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Nårbo och Biuråker Soch:r
Den 7 Decemb: Åhr 1659
Nämbden.
Oluf Perꞵon i Afweholm,
Anders Jonꞵon i Lijda,
Lars Larꞵon i Byen,
Lars Swenꞵon i Gärde,
Pehr Joenꞵon i Berge,
Lars Påålꞵon i Tiärna,

Hans Swenꞵon i Backan,
Oluf Joenꞵon i Gamelsträng,
Oluf Perꞵon i Hålziö,
Jacob Olufzon i Nårbobyen,
Oluf Anderꞵ i Nårboyen,
Joen Anderꞵ i Hålꞵiö.

Dato Publicerades Kongl. Maij:ts sampt den Kongl. Hofrättens Resolution och
förklarning angående Mökränckningh och lönskoläge af Dato dem 11 Maij
1659.
Peder Larꞵon i Mellanbyn och Joen Erꞵon i Näppänge, blefue huardera fälte
att bötha 3 m:r för ogille gärdzlegårdar, och efter Mättzmanna ordom åthergälda
skadan 1 Span Erdter.
Swen Anderꞵon i Spångmyra skulle efter befalningh giöra reda för sin tijonde
af Erdter, och sådant försummat, är han derföre fäldt att bötha 3 m:r.
Joen Erꞵon i Näppänge hade medh tredsko sigh försummat giöra reedo med
sin tijonde af Erdter, ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r.
Ungh Oluf Joenꞵon i Näppänge och Joen Perꞵon i Nårbobyen skulle efter
befalningh låtha trödska sine Erdter och giöra reedo för dhem af falne tijonde,
ähre dhe dherföre fäldte att bötha 3 m:r huardera.
Oluf Erichꞵon i Nårbobyen hafwer medh tredsko innehållit sin tijonde, och
den i Rättan tijdh eij uthlefrert, ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r.
Peder Larꞵon i Byen och Per Larꞵon i Tååꞵgården blefwe huardera fäldte att
bötha 3 m:r för thet the hafwa försummat komma medh sine hästar i håll.
På ofuanskrefne Saachöre gafz Länsmännerne bewijs att uthfordra Saachören.
Huusarme Biöråker 5 Perꞵoner i skatt 1 mant:l 9 öre 9 th:r
Nårbo 6 Personer i skatt 2 mant:l 9 öre 3 th:r
Dato anhängigh giordes åther Sal. Jon Larꞵons i Wedmyra hemman i skatt 7
öre 23½ th:r som i gäldh kommin war, och i twist ståår Creditorerne emillan om
förträde till huar dheras betalningh. Så emedan af förra tinget en
StämbningzSedell af Rätten uthgick, att Creditorerne sigh till näste tingh inställa
skolle, bewislige gäld låtha antechna, och en pardt sigh eij instäldt. Ähr altså
Saaken åther opskutin och än ytterligare förmante sigh å näste tingh inställa.

Dato Kärde Karin Olufzdotter i Norbobyen efter den gåfwa och Resterande
hufwudlöön som en Soldat Oluf Perꞵon Stam hänne gaf hoos hans wärd Sal.
Jon Larꞵon i Wedmyra, huilken gåfwa hans Stiuffader Per Olofzon i Hålziö
förwägra will. Thå witnade efter sworne Edh Soldat Anders Haftorꞵon i
Wedmyra, att thå bem:te Oluf Stam lågh siuk i Poland, bekände han frijwilligdt
för honom och Anders Danielꞵon i Hålziö och Lombo Nils b:d att han gaf
hänne för:ne Karin 2 Sölfrskedar och 1 Sölfrkoosa som hon hade händer mellan.
Så och der till af hans resterande hufwudlöön i Wedmyra peningar 51 P KM:t
och den andra halfua löönen som innestår hoos hans Stiuffader försch:ne Peder
Olufzon, skulle hans modher Hustro Brijta behålla, doch så att der af skall
betahlas 2 RP till Anders Danielꞵons i Hålziö Hustro, efter huilken sworne edh,
ehrkändes samma gåfwa fast och gill.
Dato tillstodh Peder Olufzon i Hålziö efter slutit Contract att så frampt han icke
igenloꞵer hemmanet af Lars Hanꞵon ibidem innan näst kommande Mattes
Mäꞵa, så skall Lars Hanꞵon oqualt behålla hemmanet, och uthan något hinder
träda uhr gården.
Dato blef gifwit bewijs oppå någon försnillad tijonde af 659 åhrs wext af Erdter,
hemfallit Cronan 5 F:r 4 Kanner.

