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Enånger och Niutånger Sochner 
 

Denn 12 Februarij 
Åhr 1655. 

 
Nembden. 

Ander Pederꞵon i Booda, Peder Niellꞵon i Bööle, 
Pedher Joenꞵon i Långwind, Erich Anderꞵon i Tosättra, 
Jönnꞵ Pederꞵon i Långwind, Anders Larꞵon i Rööꞵånger, 
Lars Larꞵon i Tosättra, Hindrich Joenꞵon i Böhle, 
Matz Pederꞵon i Niöthe, Erich Anderꞵon i Iggesundh, 
Erich Tommaꞵon i Kyrckiobyen, Peder Månꞵon i Kyrkiobyn. 

 
Dato Annnklagadeꞵ Nielz Nielꞵon i Mårtꞵiö af Annders Ohlꞵon i Nickora, 
att hann hade skiälldt honom för een belackare och Örnetaꞵlare och berömbdt 
sigh för honom thz hann hafwer bekommidt 6 Lood Sölfwer öfwer än han medh 
rätta hafwer att fordra på hemmannedt i Nordmyre igenlööꞵningh _ 7 öre 6 th:r i 
skatt; Dher till Nielz Nilꞵon swarade och wille dhet så förklara, Att alldenstund 
Anders Ohlꞵon i hans frånwaru till Hernosannd hafwer thz så begådt medh Länꞵ 
och 12män att han skulle fåå sitt hemman igenloꞵa, Och i så måtto fådt 
skattningh uppå dhz Söllfwer hann insatt hafwer, och inthz achtade 
Panntheskriften som lydde att Anders Olofꞵons Swärfader Olof Erichꞵon i 
Nickora hafwer tagidt reedo Penningar i Richz P:r och Koppm:t, wille han 
förmoda sijne Penningar igenn, och icke Döma honom frånwarande någodt 
ifrån, Tå wille Tållfmänn förklara sigh i saaken men Nillz Nillꞵon begynnte 
medh höga och stoora Ordh förbråå 4 af Nembden i Niötånger Sochn, att dhe 
hafwa paꞵelig rätt giordt att Döma honom sin pannt ifrån och icke skaffadt 
honom sijne Penningar igen; Tå wille 12män åter förklara sigh, Menn Nielz Ord 
wore änntå att dhe hafwa Dömbdt honom orätt pannten ifrån. Tå förmante 
Rätten honom tee sigh beskiedeliga, Och att hann medh sådhane Schoftiguer 
skulle hålla fördragh, sadhe han willia dhem sådannt bewijꞵa. Dherföre steege 
dhe uthur Rätten, och förordnadeꞵ dheꞵe i Ställedt igenn mädan dhenna saach 
Ageradeꞵ. N: 

Erich Annderꞵon i Booda, Joen Pederꞵon i Nickora, 
Joen Joennꞵon i Råtzla, Olof Erichꞵon i Wästiär. 

 
Tå Anndroge Tållfmänn Orsaken wara, att mädhan thz leedh till sidste 
Ååkefööret, och Nielz Nielꞵon ware till Hernosannd, Och Anders Olꞵon wille 
inloꞵa dhen andra hallfwadeelen af hemmannedt, hafr han först sööcht 
UnderLaghmann Lars Larꞵon om rådh i saaken. Wart honom till swar 
gifwidt, att hann skulle sättia ifrån sigh Penningar och Söllfwer thz han uthbödh, 
och låtha Tållfmänn thet wärdeera, så att Summan blefwe full, på thet att thå 
Nielz heemkomme icke må hafwa orsaach att klaga fåå sitt igenn, Och i fall dher 
Nielz sigh dher med icke benöija wille, må hann sökia Tinngedt. Dher på 
Nembdhen wärderade honom fyllest Söllfwer till dhe Penningar han upburith 
hafwer. Och sädan söchte Nielz Tingedt d. 6 Aprillis 653, Och fich tå till swar; 
Att alldenstundh Olof Ehrꞵons Mågh Anders Ohlꞵon medh sin Swärfaders 
samtyckio fich tillstånnd Loꞵa Pannten igen, bleef hann efter Lagh 



Jordeballkenns 8 Capitel dömbd gifwa honom Söllfwer och Penningar igenn 
efter Mätzmanna Ordom, som Nielz Nillꞵon nu icke kunde neeka före. Så 
emädan Nilz icke kunde dhe 4 Nembdhemänn annadt bewijꞵa änn nu af wanb:t 
ståår. Dy bleef han för sitt Olåflige taahl emot Nembden efter Stadgan 
fälldt att böta Tållfmarrk för hwardeera, Och restituera Anders Olofꞵon dhe 6 
Lodh Söllfwer, som han hafwer berömbdt sigh öfwer upburijt hafwa. Item bleef 
han fälldt 6 m:r för dhe twänne Oqwädens ord till Anders Ohlꞵon; Och thz efter 
thz 43 Cap: i Tingmålaballkenn. Dher medh upstege deꞵe Nembdemänn, och 
dhe förre innsattes igen. 
 
