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Nårbo och Biuråker Sochner 
 

Den 2 Xbris 
Åhr 1661 

 
Nämbden. 

Oluf Perꞵon i Afueholm, Hans Suenꞵon i Backan 
Anders Jonꞵon i Lijda, Oluf Joenꞵon i Gamelstreng 
Lars Suenꞵ i Gärde, Joen Anderꞵ i Hållꞵiö 
Peder Jonꞵon i Berge, Jacob Olofꞵon i Nårbobyn 
Lars Pålꞵon i Tiärna, Oluf Anderꞵ i Nårbobyn 
Joen Erichꞵ i Berge, Olof Olofꞵon i Wedmyra 

 
Peder Larꞵon i Mellanbyen skulle swara i Rätten och eij kom rättan tidh 
tillstädes, fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Ähr öfwerskickat en Ransaakningh och Domb till den Höglofl. Kongl. Hofrätt i 
Stockholm öfwer en Soldat Olof Olofꞵon i Swijdiebo, som berychtat och 
beskyldt war af en Pijga Margreta Nilzdotter ibidem att han hafwer haft 
tijdelagh medh en Koo som hon medh deꞵ omständigheeter bewist hafwer, men 
Oluf alt stadigdt neekat ehuru wähl han både af Pastore H. Wellam, Caplan H. 
Larꞵ och Rätten af twenne nämbder opsatt, ähr wordet ransaakat, och till 
Sanningens bekiännelꞵe fliteligen förmant. Huarföre i en så blindh Saak för 
menniskiom, ähr han på tinget efter Domare Reglans anledningh dömbd leedigh 
och löös, och dhen saken stält under gudz domb som alla hemligheeter oppen-
bahrar när han Guddomlige allwijꞵheet så behagar. 
 
Men thet belangangde att han hafuer sunder slagit boijarne och sunderbrutit 
fängelꞵet, ähr han derföre dömbd till lijfwet efter högst Sahl. i åminnelꞵe 
Konungh Gustafz Straffordningh 1617. 
 
Öfwer huilken Ransaachningh och Domb ähr ankommen den Höglofl. Kongl. 
Hofrättens Resolution att Häradzdomen, Tijdelaget belangande approberas, men 
för thet han boijerne sunderslagit och fängelꞵe brutit hafuer, skall han medh 3 
gatulopp plichta, huilken Domb widh Gäfleborgz Slott executerat ähr. 
 
Soldat Erich Perꞵon i Lija hafuer efter afsagdh domb treskas förlijka Oluf 
Mårtenꞵon i Näppänge för thet han hafuer skadat hans Häst, fälthes han att 
bötha 3 m:r. 
 
Peder Hanꞵon i Swidiebo wardt påkallat att sittia i Nämbden, och war uthan 
lagligit förfall och eij kom i rättan tidh tillstädes, fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Peder Hemmingꞵon i Berge wardt Saach 3 m:r för ohöfligh ordh emoot Peder 
Joenꞵon ibidem. 
 
Peder Hemmingꞵon i Berge hafwer offenteligen skiäldt och tillwidt sin granne 
Joen Erichꞵon hafua röfwat honom någon Jordh ifrån som ingen Erligh man, 



hwilken han efter Synemäns ransakan eij kunde bewijsa. Så aldenstundh Per 
Hemingꞵon emoot warningh på tinget sigh eij rätta wille, dy fälthes han att 
bötha 40 m:r efter thz 20 Cap. i Tingm balcken, och Joen Erichꞵon ehrkiändes i 
den Saaken frij. 
 
Peder Larꞵon i Näppänge hafwer Såldt Peder Larꞵon i Mellanbyen ett 
låttfälle i Roꞵåꞵen för 3 RP som han eij kunde honom hemåla, Altderföre 
fälthes Peder Larꞵon i Näppänge att bötha 3 m:r och Roꞵåꞵman ehrhöltz widh 
samma låttfälle. 
 
Eftersåsom Jacob Olofꞵon och Lars Joenꞵon i Hållꞵiö hafua hållit wacht 
öfwer en fånga b:d Mattz som stulit hafuer en Änckia Hust: Giölugh i Hållꞵiö 
till 2 P 19 öre Sölfuermyntz wärde, men af dheras försummelꞵe hafuer fången 
sluppit till flychten, Altså ähre the arbitraliter fälthe att bötha 40 m:r. 
 
