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Biuråker och Nårbo Sochner 
denn 1 Decemb: 

Åhr 1657 
 

Nämbden 
Oluf Perꞵon i Afwaholm, Hans Swenꞵon i Backan 
Anders Jonꞵon i Lijda, Oluf Jonꞵon i Gammelsträng 
Lars Larꞵon i Byen, Lars Jonꞵon i Hålziö 
Lars Swenꞵon i Gärde, Jon Anderꞵon i Hålziö 
Per Jonꞵon i Bärge, Oluf Perꞵon i Hålziö 
Lars Perꞵon i Kyrckiobyn, Jackob Olꞵ i Nårbobyn 

 
Huuꞵarme i Nårbo 6 Perꞵoner dheras skatt hemman 2:  9 öre 10 ??. 
Biuråker 9 Perꞵoner hemman 3:  4 öre 1 ??. 
 
Wardt sagdt emillan Jon Olufꞵon i Gårdzmyra och hans Syster Hustro 
Karijn Sal. Lars Jeremieꞵons i Fiärdsätter, att såsom de äre arffaldne till dhe 
tuänne hemman i Gårdzmyra 4 öre i skatt och Fiärdsätter 5 öre 8 ? i skatt, dy 
tillåthes dhem hålla måål och prof å bägge hemmanen och dher efter äger hon en 
tridie part af bägge hemman. 
 
Dato giorde Thommas Månꞵon i Tääꞵgården anhängigh en Saach emot 
Anders Jönꞵon i Tiärna som för dhetta hafr warit Målzman för b:te Thommas 
Hustro Brijta Påålsdotter angående hennes Arfsrättigheet af Ängia och 
Wästansiö Jordelåtter, och efter deꞵ wittnen eij ware så alle tillstädes blef 
ährendet upsatt. 
 
Anlangande den Jordelått som Jon Erichꞵon i Edhe och Delzbo S:n hafwer 
såldt till Anders Perꞵon i Ängia liggiandes i Fläꞵma, i skatt 1½ öre, och 
Anders Jonꞵon för:ne Jon Erꞵons Son som nu hemmanet besitter måste suara 
till dher afgående utlagor efter skatten är quar; så böör Anders Perꞵon som 
Jorden hafr och dher efter swara till utlagorne. Och dher emott böhr åther Jon 
Erꞵon suara honom till den skatt som afgår af dhe 6 måhl som han undan 
hemmanet i Ängia någon tijdh brukat hafr. 
 
Hustro Karijn Sal. H. Erichz läth 2dre gången uphiuda en Jordelått i 
Gamblegården som hon i underpant hafr. 
 
Efter såsom åttskillige besuär finnes för dhetta påstående orolige 
Krijgzwäsendet, dy nödgas man upsättia dhe resterandhe tingen Nembl. i 
Bärgsiö den 5 Decemb: Hermånger den 9 Dito, Tuna den 17, och Niötånger den 
19 Dito till bequemligare tijdh. 
 

Dito denn 16 Junij 
Åhr 1658. 

 



Larꞵ Mattzon på Furubärget hafwer belägrat Lööꞵkåna Ella Larsdotter i 
Frödzbo, som dhe både bekiände, ähr han fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Oluf Mattzon i Frödzbo hafwer belägrat ofwan:ne Kåna och med henne barn 
afladt, är han derföre fäldt att bötha 3 m:r och efter Lagh upfostra barnet till sine 
lagha Åhr. 
 
Pedher Larꞵon i Mellanbyen hafwer wåldsambligen athändt ifrån en bofast 
finne Mattz Jonꞵon i Öꞵiön och Torp Sochen i Medelpadh en finnesläda och 
deꞵ redskap för någon gäldh, den han nu icke kunde rättmätigdt bewijsa. Altså 
wardt öfwerwägat att för:ne Per Larꞵon skall bötha efter thet 41 Cap. i Edzöres 
balken 20 m:r och skaffa Mattz Jonꞵon hans släda och åkeredskap igen. 
 
Erich Erꞵon i Gammelstrengh Lars Jonꞵon i Hålziö, Erich Erꞵon ibid, och 
U. Oluf Perꞵon ibid, hafwa emot dheras Samsättningh och dett Kongl. förbudh 
som å kommit war, innesläpt sine Hästar efter Walborgmäꞵa i Stoorängen och 
nu af dhe andra ägesmän klagat blef, ähre dhe dherföre för Kongl. förbudh, på 
högstb:te Kongl. Maij:tz nådige behagh för dhenna gången saachfälte och 
förskonthe medh 40 m:r tillhopa, högstb:te Kongl. Maij:tz egen Saach. 
 