Nielz Niellꞵon i Mårtꞵiö bleef efter Skotthedt förordnad blifwa Skiutzrättare 
och thet medh tredsko försummadhe, wardt hann sach _ 3 m:r. 
 
Erich Pederꞵon i Kyrckiobyen hafwer tredskas komma medh sin Häst i 
Gästgifwaregården att afföra reesande follck, wardt dherföre sach _ 3 m:r. 
 
Lars Larꞵon i Myra wardt på sitt wallefolckz wägnar saachfält _ 3 m:r, för thet 
hanꞵ Hion wore innetagne med boskapen i annars ängh. 
 
Dato Kärade fordom Landzskrijfwaren Bängdt Larꞵon till Joen Håkanꞵon i 
Tosättra om trenne Åhrs uhlagor för Tosättra och Strandh hemman Nembl. för 
639 för 8 öre 18 th:r i skatt 640 för 13 öre 18 th:r i skatt. Och 642 för 14 öre 6 
th:r i skatt. Dher emot förebahr Joen Håkanꞵon, att han för dhe twänne Åhren 
639 och 640 hafwer Lefrerat och Clarerat hooꞵ fordom Befallningsman Johan 
Eskielꞵon utaf dhe Invijsningz Penningar som hann hafwa skulle af bem:te 
Johann Eskiellꞵon för sijne brädeꞵlaster hann hooꞵ Cronan Lefreert hafwer; 
Och för thet tredie Åhret will Joen Håckanꞵon att Carl Carlꞵon Buurmann i 
Hernosannd skall swara före efter han honom betallt hafwer. Tå befannꞵ af 
bem:te Carl Carlꞵons Rächningh, att han eij beståår Joen Håkannꞵon meera ähn 
för ett Åhr, thet Bängdt Larꞵon honom i Rächningen godt giordt hafwer. War 
alltså Rättens betänckiande, att Joen Håkanꞵon söker beskieed ifrån Johann 
Eskiellꞵon innan 8 dagars tijdh, Och så frampt han thet icke giör, skal han 
swara och betala Bängdt Larꞵon. 
 
Item kraafde Bängdt Larꞵon försk:ne Joen Håkanꞵon för någre Fetalie 
Pertzeler af Smör, Kiött etc. som han emoth innskieppnngen i Hudichzwalldh eij 
hafwer fyllest i Stockhollm giordt lefreerningh före; Dher till Joen Håkanꞵon 
swarade, Att thet eij meera i Stockhollm tillrächte, dher öfr han förde sigh till 
wittnes i Hudichzwalld, Dhijt och saaken Remitterat bleef. 
 
Finne Matz Eskiellꞵon i Grängziö kom andre gånngen igen medh Lägersmåhl 
och hafwer besufwidt Sara Larsdotter, Wardt han dherföre saachfälldt att böta 
dubbellt före Nembl. 80 marck. 
 
Twänne Änckior Hustro Kirstin och Hustro Anna i Tosättra hafwa lijdith 
skada och wådheld, Nembl. Hustro Kirstins skada mädt och wärderat för 175 P 
13⅗ öre Sölfwermynnt, och Hustro Annas _ 50 P 12⅘ öre Sölfwermynnt. Ähre 
dhem dherföre efter Lagh och Tiggiare Ordinantien tilldömbdh brandstodh af 
dhz Norre Contractet att opbära af hwar besittin bonde Nembl. Hustro Kirstin 
12½ öre, och Hustro Anna 4 öre Koppmynnt eller deꞵ wärde. 



 
Item hafwer Peder Larꞵon i Nygården lijdhit skada och wåådeldh till _ 40 P 7 
öre Söllfwermynntz wärde, är honom brandstodh tilldömbt att opbära af hwar 
besittin bonde i dhz Norre Contractet 3 öre Km:t eller deꞵ wärdhe. 
 