Dato uthi den anhängige och twistige Saak emillan Peder Olofꞵon i Fiärd-
sätter Kiärande och Erich Erichꞵon i Hållꞵiö Suarande, angående thet 
hemman 9 öre 4 th:r i skatt som Per Olofꞵons Swärfader hafwer försålt till 
bem:te Erich Erichꞵon för 126 RP och 1 P 13½ öre Koppermynt som deꞵ 
Kiöpeskreft af dato 1 Aprilis 655 förmähler, och nu bem:te Peder Olofꞵon på sin 
hustros wägnar inbörda wille. Så ähr dher öfuer Rättens betänckiande, att 
oansedt Erich Erichꞵon föregaf wara på uthskrifningen försäkrat bem:te 
hemman få behålla efter han derföre sin Son till Soldat satt hafwer; Lijkwäl 
medan Swärfadren Per Marcuꞵon hafr icke allenast såldt sin anpart, som han 
både medh sin hustro syꞵlat och inlöst hafwer, uthan och barnꞵens deel i dheras 
omyndige åhr, icke häller war Jorden lagligen opboden. Altså blef theras Kiöp 
ophäfwidt, och Per Marcuꞵon fälthes att bötha 3 m:r efter thz 3 och 12 Cap. i 
Jordabalcken och Mågen sin hustros Jordh och bördh inloꞵa efter 6manna 
wärderningh som nu dher på nämbde blefwe, doch så ansee dhett beswär som 
Erich Erꞵon medh hemmanet i denna fäijgdetijden uthstått hafuer, så och mz 
Knechteståndet. 
 
För:ne Erich Erichꞵon giorde stort oliudh å tinget fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Huuꞵarme i Biöråker 17 Personer dheres skatt 5 hemman 6 öre 7 th:r. 
I Nårbo 6 Personer dheres skatt 2 hemman 9 öre 20½ th:r dher på bewijꞵ gifwit. 
 
Anders Olofꞵon i Näppänge klandrande thet Jordekiöp som hans Hustros 
Fader Peder Erichꞵon i Spångmyra hafuer såldt sin Halfsyster Brijta 
Erichzdotter belägen i Tiärna efter 18 th:r i skatt som af ett bref Daterat 28 
Septemb: 1623 ähr att see. Wardt sagdt att aldenstundh brodren wille Jorden 
sällia, så war Systren den närmast inbörda och kiöpa, huilket och nu ehrkiendes 
fast och gillt. 
 
Peder Jönꞵon i Sundh och Idenor Sochen lätt upbiuda sin hustros Jordh i 
Westanꞵiö 1ste gången. 
 
Lars Perꞵon i Afuaholm lätt på Cronones wägnar upbiuda ett ödes hemman i 
Spångmyra belägit 5 öre 14 th:r i skatt 2 gången. 
 



Dito den 14 Junij 
Åhr 1662. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Placat angående Tartarnes afdrifwande uhr 
Rijket. 
 
Lars Larꞵon i Byen, Peder Anderꞵon och Påål Erichꞵon i Ängia och Oluf 
Mårtenꞵon i Näppänge Saachfälthes hwardhera för ogill wägh på Gijmskogen 
3 m:r. 
 
Lars Olofꞵon i Hållꞵiöbyen wardt Saach 3 m:r för ogill gårdh omkring 
Stoorängh, och åthergiälda Hustro Elijn i Glugg skadan. 
 
Dato stälthes för Rätten en gift Soldat Olof Larꞵon legdh af Peder Danielꞵon i 
Hållꞵiö, huilken anklagat blef för lägersmåhl medh en ogift Kona Ella 
Olofzdotter i Hållziö, och medh hänne barn afladt, som dhe offenteligen för 
Rätten tillstode och bekiände, ähre dhe derföre efter Kongl. Maij:ts 
Straffordningh dömbde Nämbl. Olof att bötha 80 P och Konan 40 P Sm:t och 
bäggie stå oppenbahra skrift, och efter dhe platt inthet hade att bötha medh och 
inthet arbethe finnes, dy ähr honom på lagdt att löpa 6 gånger gatulopp och 
Konan för tingzstugu dören Hudstrykas, hwilken Domb wederbörligen 
exequerat ähr. 
 
Såldat Per Mattꞵon i Mellanbyen kom andre gången igen medh lönskoläge 
medh en löös Kona Kirstin Persdotter i Wedmyra, Saachfälthes han att bötha 
6 m:r och stå Kyrckioplicht. 
 
Soldater Erich Perꞵon i Lija, Lars Mårtꞵon i Näppänge och Anders Winter 
hafua belägrat ofuan:ne Kona Kirstin Persdotter, Sachfälthes dhe huardhera 
att bötha 3 m:r och stå Kyrckioplicht. 
 
Jöns Perꞵon i Ängia wardt Saach 3 m:r för läppegiäldh emoot Tolfmän efter 
han bafz före. 
 
Peder Jonꞵon i Wästanꞵiö hafuer skiäldt Lars Perꞵon i Afuaholm hafua fördt 
1 öre i skatt in oppå honom ifrån Anders Olofꞵon i Lija, som en tiuf och ingen 
Erligh man, bewisandes thet af Skiörstafwen som dhe bruka sin emillan, och 
Lars Perꞵon upskurit hafwer. Så oansedt Lars Perꞵon eij kunde neeka hafua 
upskurit på Stafwen 13 öre 1 th:r, doch thet eij annars ähn efter uthgifne 
skattlängdh i Sochnen. Huar efter och fordom Landzskrifwaren Abram 
Ingemarꞵon hafwer upburit af Peder Jonꞵon uthlagorne som hans quittentz 
förmäler, lijkwäll medan Peder Jonꞵon eij kunde öfuertyga Lars Perꞵon thz 
annorledes giordt hafua, och han sin beskyllningh eij uthan tingzsökningh rätta 
wille. Altså fälthes Peder Joenꞵon efter thz 20 Cap. i Tingm. balcken att bötha 
40 m:r, och Lars Perꞵon frijkiändes, och sökie sädan Per Jonꞵon Abram 
Ingemarꞵon om han mehra skatt af honom opburit hafuer, ähn skattlängden 
innehöllt. 
 