Dito den 4 Junij Åhr 1660 medh Nämbden af förra
tinget, allenast för Oluf Perꞵon i Hålꞵiö, Oluf Anderꞵon i
Nårbobyen och Lars Larꞵon i Byen, insattes Erich Jonꞵon
i Hålziö, Oluf Olufzon i Wedmyra och Joen Erꞵon i Berghe.
Dato Publicerades den högl. Kongl. Hofrättens bref och befalningh om
Saachören och deꞵ beskaffenheet af Dato 25 Novemb: 1659.
Dato tedde för Rätten Gnarp Sochens Fullmächtighe Peder Anderꞵon i Ockne
och androgh Sochnens beswär emoot Biöråker och Nårbo Sochner, att dhe eij
efter Hans Högh Grefl. Exell:ts Landzhöfdingens Högwälborne Grefue
Johan Oxenstiernas förordningh hafua hållit sitt skiutzhåll i Gnarp Sochen i
förledne åhret, huarföre dheras Hästar blifua besynnerligen nu medan denne
Krijgztijden oppå ståår, förderfwade. Altså och emedan dhe sigh medh tredsko
dher ifrån förhållit hafwa, äre bem:te Sochner Biöråker och Nårbo fälthe efter
649 besluut och Gästgifware ordningen 651 att bötha 80 m:r.
Joen Mattꞵon i Hålꞵiö införde i Rätten något obeskedeligit taal, ähr han
dherföre fäldt att bötha 3 m:r.
Erich Erichꞵon i Hålsiö hafwer förledne Höst af ringa orsaak slagit Peder
Marcuꞵon ibidem 3 blånor medh ett wedträdh på hans wänstra arm, som Syynt
och witnadt blef, och han eij kunde neeka före, huar uthaf Per Marcuꞵon hafwer
till någon tijdh haft mehn på sitt arbethe, ähr han derföre fäldt att bötha 9 m:r,
och ställa Målzäganden tillfredz för hans wärck och nederlagde arbethe.
Förschrefne Erich Erichꞵon hafwer åther slagit Per Marcuꞵon en blånadt på
samma arm, så och hans dotter, Brijta Persdotter en blånadt som Syntt witnat

och tillstått ähr, Dy är han derföre fäldt att bötha 6 m:r och förlijka
målzäganden.
Dato Kärde Lars Jonꞵon i Hålziö till Erich Erichꞵon dersammastädes att han
nu i förledne wårandens tijden hade wåldsamblingen uthan hans lof och minne
tagit honom hans Häst ifrån, som bem:te Lars Jonꞵon inkiöpte af Oluf Perꞵon i
Hålziö för den gäldh förskrefne Oluf Perꞵon honom Erich Erꞵon skyldigh war,
der på Erich Erichꞵon upbahr 20 P Koppermyntt, och der med blef Lars Jonꞵon
försatt med Hästekiörtzel i Sädestijden. Der till Suarade Erich Erichꞵon att
aldenstundh Lars Jonꞵon eij bethalte Hästen eller gäldet till förelagdan tijdh, och
han förnam att en annan och wille inträngia och giöra sigh betalt af samma Häst,
dy kunde han icke neeka att han togh Hästen igen, och sände honom sijne 20 P
peningar igen, doch eij af Lars Jonꞵon emoot tagit, uthan dhem satt ifrån sigh
till rätta. Wardt öfuerwägat och sagdt att Lars Jonꞵon behåller Hästen och
fullföllier sitt Kiöp, och Erich Erꞵon för sitt wålzwärckie efter thz 53 Capit. i
Bygninga b. och 28 Capitell i Konunga balck. fäldt att bötha 40 m:r, och efter
gode mäns mättzordom förlijka honom för hans nederlagde kiörtzel, som lagd
blef 10 P KM:t.
Erich Erichꞵon i Hålziö hafwer af berådde och willies modhe söcht till och
slagit en änckiedotter Margreta Olufzdotter ibidem oppå hännes åkerstyckie
dher hon wachtade och wallade sin booskap, på thet att dhe andre grannarnas
ägor skulle wara i wärn, och emedan han eij kunde neeka dher till , och medh
Syyn witnadt att hon hade en blånad, fälthes han derföre att bötha 6 m:r efter
thet 17 Capitel i Sårm. med willia.
Joen Perꞵon i Stråtziö tillstodh hafua på friemåhl och ächtenskapzlofuan
belägrat Påål Erꞵons i Ängia dotter Karin b:d huilken medh barn aflat war,
men aldenstund en Ryttare b:d Oluf Larꞵon under Ryttmästarens
Manhaftigh Anders Holms Compagnie war funnen i Sängh medh hänne, wille
eller kunde han intet hålla sin lofwan om ächtenskapet, Och efter hon eij kunde
undfalla att Ryttaren hade haft lägersskap medh hänne, som nu frånwarandes
war, dy blef dheras lofwan om inthz, och Jon Perꞵon fälthes att bötha 40 m:r
efter thz 3 Cap. i Giftm. balcken.
Per Jonꞵon i Nordanängh war Stämbd att Swara Anders Jönꞵon i Tiärna till
den skada han tagit hade af den Eldh bem:te Per Jonꞵon och Oluf Biörnꞵon i
Fiärdsätter haft hafwa i Alziö Fääboder, deraf en Stufwa blef opbränd och
emedan Per Jonꞵon war uthan lageligit förfall, fälthes han att bötha 3 m:r.
Uppå ofuantalde Saachörer fick Befalningzman bewijs och längdh att uthfordra
Saachören.
Peder Hansꞵon i Suidiebo tuistade medh Gunmund Perꞵon i Afueholm om
ett halft måål i Swalar liggiandes i Dahla som Per Hanꞵon i handom hafuer och
Gunmund will winna af honom, Och emedan Lars Perꞵon i Tiärna och Oluf
Jonꞵon i Lija skulle hafua wetskap dher om under huarꞵ gårdh thet tillförende
hafuer warit brukat, dy blefue dhe nämbde dher oppå, dher om att ransaka.

