman liggandes j 
be:te Gammallsträngh som ähr i skatt 5 öre 3 th:r och derföre upburit Penninger 



_ 220 Dal: K:M:t till fullo förnögningh, så och gifwit be:te Peer Perꞵons 
Swåger Johan Hindrichꞵon för hanns bördzrätt _ 5 Richzdal: i stille, som dee 
nu för rätten tillstode och bekiende, doch förbehollit 3⅕ Måhl Jordh som en 
oförsedd Pijga Märit Hannsdotter der j hemmanet Outlöst tillkommer, som af 
et dombref Dat. 22 Octob: Åhr 1636 ähr att see, derför dee och nu gofwo henne 
i afradh för denn tijden dee och deres Fader brukade hemmanet, 1 RP:r Nu 
Emedan ofwanbe:te Peer Perꞵonn haf: detta hemmanet för sin Swärfaders 
qiorda Giälldh inlost som Nembdenn wittnade, och nu dhz medh sins Swågers 
samtyckio efter Laghbudh och Laghståndh försålldt, som på tinget wittnadt, 
tillstådt och bekiendt war. Dy dömbdes deres Kiöph fast och gilldt, doch denn 
oförsedde pijgans Rätt förbehollin, som brefwet der å gifwet wijdare förmähler. 
 

Dito denn 13 Martij A:o 1656. 
 
Lars Joenꞵonn j Hålziö giorde åthskillige gånger oliudh å tinget, wardt han 
derföre Saker _ 3 m:r. 
 
Emedhan såsom Oluf Joenꞵonn i Norrbobyen haf: till sigh sagdt och lofwat 
betalla Joen Peerꞵonn ibm. för hans Hustros Farfader Oluf Olꞵonn ibm 2 
RP: och 11 Spänn Sädh, der medh at loꞵa hemmanet under sigh. Så wardt derom 
nu afsagdt, at alldenstundh Oluf Joennꞵon skall resa här ifrån, och och inga 
andre medell finnes at betalla medh. Dy skolle godhe Männ afstaka honom så 
mycken Jordh j Åker och Engh af be:te Oluf Olꞵonns hemman, som samma 
wärde kan giöra skall före, och den beholle och swara för der afgående 
uthskylder, så länge han får sine penninger igen. 
 
Föresk:ne Oluf Joennꞵon blef och förbudin resa här ifrån för än han haf:r 
richtigdt ifrån sigh lefwereradt Cronones uthlagors restantier. 
 
Dato efter för detta Landzskrifwarens Bengdt Larꞵonns gifne fullmacht till 
Bengt Joenꞵon j HudwichzWalldh, fick han tillståndh opbära dee 50 P:r K:M:t 
som Sal: Erich Niellꞵonn i Wästanꞵiö på Cronones uthlagor skylldigh war, 
och derföre lofwade nu Erich Joenꞵon och Joen Erꞵon i Näppänge samma 
Penninger betalla. 
 
Daniel Erꞵonns j Stråtziöö Creditorer inlefwererade et GiäldeRegister, som 
han till åthskillige en post Penningar och Godz skylldig war, och tilltallade 
Anders Larꞵ i Rotzla och Delzboo S. som hanns hemman i Stråtziöö _ 4 öre 
skatt, till Kiöpz ahntagit haf:r, om betalningh. Så warder öfwer Rättens swar. At 
alldenstundh Anders Larꞵonn medh Laga Edh fullgiordt hafwer det hans Kiöph 
war wilkorligen slutit, Nembl: så frampt hemmanet kunde tillräckia allom 
fullom gälldha, skulle han dhz behålla, hwar och icke, stånde det i Wolldh hans, 
hwarföre medhan nu befinnes Gällden högdt öfwergå hemmanetz wärde. Dy ähr 
samma Kiöp uphäfwit, Och der medh wardt emillan Creditorerne så afsagt. At 
dee som på Cronones uthlagor, Knechteståndh och Länte penninger, uthan 
wedergällningh, kunna hafwa till at fordra, the niuta förträde, men sedhan alle 
andre /: undantagandes dee som laghståndin partt hafwer :/ träda till hwadh då 
ijfrigit blif:r, och der eij tillräcker per qvotam sin emillan skifta och deela. Och 
der medh Nembdes dem godhe Männ emillan som hemmanet tillkommande 
Wår pröfwa och werdera skolle. 



 
Matz Matzꞵonn i Frödzbo Laghbödh förste gången et hemman ibm _ 3 öre 19 
th:r i skatt, som han af Larꞵ Larꞵonn ibm: Kiöpt haf:r. 
 
Erich Larꞵonn i Stråtziöö Laghbödh en Jordelåt ibm _ 3 öre 10 th:r i skatt 1ste 
gången. 
 
Lars Hannꞵonn i Hålziö sitt hemman 8 öre i skatt förste gången. 
 
Sahl: Joen Önneꞵonns i Ängia, arfwinger, blefue dömbde at betalla en 
gammal gänta Anna Olufzdotter ibm 2½ Rickzdl: i afradh för dee penningar 5 
RP:r som be:te Joenn Öndeꞵonn j långeligh tijdh inne medh sigh haft haf:r, och 
dom sigh till gangn och godo brukat. 
 