Erich Danielꞵon, Erich Erꞵon, och U. Oluf Perꞵon i Hålziö och Jon Olufꞵon 
i Gammelsträngh hafwa emot åthwarning försummat byggia sijne wägeskiften 
färdige på Rostan som nu af Brofougden klagat blef, äre dhe dherföre huardhera 
Saachfälte att bötha 3 m:r, och bättra wägen. 
 
Länsman Jackob Olufꞵon i Nårbo hafwer afsendt tingz Sedelen förbij Delzbo 
till Biuråker, så att dhe i Dilzbo icke hafwa fått i Rättan tijdh tinghzbudh, som 
Länsman dher sammastädes klagade, och bekände nu Jackob Olufꞵon att en b:d 
Per Christopherꞵon förde honom Sedelen till handa ifrån Forꞵa om Fredagen 
widh Midaftons tijdh, och sende Sedelen medh samma karl till Biöråker dijt han 
kom om Lögerdagzafton. Altså medan Jackob Olufꞵon tillförrende medh sådan 
förseelꞵe beträdder ähr, och han både emot warningh och den ordningh som af 
Högwälb:ne H: Landzhöfdingarne Statuerat ähr, sigh försedt hafr, dy ähr honom 
pålagdt att bötha 40 m:r för sin försumelꞵe. 
 
Länsman Oluf Jonꞵon i Biöråker hafwer eij afskyndat samma Sedel i Rättan 
tijdh ifrån sigh, ähr han dherföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Jon Erꞵon i Näppänge hafwer af lofgifwidt swidielandh uthslept skougzeldh 
och upbrändt fällningh- och barckskough för Per Mattzon i Skrämsta och hans 
grannar i Bergziö Sochen, och på klagandhens ansökiande eij wellat bejaka till 
någon wedergälningh, för ähn han nu måste sökia honom widh tinget. Altså 
mädan thet sträfwer emott skougzOrdinantien 24 Art. Dy dömbdhes Jon Erꞵon 
att bötha 20 m:r och wedergälda skougzäganden sin undfågne skada efter 
Mätzmanna ordom. 
 
Erich Larꞵon och Erich Öndeꞵon i Suidiebo hafwa om en Söndagh straxt 
efter Predikan ingångit i Sochnestufwun och för den kiöldh skull som war 
trencht sigh medh skiöflande in till Elden, huar utaf stoor förargelse kom, som 
Kyrkiowachtaren Jon Olufꞵon i Lijda klagade och dhe eij kunde neeka före, 



huarföre wardt thet så af nembden öfwerwägat att såsom huar böör hafwa fredh 
ifrå Kyrckio och hem till sitt, altså blefwe dhe fälthe att bötha 9 m:r huardhera 
för sitt sköflande efter thet 13 Cap. i Edzöres balken. 
 
Ingemar Hemingꞵon i Kyrckiobyn hafr fäldt ohöfligit taal emot Länsman 
Oluf Joenꞵon som Erich Jonꞵon i Moen wittnade, och Ingemar eij kunde 
neeka före, uthan nu sijne ordh Rättade och badz före, blef han fäldt att bötha 3 
m:r Tingm. balkn 43 Cap. 
 
För:ne Ingemar Hemingꞵon hafwer tredskas och försumat afföra Resande 
folck i Gästgifware gården, är han derföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Oluf Erꞵon i Norbobyen wardt Saach 3 m:r för oquädens ordh emot sin grande 
Oluf Hanꞵon. 
 
Och efter för:ne Oluf Erꞵon stälte sigh för Rätten mydet oliud, sampt blef han 
derföre fäldt at bötha 3 m:r. 
 
Pedher Larꞵon i Mellanbyn och hans medh Consorter låthe upbiuda en 
Jordelått i Stråtziö 3 öre 21 ? i skatt 1 gången. 
 
Oluf Erꞵon i Lindfläck och Delzbo Sochn lätt upbiuda någon Jord och 
Rönningzlandh i Spångmyra Hagan 1 gången. 
 
Lars Hanꞵon i Hålziö lätt 3 Resan lagbiuda sitt Arfwe hemman 8 öre i skatt. 
 
Oluf Olufꞵon i Sichsta och Hög Sochn lätt upbiuda den Fierdepart som han till 
Panta hafr af ett hemman i Wedmyra för 116 P K:M:t 1 gången. 
 
