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Biuråker och Nårbo Soch:r 
Den 22 Novemb: 

Åhr 1658. 
 

Nämbden 
Oluf Perꞵon i Afueholm, Hans Suenꞵon i Backan, 
Anders Jonꞵon i Lijda, Joen Anderꞵon i Hålziö, 
Lars Larꞵon i Byen, Oluf Perꞵon i Hålziö, 
Lars Suenꞵon i Gärdhe, Oluf Anderꞵon i Nårbobyn, 
Peder Jonꞵon i Bärge, Erich Joenꞵonn i Hålziö, 
Lars Perꞵon i Kyrckiobyn, Oluf Erꞵonn i Backan. 

 
Jacob Erꞵon i Afueholm hafuer eij hållit laga wärn öfuer Per Hanꞵons i 
Suidiebo åker i dalen, ähr han dherföre efter thet 14 Cap. i Bygninga balk. fältt 
att bötha 3 m:r och efter Mättzordom åthergälda skadan. 
 
Peder Hanꞵon i Suidiebo hafuer fält obequemlige ord emoot Hustro Karin 
Jacob Erꞵons i Afueholm, huilke ord han rättade och badz före, ähr han 
dherföre Saach 3 m:r efter thz 43 Cap. i Tingm. balken. 
 
Huuꞵarme i Biuråker 5 Personer dheras skatt 1 Mantaal 10 öre 7 ?:r 
I Nårbo 8 Personer dheras skatt 2 mantaal 7 öre 10½ ?:r. 
 
Thomas Månꞵon i Tååꞵgården blef förordnat Målzman för Hustro Brijta 
Sahl. Joen Larꞵons i Wedmyra. 
 
Eftersåsom Thomas Månꞵon i Tååꞵgården befinner att Sahl. Lars Påålꞵon i 
Ängia hafuer bortsåltt någre Huus af Ängia och Wästansiö lotter, så att han eij 
deꞵ wärde kan få af dhe Huuꞵ som quarstånda på sin hustrus anpartt. Altderföre 
wardt der öfuer Nämpdt gode män mz granna witnom ransaka, af huad wärdhe 
dhe försåldhe huusen wore, och dhe som nu quarståendes. 
 
Peder Larꞵon i Mellanbyen läth upbiuda en Jordelått i Stråtziö i skatt 3 öre 20 
?:r 2 gången. 
 
Dato tedde för Rätten Thomas Månꞵon i Tååꞵgården, och begärthe få inloꞵa 
den Jordelåtten i Engia i skatt 1 öre 12 ?:r till dhe tuenne låtter i Wästansiö och 
Anderbo som ähr 4 öre i skatt, så tilbödz han dherföre willia suara för ett fult 
Mantaal i Sochnen, Så emedan Hustro Gärtrudh Sahl. Lars Påålꞵons i Engia 
eij war tillstädes som den Jordelåtten mz sin Sahl. man bordtbydt hafuer, dy 
upsattes ährendet. 
 
Åhrswäxten belangande som Påwel Larꞵon i Wästansiö skall bekomma igen af 
Anders Jönꞵon i Tiärna för den han miste i Wästansiö, så wardt der öfuer 
Nämpdt godhe män som den pröfua och afläggia skulle, Påål Larꞵon till 
wedergäldning. 
 



Dato Efter hans G: N:des Högwälborne Grefue Johan Oxenstiernas 
befalningh blef Ransakat och öfuerlagdt emillan Länsmännerne i Biuråker och 
Nårbo Sochner, Att Länsman i Nårbo skall hafua 28 Tingz gärdz bönder från 
Biuråker Sochen, begynnandes i Näijgden i wemmyra och föllia gårde talet in i 
Tiärna byen och der mz skolla dhe hålla Tingzgästningen annat huartt åhr. 
 

Dito den 16 Junij 
Åhr 1659 

 
Oluf Perꞵon i Kyrckiobyen, Erich Perꞵon i Tiärna och Joen Jonꞵon i 
Spångmyra blefue huardera fälte att bötha 3 m:r för ogille Gärdzlegårdar om 
kringh Wijꞵmyre ängen och efter Mättzordom åthergälda skadan. 
 
Joen Erꞵon i Näppänge wardt saach 3 m:r för ogill Gärdzdegårdh omkringh 
Ramängh. 
 
