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Norrboo och Biuråcker S:r 
Denn 3 Novemb: Åhr 1656 

 
Nembdenn. 

Oluf Peerꞵonn i Afweholm, Hanꞵ Swenꞵon i Backen, 
Anders Joenꞵonn i Lijdha, Oluf Joennꞵon i Gammelstrengh, 
Hann Larꞵonn i Byen, Larꞵ Joennꞵon i Hålziöö, 
Lars Swenꞵ i Gierdhe, Joen Anderꞵon i Hålziöö, 
Peer Joennꞵ i Berghe, Oluf Peerꞵon i Hålziöö, 
Lars Perꞵon i Kyrkiobyn, Jacob Olꞵonn i Norrbobyen. 

 
Pedher Joennꞵonn i Spånghmyra hafwer slagit Tienstepijga Karin 
Erichzdotter j Bärge twenne blåner, som wittnadt och tillstådt blef, är han 
derföre fälldt at bötha 3 m:r för hwarthera, Såhrm: Wil: 10 Cap:l. 
 
Joen Erꞵonn i Bergie wardt på sitt Wallehions wägnar saakfält _ 3 m:r för dhet 
hans hyrdinge och hiordh wore intagne uthi Peer Joenꞵonns Ängh och Skough 
Bygn: 10 Cap:l. 
 
Pedher Larꞵonn i Mellanbyen hafwer offenteligen skiälldt Peer Hanꞵonn i 
Swedieboo för en tiuf, dhet samma han och honom nu här på Tinget tillwitte, 
Och wille thet honom dher medh bewijsa, efter Peer Hanꞵonns häst war 
kommen uthi en Tächt, som dhe hadhe tillhopa, såsom och för dhet Peer Hanꞵon 
skulle för 6 Åhr sedan hafwa tiudrat sin häst på Peer Larꞵonns stycke, det han 
doch eij bewijsa kundhe. Så emedhan Peer Larꞵonn tillförende åthwarnadt är, 
för sådanne lättfärdige Skiällsordh, Och allt Oachtadt honom sådant för ?hallt 
skull förelagdt. Alltså är för:ne Peer Larꞵonn efter Nembdens öfwerwägandhe 
fälldt at bötha _ 40 m:r Tingm: _ 43 och 20 Cap: 
 
Matz Matzonn och änn Matz Matzonn j Frödzboo hafwa uthan förfall 
försummat, efter Stembningen komma tillstädes, at lefwerera ifrån sigh 
Cronones uthlagor, äre the för tredsko fälldte hwarthera at bötha _ 3 m:r. 
 
Pedher Hemmingꞵonn j Bärgie hafwer ogill gierdzgårdh och eij åth osöchte 
efter Mätesmanna Ordom, wellat betalla skadhan och gården botha, är han 
derföre fälldt at bötha _ 3 m:r och skadhan åthergielldha. 
 
Christopher Erꞵonn i HudwichzWalldh Infodradhe någon skullfodran efter 
Sal: Lars Michellꞵonn i Engia. Neml: 106 P:r 16 öre K:M:t Och emedhan 
Arfwingarne hafwa någet på Giälldhens betallningh afsadt. Dy wardt dhet så 
medh arfskapetz samtyckio afskiedat, at Mickell Larꞵonn i Engia, som 
hemmanet besitter, skall betalla samma giälldh till nästkommandhe Juul. 
 
Peer Larꞵonn j Millanbyen hafwer fälldt twenne Oqwädenns Ordh emot Peer 
Hannꞵonn j Swedieboo, som han nu på Tinget rättadhe och igenkalladhe, är 
han derföre fälldt at bötha 6 m:r Tingm: 43 Cap: 
 



Peer Larꞵon i Mellanbyn medh 3 hans Laghmänn j Dalaskougen, twista medh 
Joen Olꞵonn j Gåkzmyra om Råågångh sin emillan. Dy wardt efter deres 
begieran Nembdt 6 Manna Syen dem emillan, och förobligeradhe dhe sigh, at 
denn som tappar, skall stå om kostnadhen. 
 
