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Biöråker och Nårbo Soch:r 
 

Den 1 Decemb 
Åhr 1660 

 
Nämbden: 

Oluf Perꞵon i Afuaholm, Hans Suenꞵon i Backan 
Anders Joenꞵon i Lijda, Oluf Joenꞵon i Gamelsträng 
Lars Suenꞵ i Gärde, Joen Anderꞵ i Hållziö 
Peder Jonꞵon i Berge, Jacob Olufꞵ i Nårbobyn 
Lars Pålꞵon i Tiärna, Erich Jonꞵ i Hålziö, 
Joen Erichꞵon i Berge, Oluf Olꞵon i Wedmyra 

 
Peder Hanꞵon i Swijdiebo och Peder Larꞵon i Mellanbyen hafua fördt 
Squaller tillhopa och berychtadt Peder Olufꞵon i Ängia, som skulle han hafua, 
drifuit sins broders Oluf Olufꞵons Pijga Märijt b:d uthur Sängen, och lagdt 
sigh sädan hoos sin egen Pijga Kirstin Mårtensdotter b:d, der om dhe nu af 
Peder Olufꞵon blefue anklagade huadh beskedh dhe dher till hade? Suaradhe the 
och sin emillan tuistadhe huilken dhet taalet af dhem först yppadhe, och efter the 
thet icke förskillia kunde och Peder Olufꞵon wijda berychtat war ther the nu 
inthet kunde eller wille bewijsa. Altså ähre dhe efter 20 Cap. i Tingm. fälthe att 
bötha 40 m:r och Peder Olufꞵon frijkändes. 
 
Huuꞵarme i Nårbo 8 Personer dheras skatt 3 mantaal 4 öre 12 th:r. 
I Biöråker 10 Personer deꞵ skatt 4 Mantaal 1 öre 14 th:r dher på bewijs gifuit. 
 
Anlangande den Möhlquarn i Nårbo Strömen som Hustro Märijt i Nårbobyen 
war tagen före, efter hon dhet dygnet hade Mälden dher på som skulle hon medh 
sin eldh hafua opbrändt quarnen. Så wardt dher om så nu som å förra tinget 
skärskodat och ransakat medh witnen och deꞵ omständigheeter att hon 
ehrkändes derföre frij. 
 
För:ne Hustro Märit i Nårbobyen hafuer tillwidt Måns Jonꞵon i Nårbobyen 
hafua upbrändt förbem:te quarn, der till hon ingen annor skiähl hadhe ähn thet 
hon hafuer söcht en Finne Oluf Olofꞵon b:d på Saxen i Torp Sochen och 
Medelpadh, huilken hänne som hon föregaf, sagdt hade att dhenna Måns war 
dhen samma som quarnen hafuer upbrändt, och om hon wille skulle äfuen hans 
gårdh brinna thet hon eij hafuer wellat Samtycht. Så emedan hon nu badz före 
och sin dårskap rättadhe, fälthes hon till att bötha 3 m:r efter thet 43 Cap. i 
Tingm. balcken, och den saaken om afguda dyrckan Remitterat till Prediko 
ämbetet. 
 
Oluf Påålꞵon i Nårbobyen hafuer fäldt oquädens ordh emoot Oluf Hanꞵon 
ibidem wardt han derföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Länꞵman Oluf Joenꞵon i Näppänge anklagade Soldater Johan Perꞵon i 
Ängia och Erich Perꞵon och Lars Mårtenꞵon i Näppänge för thet dhe hafua 
kommit druckne till hans Hustro och wellat truga sigh öhl till Kiöpz, thet hon 



dhem för dheras oroligheet skull förwägradhe, och badh dhem gå hem. Thå 
hafuer Johan Perꞵon skiöflat hänne och slagit sönder baakspadan och kastade ett 
brödhämbne kringh om Wäggen, sädan widh dheres afgående sloge dhe sunder 
ett lijthet fönster i förstugan, som dhem öfuertygat blef, och dhe icke kunde 
neeka före, wardt öfuerwägat och sagdt att Johan Perꞵon skall allena för sin 
förseelꞵe till den plicht han af Officerarne fådt hafuer, bötha 20 m:r efter 
Stadgan om Nidingzwärckie, och sädan alla i hoop bötha 3 m:r för fönstret, och 
thet byggia färdigdt igen. 
 