Länsman Jacob Olufzon i Nårbo och Hålziö by wardt på sitt wallehions 
wägnar Saachfält att bötha 6 m:r för dhet hans wallehion hafuer nederrifuidt en 
Gärdzlegård och sädan mz boskapen wallat i ett änge Suuräng b:dt och efter 
Mättzordom åthergälda skadan. 
 
Erich Danielꞵon och Oluf Perꞵon i Hålziö blefue på sijne Wallehions wägnar 
Saache 3 m:r huardera för thet theras boskap wore innetagne i för:ne änge och 
åther skadan. 
 
Oluf Hanꞵon i Nårbobyen hafuer giort nidingzwärck uppå en quarnehuuꞵdöör 
i Finnebärgzåhn, som honom bewijst blef, ähr han dherföre fältt att bötha 3 m:r. 
 
Påwel Larꞵon i Wästansiö wardt saach 3 m:r för wijtes måål till Pell Perꞵ i 
Bärge och Delzbo Sochen. 
 
Oluf Jonꞵon i Bääꞵdaal Jon Mattzon i Hålziö och Oluf Olufzon i Nårbobyn 
blefue huardera fälthe att bötha 3 m:r för dheras ogille wägeskiften på Låsten, 
och bättra wägen. 
 
Länsman Oluf Jonꞵon i Biuråker och Näppänge by hafuer af brådom 
skilnadt efter Predikan i Sochnestufuan dhå hans beställningh war medh 
Cronones uthlagors fordrande, slagit Oluf Nielꞵon och Hans Jonꞵon i Lijdha, 
Oluf Perꞵon i Kyrckiobyen och Jöns Anderꞵon i Tiärna Pust?? medh en 
Kiäpp, af den ordsaach att dhe eij komme inn efter budz, ähr han dherföre efter 
Nämbdens öfuerwägande fältt att bötha 3 m:r för huardera. 
 
Lars Perꞵon i Afueholm hafuer fältt ohöflige ord emoot Länsman Oluf 
Jonꞵon och 6 af Nämpden som han nu icke kunde neeka före, uthan mz böön 
sin ord rättade och igenkallade, ähr han fält att bötha 3 m:r för huardera, och för 
denna gången mz honom öfuersedt. 
 
Eftersåsom thet besuäres öfuer Sahl. Jon Larꞵons hemman i Wemmyra at thet 
eij blifuer så wäll brukat och handhafdt som thet sigh böör förmedlest åthskillige 
Creditorer, som dher någon Jordh till underpant hafua, Och nu hans frände och 



bördeman Oluf Olufzon tilbiuder sig för sijne uthgifne och innelagde penningar 
samma hemman inloꞵa, eller sijne penningar igen bekomma, Altså och på thet 
hemmanetz theꞵ bättre mz bruuk kan uppehållas, och mz Cronones uthlagor och 
Knechtetunga försuaras, dy äre alle Creditorer mz en Sedel af Rätten stämbdhe 
att Comparera å näste tingh, den saaken låtha uthföra. 
 
Thomas Månꞵon i Tååꞵgården och Jöns Erꞵon i Wedmyra blefue nämpde 
Målsmän för Hustro Sara Harmansdotter och hennes dotter Hustro Brijta 
Sal. Jon Larꞵons mz hans barn. Och pålades Hustro Sara medh fullkombligh 
beskedh bewijsa å näste tingh huru mychle penningar hon sin Mågh in till 
hemmanedt försträcht hafuer, så att Rätten eij wijdare, som her till skedt ähr, 
studtzar. 
 
Hustro Karin Sahl. H: Erichz efterlefuerska lätt 3die gången upbiuda en 
Jordelått i Gamblegården. 
 
Oluf Erꞵon i Lijnfläck lätt upbiuda en Jordelått Spångmyra Hagan b:d i Pantt 
af Hustro Sigridh i Spångmyra 2:dre gången. 
 
Peder Jonꞵon i Bärge förordnades Målsman tillijka mz Jon Mattꞵon i Hålziö 
för b:te Jon Mattzons dotters barn. 
 
Dato blef tillåthit att Anders Olufꞵon i Tosättra och Enånger Sochen skall 
låtha till staka sigh så mycken Jord af Oluf Olufzons i Nårbobyen hemman 
som kan wara jämgådt för den Knechtelöön Nembl. 88 P Km:t som Anders 
Olofzons hustro broder Jon Jonꞵon hafuer dher att fordra. 
 
Peder Larꞵon i Mellanbyen lagbödh en Jordelott i Stråtziö i skatt 3 öre 11 ?:r 
till Panta satt för 250 P Km:t 3die gången. 