Anlangande den Stufua som för Anders Jönꞵon i Tiärna i Alziö Fääboder
opbränd ähr, så wederkändes dhen Oluf Biörꞵon i Fiärdsätter mz sin
Stallbroder Per Jonꞵon i Nordanängh och Delzbo Sochen att oprätta och
förfärdiga igen, men Joen Mårtenꞵon i Loca och Carl Mattzon i Fiärdsätter
blefwe ther ifrån endtlediagde, doch så efterläthe the dhem thet timber och
Syller som dhe till samma bygningh huggit hafua.
Dato oppå Thomas Månꞵons i Tååꞵgården Käremåål emoot Anders Jönꞵon i
Tiärna, angående den brodersdeel som Anders Jönꞵon af Sal. Lars Påålꞵon
Kiöpt hafuer af Wästansiö och Ängia lotter för 30 Richzdahler som en ogrundat
Kiöpeskrift uthwijser, af Dato 30 Martij 1635, huilken broders deel Anders
Jönꞵon Sedermehra medh Sal. Lars Ingemarꞵon i Wästansiö till Tiärna
förbydt hafuer. Och nu Thomas Månꞵon som der till på sin hustrus wägnar
bördigh ähr inloꞵa will till dhe tuenne låtter han tillförende innehafwer. Så blef
thet så öfwerwägat att aldenstundh Anders Jönꞵon till samma Jordh obördig ähr,
och den grundat och olaglig in Kiöpt och förbydt, som en Målzman war för
bem:te Thomas hustro, dy giordes kiöpet och skiftet om inthz, och Thomas
Månꞵon efterläth samma Jordh efter 6 gode mäns Mättzordom af Huus och
Jordh inloꞵas och Anders Jönꞵon söchie sin fångzman som han bädst kan och
gitter.
Dato wardt gifwit bewijs uppå ett lijthet hemman i Gammelsträngh i skatt 4 öre
3 th:r som i tugh åhr hafuer legat obrukat och osådt, och uthlegat för fääfooth,
huilket skulle skrifwas ödhe, men Saaken Remitterat till H:s Grefl. Exll:ts
Landzherren Högwälborne Gref Johan Oxenstierna om grannarne icke
måtte efterlåhtas dhet intaga till sine hemman och giöra Cronan dher af skatt,
huilket hans Exll:ts efterlåtit hafuer, som brefuet förmähler.
Dhe ödes hemman som för dhetta på tingedt äre anskrefne för ödhe, blefue
upbudne 1 gången.
Abram Hinderꞵon i Brickan lätt andre gången upbiuda en Jordelott liggiandes
i bem:te Bricka för 3 öre i skatt.
Peder Påålꞵon i Swidiebo lagbödh 1ste gången en Jordelått liggiandes i
Faagerfall 3 öre i skatt.
Dato wardt till känna gifwit och af Nämbden witnadt att deꞵe eftersch:ne
hemman hafwa för dhetta i någre åhr legat osådde och obrukadhe, och efter thet
nu ingen af bördemännerne dhem emoottaga will, är bewijs dher å gifwit, att
samma hemman ähre till ödhe slagne, undantagandes någon Jord som dher ifrån
förpantat är, så uthgåår åhrligh uthlagor dher af till Cronan som föllier.
Näml:
öre th:r
Nårbobyen Hustro Karins hemman i skatt _______
10:10½
dher af förpantat Jordh som afgår
uthlagor efter ____________ 3 öre 6 th:r
behållin skatt wedh hemmanet som ingen brukar ___ 7 öre 4½ th:r
Niels Perꞵons hemman i skatt _______ 8 öre 8 th:r
der af förpantat Jordh som afgår uth-

lagor efter __________________ 13 th:r
behållin skatt widh hemmanet som ingen brukar ____ 7 öre 18 th:r