Dato klagade sigh tienstedrengh Erich Johanꞵon i Mellanbyen att Soldater 
Lars Mårtenꞵon och Erich Perꞵon i Näppänge hafua på wägen af ringa 
orsaak rijfwit honom i Håret och slagit honom Öhrfijlar, som dhe eij kunde 
neeka till, ähre dhe dherföre fälthe att bötha 6 m:r huardhera. 
 
Oluf Erichꞵon i Lijnfläck och Delzbo Sochen lagbödh 3die gången en 
Jordelått Spångmyra Hagan b:d som han Kiöpt hafuer af Hustro Göligh Hans 
Michelꞵons widh Kopparberget; hänne till arfz fallen för 14 P Koppermyntt, 
som Kiöpebrefwet Dat: 9 Augusti 650 förmähler, Thå framträdde Erich 
Engebrechtꞵon i Näppänge som en deel af samma hemman brukar, der ifrån 
Jorden kommin och han rätta bördeman war, och bödh efter samma Jordelått. 
Huilket honom efter lagh tillåthit blef att inloꞵa och efter Mättzordom 
wedergälla honom för thet bruuk dher å kan wara anlagdt. 
 
Dato klandrade och anhängigh giorde Hans Perꞵon i Hållꞵiö en Saak emot 
Erich Erichꞵon ibidem om dhet hemman som hans Fader Per Marcuꞵon 
honom försåldt hafuer i skatt 9 öre 4 th:r som deꞵ skrift af Dato 1 Aprilis 1655 
förmähler. Så emedan denna Hans Perꞵon eij siälf wille eller kunde thet inloꞵa, 
hafuer han altså oplåtit thet sijne syster som ähn nu oförsedd war. Huilket 
ährende nu upsatt blef. 
 
Dato witnadhe efter sworne Edh Rustmästare Erich Anderꞵon och Corporal 
Carl Jönꞵon i Berge och Delzbo Sochen att Soldat Sahl. Oluf Joenꞵ i 
Swidiebo hafuer ländt af Soldat Erich Olufꞵon i Fiärdsätter nähr dhe 657 
wore på Skeppen 4 RP. 
 
Item witnadhe the att en Soldat Pell Perꞵon i Dufnääs för dhem bekände att 
han war för:ne Erich Olufꞵon skyldigh 2 RP. 
 
Item witnadhe the att en Soldat Lars Anderꞵon i Skrickzwijk och Jerfzöö 
Sochen war dhenna Erich Olufꞵon skyldigh 5 RP huilka peningar dheras 
wärdar af theras resterande leije Peningar bethala skolle. 
 
Dato wardt nämpdt gode män emillan Hustro Ingridh Sahl. Niels Olufꞵons i 
Wästansiö och hännes barn, angående hemmanet medh deꞵ gälldh och Knechte 
handlingar. 
 
För den handawärckan som Erich Erichꞵon i Hållꞵiö hafuer begådt uppå Per 
Marcuꞵon i Hållziö för Slagsmåhl som Erich Erichꞵon för dhetta hafuer bödt 
före. Så hafua gode män lagdt honom i skadestånd ett för alt 17 P 16 öre Km:t. 
 



Dato förekomme Soldatz Sahl. Joen Larꞵons i Wedmyra Creditorer sin 
emillan tuistandes om förträde till huardheras skuldz betalningh af hemmanet 7 
öre 23½ th:r i skatt, der på en bördeman och Creditor Oluf Olufꞵon ifrån 
Sichsta och Höög Sochen hafuer instigit, och thet nu på tinget efter samptelige 
Creditorernes tillståndh som thet öfwer 900 Dahlers gäldh innehade, honom 
opläthe för den Huuꞵwärderningh och optagne måhl och prof i by och bodher 
och för thet han nu på tinget uthäste till förökningh, till att bethala 700 P Km:t. 
Sädan lades dheras tuistige Saach till Rättens öfuerwägandhe: och wardt thet så 
afsagdt, att huadh Cronones uthlagor, Inlagzfää, Knechte och länte peningar 
widh kommer, så aflägges och bethalas dhe först. Sädan Creditorernes Saach 
belangande som sin emillan tuista om förträde, efter en partt hafua handfångin 
pantt, och en partt ingen, och doch bewisꞵligh giäldh. Så ähr dher öfuer Rättens 
afsagde domb, att aldenstundh Panten eij ähr å tinget lagligh Pantsatt, icke häller 
hafuer någonthera sin gäldh eller skuldfordran låtit lagligh antechna, dy ähr den 
ena medh den andra lijka per quotam att träda till sin betalningh, och thet eij 
tillräcker så briste för allom så af m:r som m:r efter thet 22 Cap. i Erfda balcken 
LLagen och 17 Cap. i Erfda b. Stadz lagen. 
 