Item lätt han upbiuda denn Jordh efter 4 öre i skatt som Hustro Brijtha 
Nielsdotter i Åkrö och Delꞵbo Sochn till panta hafr för 120 P Kopp:M:t Och 5 
RP 1 gånghen. 
 
Anders Jönꞵon i Tiärna medh hans Consorter läthe upbiuda en deel af Danielz 
i Stråtziö hemman för thet löfte dhe hafwa instigit för b:te Daniel hoos Niels 
Hanꞵon på Hudwichzwaldh 1 gången. 
 
Anlangande dhet låttställe i Roꞵåꞵen som Måns Anderꞵon i Kyrckiobyen och 
hans wallelagor willia trängia Per Larꞵon i Mellanbyen ifrån. Så wardt thet så 
af Nämbden öfwerwägat, att all den stundh Per Larꞵon dher till någon tijdh hafr 
haft sin häfd, och medh en wittnesbördh bewijste att dherföre war utgifwidt ett 
gillingztaal ängh i Långhalan. Dy behåller Per Larꞵon samma lottställe till theꞵ 
dhe andra kunna mz bättre skiäl winna honom der ifrån. 
 
Dato uthi den anhängige och tuistige Saach emillan Thomas Månꞵon i 
Tääꞵgården Kiärande och Anders Jönꞵon i Tiärna som för dhetta hafwer 
warit Målzman för b:te Thomas Hustro Brijta Påålsdotter och hennes Sal. 
syster Giölugh, Suarande, angående trenne Jordelåtter belägne i anderbo efter 
1 öre 6 ?:r i skatt, medh ett wallställe skall myre wallen, så och i wästansiö 2 
öre 18 ?:r, och i Ängia 1 öre 12 ? i skatt. Till huilke lotter twenne bröder 



Mårten Påålꞵon och Lars Påålꞵon mz för:ne Systrar wore Arffaldne, och nu 
Anders Jönꞵon will förmena systrarne dheras arfzrättigheet utaf förmedlest thet 
Jordeskifte, som han i medler tijdh både medh ängia Jorden /: dher han sigh börd 
till rächnat och inlöst hafr :/ och sädan medh Wästansiö Jorden giordt och ingådt 
hafr, föregifwandes att systrarnes Jordepart lågh i Anderbo. Så är dher öfwer 
Nämbdens betänckiande, att alldenstundh Jon Jonꞵon i Spångmyra, Peder 
Hemminghꞵon i Bärge och Lars Perꞵon i Afwaholm efter suorne edh huar för 
sigh särskilde wittnade: Nembl. Jon Jonꞵon att denn ena broderen Mårten 
Påålzon antogh Anderbo medh wallstelle på sin Arfwelott, och Lars Påålꞵon och 
systrarne skulle behålla Wästansiö och Ängia lotter, och efter Mårten Påålꞵon 
nödgades sin lott försällia, bödh han dhen b:te Jon Jonꞵon till Kiöpz, men 
Hustro Brijtha medh sin syster Giölugh som thå oförsedde wore stege emillan 
och kiöpslagade medh Mårten Påålꞵon att dhe skulle gifwa honom för samma 
lott 100 P Kopp: M:t dher på han begynte upbära betalningen men huru kiöpet 
blef fullbordat, wiste han intet berätta. 
 
Peder Hemmingꞵon wittnade att Mårten Pålꞵon innehade Anderbo och hörde 
honom bekiänna att han war för samma lott af Systrarne till fullo nöijo betaldt, 
och ibland annadt som han upbahr inrächnades Knechte Penningar 20 P K:M:t 
 
Lars Perꞵon wittnade att Mårten Pålꞵon bekiende för honom att han behölt 
Anderbo och wallställe på sin lott emot dhe andra syskonen och efter Mårten 
war honom skyldigh 11 P K: M:t, betalte Brijta Påålzdotter på Mårtens wägnar 
i wärd och penningar, thet hon i Jorden afrächna skulle. 
 
Altså af ofwan:ne skiäl, Suorne wittnesbördh, och dhe ogrundade skrifter som af 
Anders Jönꞵon inlagde wore Ehrkiende Rätten att Thomas Månꞵon behåller 
efter slutne Kiöp Anderbo lotten, och sedan tillträder sin rätta Arfwedeel af 
Wästansiö och Ängia lotter, doch så wijda sin hustrus systers rätt förbehållin 
som honom först i Arf kan tillfalla, och han sedan medh förtient Sytningh kan 
tillrächnadt blifwa. 