Efter såsom Hust. Sigrij i Kyrkiebyen, blef arffallin till någon Jordh, efter 
hennes Dotter Britta Olufzdotter be:d för _ 17 P: K:M:t, hwilken Jordh hon till 
någon tijdh efterlätt sin Sohn Sal: Anders Olufꞵon at bruuka jempte sitt egit 
och thet mehra af hemmanet, Men sedan haf: be:te Anders Olꞵonn till 
åthskillige förpantadt bådhe hennes och sin Jordh af hemmanet, och der medh 
afstijgit. Sedhan hafwer hennes BroderSohn Månꞵ Anderꞵon efter gifne 
Obligation tilhopa löst Jorden igen för _ 303 P: K:M:t, och Hust: Sigrij eij nådt 
någon betallningh, för dhe Sijdre Måns Anderꞵonns Creditorer. Alltså wardt 
sagdt, ath Hust: Sigrij går till sin Jordh, och der Panthen för Creditorerne eij 
tillräcker allom fullom giällda, som Månꞵ Anderꞵonn försächrat haf:r, så brista 
för allom, så af m:r som m:r. 
 
Finne Markus Thommeꞵonn j SpångMyra, haf:r lijdit skadha af Wåådelldh 
och är hans skadha af 6 edhsworne Männ werderat för _ 101 P: 8 öre K:M:t. 
Alltså blef honom efter lagh och tiggiare Ordinantien, tilldömbt Branstodh at 
opbära _ 3½ öre K:M:t el:r deꞵ Wärdhe, af hwart GårdeMantall j dhet Norra 
Prowesterijet. 
 
Jönnꞵ Erꞵonn i Wedhmyra blef sammaledes tilldömbdt Branstodh efter 
undfången skadha, af 100 P:s wärdhe, Neml: at opbähra _ 3½ öre K:M:t el:r deꞵ 
wärdhe, af hwardt GårdeMantall j dhet Norra Contracte. 
 
      Huusarma j Norrbo _ 9 Perꞵoner, deres Skat 3 hem: 14 öre 12½ ?:r 
         Ödhe _ 7 gårder j Norrbobyen Skatten _ 2 hem: 14 öre 17½ ?:r 
      Huusarma j Biuråker 17 Personer, deres Skatt 6 hem: 1 öre 6 ?:r 
         Ödhe _ 3 Gårder, deres Skatt ________________ 10 öre 11 ?:r 
 
Matz Matzꞵonn i Fröꞵboo laghbödh en Jordelått ibidem - 3 öre 19 ?:r j Skatt _ 
2:re gången. 
 
Larꞵ Hanꞵonn i Hålꞵiö laghbödh sitt hemman ibm 8 öre i Skatt 2:re gången. 

 
Dito denn 2 Martij 

A:o 1657. 
 

Dato. Publicerades Kongl. Maij:tz uthgångne Placat Daterat 23 Feb: A:o 655 
Ahngåendhe Barnamördandhe, hwar efter Allmogen förmantes sitt huusfollk 
åthwarna. 
 
Påfwell Larꞵonn i Wästanꞵiöö wardt Saak 3 m:r, för Oqwädens ordh till Oluf 
Peerꞵonn j Afwehollm efter han sin Ord Rättadhe Tingm. 43 Cap: 
 
Dato. Ahnklagadhe Anders Olꞵonn i Wij och Dellzboo S:n Solldaat Solldat 
Niellꞵ Peerꞵonn i Kyrkiobyen, för dhet han hafwer afhändt honom ifrån, 
twenne Nyio Åckerharfwer, som af hans handom tagne wore, Och han icke 



kundhe neka före. Hwilken tiufnadh af Nembden blef Werderat för 2 P 12 öre 
Sölf:M:t. Ähr han derföre efter Kongl. M:tz StraffOrdningh, dömbdh at gifwa 
Måhlzäganden sitt igen, och bötha _ 3 gånger så mycket som tiufnaden är 
Werderat före. 
 