Dito den 8 Martij 
Åhr 1661. 

 
Dato gaf Länꞵman Jacob Olufꞵon tillkänna att en gift Soldat Oluf Larꞵon i 
Hållziö war kommen i taal och rychte för lägersmåhl medh en Pijga Giölugh 
Månsdotter ibidem, och thet af thet tillfälle att han hafuer söcht Sängelagh 
medh hänne, som dhe och icke kunde neeka före, doch en annan Pijga Brijta 
Persdotter b:d dher jämpte i samma Sängh liggiandes, dher om dhe blefue 
förhörde, men alt stadigdt neekadhe till gärningen. Doch för dhe omständlig-
heeter som dher till funnes pålades dhem sigh mz lagh purgera om dhe kunna, 
och fäste lagh. 
 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Stadga om Charta Sigillata. 
 
Dato antedde för Rätten Margreta Larsdotter född på Håbboren Sochen 
widh Kopparberget och tilladhe en Soldat Oluf Mårtenꞵon i Ängia, att han 
hade hänne belägrat och medh barn tillrådd, dher till han icke neeka kundhe. 
Altså wardt sagdt att han skall bötha 40 m:r efter thz 3 Cap. i Giftm. balcken, 
och efter lagh försörria om barnꞵens opfostringh. 
 
Joen Olufꞵon i Lijda, anklagades för ogill Gärdzlegårdh af Anders Törieson 
ibidem som medh Syyn ransaakat war, och efter han eij hafuer wellat åth 
osöchto skadan åthergälda, fälthes han att bötha 3 m:r och medh skadan efter thz 
9 Cap. i Bygn. balcken. 
 
Oluf Nielꞵon i Lija kalladhe Lars Perꞵon i Afholm en liugare för Rätten, 
fälthes han att bötha 12 öre. 
 
Den Kornladu belangande som Sahl. Lars Ingemarꞵon i Wästansiö hafr fördt 
ifrån Thomas Månꞵons i Tååꞵgården Jordelått i Wästansiö. Så wardt thet så 
afsagdt att han medh sin omkostnadt antager samma Kornladu, och den å sin 



tompt upsätter, och för sin möda bestås honom Thomas thet i betalningh, huadh 
som dher på kan wara förbättrat. 
 
Uppå Anders Erichꞵons i Gammelsträngh klagemåhl, och efter Syyn och 
ransakan, blefwe Lars Jonꞵon och Hustro Kirstin i Hållziö för sin wahngömo 
och försummelꞵe eldh dömbde att wedergälda honom för dhen quarnen dhe för 
honom af lååntagande upbrändt hafua Nämbl. 39 P Km:t. 
 
Dato wardt nämpdt 6 manna Syyn uppå dhet timber och wedhehuggster som 
Påål Erꞵon i Ängia medh hans när om liggiande grannar föröfua å Tiärna 
skogen öfuer deꞵ förmente Råå och boostada skiähl. 
 
Per Påålꞵon i Swijdiebo lätt 3 gången upbiuda en Jordelått liggiandes i 
Fagerfalle i skatt 3 öre. 
 

Dito höltz Extraordinarij 
Tingh den 12 Junij 661. 

 
Oluf Mattꞵon på Gränsiö tårp och Enånger Sochen kom siälf williandes för 
Rätten och bekände hafua belägnat löös Kona Ella Larsdotter på Liuꞵdahl 
Skogen och medh hänne barn afladt, dhen han och tillförendhe besufwit hafuer 
som han bekände, och efter han kom andre gången igen, fälthes han att bötha 6 
m:r. 
 
Tienstedrengh Lars Joenꞵon i Mellanbyen hafuer belägrat tienste Pijga Ella 
Olufzdotter född i Delzbo Sochen som dhe bådhe för Rätten bekändhe, ähr han 
derföre fäldt att bötha 40 m:r efter thz 3 Cap. Giftm. balcken. 
 
Dato wardt tillkänna gifuit och för Rätten stäldt en Soldat Oluf Olufꞵon född i 
Linkiöpingh och Östergiötlandh uthlegdh af Per Öndeꞵon i Swijdiebo, 
huilken anklagat blef för tijdelagh medh en Koo för:ne hans wärd tillhörigh, som 
för:ne hans Wärdz Pijga Margreta Nilzdotter, honom derföre uthropat och 
beklagat hafuer för sin Huuꞵbonde och granne folck, thå han den 
wederstyggelige gärningen bedrifwit hafuer, derföre han och blef fast tagen och 
i fängelꞵe förd. Huilken Saach nu och på Margreta Nilsdotters på tydelꞵe och 
hans Swar optagen blef, men han alt stadigdt neekandes, och efter en Soldat 
Erich Perꞵon i Lijda eij war tillstädes som han sigh beropadhe uppå, och elliest 
föll Rätten dhenna saaken något Swåår i en sådan hastigheet att döma oppå, dy 
upsattes ährendet. 
 