En tienstedrengh Joen Jonꞵon i Hållziö ähr worden på tuenne tingh tillförende 
angifwen hafua emoot förbudh rest af landet och tagit tienst widh Koppar-



berget och emoot warningh eij wellat sigh igen i landet inställa, och efter sådant 
sträfwer emoot Landzens giorde Stadga och Kongl. förbudh, dy fälthes här af 
hans ägendom att böthas 40 m:r Högstbem:te Kongl. Maij:tz egen Saach. 
 
Emedan såsom Peder Larꞵon i Mellanbyen, hafuer för dhetta på tinget medh 
en skrift af Anno 1552 tillbracht sigh ett låttfälle i Roꞵåꞵen, medh dhet tillfälle 
att hans Broder Påhl Larꞵon i Wästansiö, hafr fått samma låttfälle till panta af 
Per Larꞵon i Näppänge, och sädan hafuer Per Larꞵon i Mellanbyen thet inlöst 
af sin Brodher Påhl Larꞵon och dher medh kommer Per Larꞵon medh samma 
skrift i Rätten som förmälte: att Per Larꞵons i Näppänge Fahrfader Påhl 
Perꞵon hafr gifwit ett ängh i Långhalan för ett fullkombligit låttfälle i 
Roꞵåꞵen, och witnade nu Peder Påålꞵon i Swijdiebo efter sworne Edh huru 
samma skrift först kom i Liuset, att Peder Larꞵon kom en gångh till honom, och 
ehuru the sutho och drucke en Kanna Öhl, thå sade Per Larꞵon, thet Synes så 
möglot under Sparren, thet måste wist wara gammalt dropp, dher medh togh han 
Knijfwen och reef dijt Per Larꞵon peekade, thå ref han fram undan Sparren ett 
papper, thet Per Pålꞵon aldrigh tillförende sågh eller wiste af, mycket mindre 
huadh dhett gick uth på, men thå Per Larꞵon thet fick see, ehuru wäll han icke 
kunde läsa en bookstaf, lätt han straxt märckia deꞵ innehåll, och kiände 
boomärcken, och nu på Tinget kallade han fram en gammal men Per 
Hemmingꞵon i Berge som witnade att han hade hördt, thet Per Larꞵons i 
Näppänge Fahrfader Påhl Perꞵon hade ther i Roꞵåꞵen en lått, men huru stoor 
wiste han inthet. 
 
Dher emoot bewitnades nu at thå en uthHäradz Syyn gången war om dhenna och 
flere skogar hafuer Påål Perꞵon sagdt sigh dher ifrån, och thå hafwer han eij 
häller Kiärat efter något ängh i stället igen, icke häller kiände, eller wille nu 
Peder Larson i Näppänge fråga dher efter. 
 
Så efter thet samma skrift war på Rent papper skrifwen thå hon förste gången 
frambahrs i Rätten, men nu sädan söölat och smitradt, elliest lätt nu Peder 
Larꞵon i Mellanbyen gönom Caplan H. Larꞵ anpræsentera migh Lars 
Larꞵon Nerbelius en ansenligh skiänck iagh wille den Saaken nederläggia. 
 
Derföre tillspordes Peder Larꞵon huem skriften smuttradt hafuer eller för huars 
skull denna Saak skulle nederläggias? Suarade han och neekade skriften hafua 
söölat, men till dhet att Saaken skulle nederläggias, wille han inthet att den 
skulle komma opp, efter thet han hafuer spordt att thet skulle waa giordt af hans 
Sahl. Brodher Påål Larꞵon i Wästansiö, thet doch ingen kunde säija, uthan 
giꞵat efter Per Larꞵon fick änget af honom. Nu såsom Peder Larꞵon hafr nyttiat 
denna skrift och giordt stoor åwärckian medh Swijdiande i skogen, dy förhöltz 
honom gå lagh? Dher till han swarade och sade sigh ingen wära kunna få. 
 
Altså medan Per Larꞵon ingen wära fick wardt saaken öfrwäget och thet 43 
Cap. i Bygningebalcken ansedt att Peder Larꞵon skall bötha 20 P Sölf:M:t afstå 
låttfälle och åthergiälda skough äganden allan skada Nämbl. 4 tunnelandh 
skough som han uthfäldt hafuer, och finge the och lof skiära Rogsweden 
i dhetta åhret. 