Dato förfrågade sigh Sal: Karin Persdotters j Spångemyra arfwinger å 
Fäderne och Möderne, hwilken dera nährmare war henne at arfwa antingen 
Heelfarbroders och Farsysters barn å fäderne el:r Hallfmorbroders barn å 
Möderne. Der på blef dem till Swar gifwet, at efter dee ähre bådhe jemskylldh 
denn dödha, så kommer halfmorbroders dotter Hust: Anna i Afwa medh 
Heelfarbroders och Fadersystres barnen till Arfz at skiftas 2 deelarne å Fäderne, 
och 3 deelen å Möderne efter det 3 Cap: ErfdB. 
 
Sädan hemmanet belangande som Finne Marcus Tommeꞵ i Spångmyra tillika 
medh ofansch:ne arfwinger ähr till arfz fallin efter hans Sal: hustrus barn och 
hann nu besitter så blef:e dee tilholldne at tillsee om en sådan Åboo, som thz 
medh bruk förestå kann, och Cronan der af sine uthskyllder må bekomma. 
 
Samma Dato kom för Rätten gamble Mann Lars Anderꞵon i Råå och Tuna 
S:n och tilltalade sins broders dotters man Hanns Joennꞵonn i Näppängie 
om Penninger 6 P:r som honom ännu restera skulle på det hemman han honom 
Sålldt och updragit haf:r j Näppängie och Dala i Skatt 6 öre 14 th:r; Tå 
framladhe Hanns Joenꞵonn et Kiöpebref Dat: FastlagzSundagh åhr 1637, af 
Inneholldh at be:te Lars Anderꞵonn haf:r Sålldt honom samma hemmanslåtter 
för 100 RP:r hwar oppå befinner sigh at Lars Anderꞵonn hafuer upburit 
Penninger _ 92 RP:r och 8 RP:r skulle hans Syster Hust: Sigrj i Swidiebo 
upbähra som af hans Sijdra qwittobref Dat: 4 Aprilis A:o 1643 ähr at se. 
Hwilken skreft Lars Anderꞵonn nu eij welle beståå, hafwa honom gifwet. Tå 
wittnade Länꞵman Oluf Joennꞵ:n j Näppängie och Erich Joennꞵon ibm, 
som der öfwer till wittnes tagne wore efter Swurin Edh å Laghbook at för:ne 
Lars Anderꞵon tå medh dee _ 92 RP:r till fullo Nöije betallt war, bådhe för 
Dalalåtten 4 öre 6 th:r och Näppängzlotten 2 öre 8 th:r i skatt, Och lofwade tå 
Hanns Jöennꞵonn gifwa honom 2 laꞵ Näfwer och thz föruthan haf: och Hanns 
Jöenꞵonn betallt för förnötte Knechtelega som på hemmanet resterade Penninger 
_ 30 Rickzdl: som be:te Lars Anderꞵonn icke kunde neka före. Och lofwade 
Hanns Joennꞵon honom ännu för wägen et laꞵ Näfwer, och i så måtto blefwo 
thee i alles å seende för Rätten förlichte, Och Lars Anderꞵ låfwade gifwa honom 
kraftigare Kiöpobref. Tå framstegh Lars Anderꞵonns Sohn, Anders Larꞵonn i 
Rotzla och Delzboo Sochn och inwände at hans Fader icke kunde bebrefwa 
bårt hemmanet, eftersom han haf: giordt Jorde- och bördebyte medh Lars 
Anderꞵon j Tanna och Bergꞵiö S: j så måtto, at hans Fader Lars Anderꞵonn i 



Råå, haf: uthgifwet en Jordelott j Dala om 4 öre 6 th:r i skatt, och Lars 
Anderꞵonn i Tanna gaf honom igen sin och sine medharfwingers Jordh 
liggandes j Råå, medh sådant beskiedh, at Lars Anderꞵonn i Tanna medh hans 
medharfwinger skole hafwa sin bördh i Dala, hwilken bördh han sedermehra 
haf: Sålldt för:ne Hanns Jöennꞵonn för _ 10 RP:r som af deꞵ uthgifne skreft 
Dat: 12 Aprilis Åhr 1650 ähr at see. Hwar oppå Hanns Joennꞵ bekiende hafwa 
uthgifwet 8 RP:r och wijdare wara tillbiuden uthgifwa dee 2 RP:r öfwer dhet 
Kiöph som dem emillan om hemmanet oprättat och till fullo Nöije betallt war, 
och Sohn Anders Larꞵonn nu kraflöst och om intet giöra welle. 
 
Hwilket ährende gafz till Nembdens flijtige öfwerwägande, och war theres 
betänkiande att alldenstundh thet sijdra Jordeskifte medh list ingångit war, at the 
under et skieen hafwa ahnställdt Jordeskifte, som doch intet war; uthan j denn 
acht gifwet bördh för bördh, at Lars Anderꞵon j Råå skulle blifwa befredhat, 
för Lars Anderꞵonn i Tanna och hans medharfwers bördemän på det hemman 
de honom Sållt hafwa i be:te Råå. Hwarföre och j ahnseende af föreskrefne 
skääl, sadhes detta Jorda- och bördebythe kraftlöst och af intet werde, och 
Hanns Joenꞵ må sökia dem om sine Penninger igen som han bäst kan och 
gitter. Men Hemmanskiöpet belangande, som dee tillförende medh hwarandre 
ingådt hafwa, och ingen nährmare war thet j bördenn inlösa än föreskrefne 
Hanns Joennꞵon, som Lars Andersꞵonns Brodersdotter till Hustro hadhe, och 
det emot fulldt wedergällde som Swurit och Witnadt ähr, inlöst och betallt haf:r, 
Dy ehrkiendes deres Kiöph fast och gilldt, som brefwet der å gifwet wijdare 
förmähler. 