Peer Hanꞵonn i Swedjebo, fällte Olåfweligit taal för sittiandhe Rätten emot en 
Nembdeman Oluf Peerꞵonn i Afweholm om _ 4½ P K:M:t som Oluf skulle 
hafwa haft Sochnen ifrån, thz Peer Hannꞵonn icke kunde bewijsa, wardt han 
derföre efter Stadgan fälldt at bötha _ 12 m:r. 
 
Larꞵ Matzꞵonn på Röökullen, hafwer af Brådom skilldnadt, slagit och stungit 
Lars Matzonn på Eskietorpet twenne Fullsååre, et minner Såhr och et 
Bloodhwijthe medh en Knijf j Ryggen, tå Röökulle Lars Matzonn, krafdhe 
honom för 2 RP:, som han för Rätten tillstodh och bekiendhe, är han dherföre 
efter dhz 6 och 10 Cap: j Såårm: b: fälldt at bötha, för hwarthera Fullsååre _ 20 
m:r för minner Såår _ 3 m:r och för Blodhwijte _ 3 m:r, och blefwo the för 
Rätten förlichte, at Röökullen Lars Matzonn skall gifwa honom et för allt, för 
Swedha och Läkiare Löhn, Penningar _ 12½ RP:r Och dher medh wara frij för 
allt eftertaal. 
 
Föreskrefne Larꞵ Mattzonn på Eskietorpet, hafwer dragit be:te Larꞵ Matz på 
Röökullen i Hååret, är han derföre fälldt at bötha _ 3 m:r. 
 
Oluf Erichꞵonn i Norrbobyen hafwer på förra tinget, tå Stadzuthrijdaren 
Larꞵ Fruuꞵin ahngaf någre Bönder för Landzkiöp, stådt iblandh Allmogen och 
beskyllte borgerskapet j HudhwichzWalld plågha Allmogen medh sådanna 
LandzKiöpzRansachninger, Och efter tå ingen welle honom Oppenbarra, är han 
j medler tijdh wordin Nampngifwen och nu af Borgmest: Joen Mårthenꞵonn 
Qwast, för sådant tillmähle ahnklagat och tilltallt, Och emedhan Oluf Erichꞵonn 
eij kundhe neka der till, och Staden kiende sigh der af wara förargat, blef han för 
samma Olofwelighe taal, fällt at bötha _ 40 m:r Tingm: 20 Cap:l. 
 
Anlangandhe dhet Swedjande som Lars Matzonn på Furebärget, hadhe 
uttbruket j Råågången emillan Biuråker och Haꞵalla Sochner och nu Hans 
Stenꞵ j Bergie, medh flere hanns Skouglagor ifrån Haꞵala kieradhe efter. Så 
wardt dhet så dhem emillan afhandlat och förlicht, efter dhe eij welle ahnwända 
någen bekostnadh oppå Syen, at be:te Lars Matzꞵonn skall gifwa Haꞵall boer 6 
T:r Rogh, och dher medh wara dhem emillan en förlicht Saak. 
 
Efter Kongl: Resolution och Nembdens öfwerwägandhe fick Peer Olꞵ j Engia 
tillståndh igenlösa en Jordelått, efter en öre j Skatt, af Erich Joenꞵonn i Morn, 
efter samma lått af ållder haf:r lydt och legat under hemmanet i Engia. 
 
Matz Mattꞵon i Fröꞵboo, lätt 3:e gången opbiudha en Jordelått ibm som är _ 3 
öre 19 ?:r j Skatt och han till pantta hafwer af Lars Larꞵ: ibidem för _ 400 P: 
Kopp:rM:t. 
 
Anders Peerꞵon i Wästanꞵiöö, lagbödh der sammastädes en Jordelått efter 1 
öre 9 ?:r i Skatt 1:te gången. 