Af förra håldne tingh den 8 Martij 661 wardt till känna gifwit och anklagat en 
gift Soldat Oluf Larꞵon i Hållꞵiö och ogift tienste pijga Giöligh Månsdotter 
huilke wore i taal och rychte kompne för lägerskap tillsammans, efter dhe i 
Sängh tagne wore, som en Ungh Drengh Erich Erichꞵon i Hållziö dhem 
öfuertygadhe, men emedan och dhå en annan tienste pijga Brijta Persdotter 
dher inne medh dhem i Sängh lågh, eij war tillstädes att witna huadh hon om 
dheras omgänge sedt och förstått hafuer. 
 
Item hafuer och denna Oluf Larꞵon söcht efter hänne om en afton till 
Finnebärgzquarnen, som en tienstedrengh Oluf Olufꞵon skulle witna om, 



huadh han om dheras omgänge sedt och förstått hafuer. Och oansedt dhe så alt 
stadigdt neekadhe till gärningen, lijkwähl efter dhe så rychtbahre wore och dhe 
begärte få giöra sigh, blef af Nämbden öfuerwägat att dhe fäste lagh till näste 
tingh. 
 
Hwilken Saach nu åther å nyo optagen wardt, och witnadhe tienste pijga 
Brijtha Persdotter thet hon medh sin Edh ehrhålla wille att för:ne Soldat Oluf 
Larꞵon kom någre aftnar dijt och söchte Sängelagh medh hänne, och enthera 
aftonen thå för:ne Erich Erichꞵon kastadhe på Dören, så stodh Oluf up och 
raskadhe efter honom, och thå samma natt togh Oluf Larꞵon Gölugh medh 
sigh i andre Stufwan dher Soldaten skulle liggia och Brijta fölgdhe medh, Thå 
gaf Soldaten dhem Bränwijn, och thå thet något leedh på natt gick Brijta ifrån 
dhem, och sädan in emoot Morgonen kom Giöligh till hänne igen, men inthet 
förstodh eller sågh Brijta dhem dhå medan hon war dher inne, eller dhe tuänne 
nätter som han dher lågh hoos hänne i samma sängh att the hade något 
otillbörligit omgänge till samman. Dher om dhe åther särskilde förhörde blefue, 
och kunde Giöligh icke neeka att hon dher war efter Brijta hoos honom, och lätt 
han så förstå sigh om tilbudet men af hänne om siälfwe gärningen förwägrat, 
dhet han dhå eij tillstå wille. 
 
Sädan witnadhe Drengen Oluf Olufꞵon att Soldaten om aftonen kom till 
quarnen, som dher medh annat quarnfolck skämptadhe medh en och annan, och 
eij mehra understodh eller wiste han dher om witna. 
 
Thå tillspordes dhem om dhe hade någre laghgärdzmän? Suaradhe the ingen 
kunde få efter han war en främblingh och hon eij heller dher i Sochnen född. 
 
Så ehuru wäll Rätten på ett och annat sätt dhem Examinerade och elliest medh 
Fängellꞵe pröfuade, lijkwäll neekadhe dhe alt enständigdt till gärningen. 
 
Altderföre lades ährendet till Nämbdens öfuerwägande att antingen wärrian eller 
fällan för Lägersmåhlet efter dhe eij siälfue kundhe gå sin lagfäste edh. Så war 
thet så dheres enfaldige betänckiande att oansedt dhe ähre fundne medh 
Sängelagh tillhoopa; lijkwäll medan dhe så wäll nu som å förra tinget ähre 
särskilde för Rätten förhörde och af dheras taal och Suar pröfuade, och till ingen 
annan bekännelꞵe kompne ähn dhe neekade alt enständigdt till gärningen, Altså 
uthj en sådan blind och mörck Saach ähre dhe efter Domare Reglans anledningh 
ledige och lööꞵe, och ställa thet som Meniskio men outrannsakeligit ähr, under 
gudz domb, som sådant i dagzliuꞵet komma låther, nähr hans Guddommelige 
allmacht så behagar. 