Anbelangande Olof Larꞵons i Långwind och Peder Grelꞵons i Rööꞵånger 
annhängige beswär emoth dheras Swåger Jönnꞵ Pederꞵonn i Långwind om 
dhe twänne Öreslannd Jord liggiandes i Åkersgården att få behålla under 
Röösångers hemmanedt som är 7 öre i skatt, emot dhz hemman 8 öre 18 th:r i 
skatt, som b:te Jönꞵ Pederꞵon brukar i Långwindh. Och Jönꞵ Prætenderade efter 
broders rätt wara berättigh till bäggie hemmannen. Så war dher öfwer Rättens 
betänckiande att Alldenstund bem:te 2 öreslandh Jord i Åkersgården, hafwer af 
Åhlders tijdh leegadt under Långwindh hemannedt, kunde Rätten emoth Kongl. 
Maij:ts Resolution eij tillåta att rijfwas dher ifrån, uthan Jönꞵ Pederꞵon dhen på 
sin Arfz quotam behåller under hemmannedt. Och sedan behålla dhe andre 
twänne Systrarne Röösångerꞵ hemmannedt på sin Arfz quotam, Doch så att 
hwar fåår sin Arfzrättigheet uthaf bäggie hemmannen efter Öhre och Ortugetaal, 
som dhen gäller i byy och bodom. 
 
Swen Toolꞵon i Hudichzwalld Laghböd andre gången Bottnareängedt. 
 
Efter såsom Sahl. Nillz Olofꞵon i Bööle war kommin i stoor gälld, så att hanꞵ 
egendom eij räcker allom fullom gällda. Nu såsom Creditorerne wore alle 
tillstädes, Dy efterläätz dhem efter Lagh Ägenndomen anngrijpa, att per quotam 
skiftas, och dhz eij tillräcker, briste m:r som m:r; Doch undantagas någon Rest 
af een Hufwudsumma som een Pijga Anna Larsdotter fordrade efter, Så och 
förtienta lööner, som i AnntechningzLängdenn fattadt och anngifwidt ähr. 
 

Dito denn 7 Junij 
Åhr 1655 

 
Tienstdrängh Olof Olofꞵon i Sättra hafwer belägradt Anna Olofzdotter i 
Bäckiemora, som dhe bäggie för Rätten bekiände och tillstode, Och war hon 
medh barn tillrådd. Wardt han dherföre saachfälldt _ 40 m:r. 
 
Finne Lars Larꞵon på Lööfåꞵen war laghligh stembd att swara Anders Bächz 
i Hudichzwalld fullmechtige på någon Tiäruhanndell dhem emillan, och samma 
Stembningh försuthidt, wardt hann saach _ 3 m:r. 
 
Swen Annderꞵon i Iggesund skulle swara Kiellbiörn i Nexꞵiö till någodt Höö, 
och war Laghligh Stembd, och eij wille komma till swars, wardt hann saach _ 3 
m:r. 
 
Dato Nembdeꞵ gode männ att förfara hwar uthi dhen twist beståår emillan 
Anund Toolꞵon i Iggesund, och hanns förre Sahl. Hustros Arfwingar om wiꞵa 
och owiꞵe gälldz fördeehlningh. 
 
Dato Præsenterade Factorens Wäll:t Johann Eskiellꞵons Tienare Anders 
Pederꞵon b:te Factorens breef af denn 6 hujus, innehållandes dhen Obligation 
som Underlaghman Carl Carlꞵon Buurman uthgifwidt hafwer på 647 P 7 öre 



Koppmynnt. Dherföre hann hafwer satt honom i pannt sitt hemman i Hollm, 
hwillken pannt han nu begärade tillträdha. Nu emädan Carl Carlꞵon eij war 
tillstädes, kunde Rätten icke så wist dher om sluta, uthan Carl Carlꞵons 
Swärfader Hanꞵ Jönꞵon, uthlåfwade willia opdraga honom hemmannedt, 
allenast han fåår rätt för uthsädhe bruuk och annan bekostnadh dher om han 
låfwade skrijfwa Factoren till. 
 
Dato läth bemällte Anders Pederꞵon upbiuda bem:te Hollm hemman som 
honom till pannta inrymbdt är af Carl Carlꞵon för 647 P 7 öre Kopparmynnt 
förste gången. 
 
Olof Erichꞵon i Sättra och Olof Annderꞵon i Borcka hafwa löftadt hooꞵ 
Factoren Johann Eskiellꞵon för Peder Erichꞵon i Ängia för 77 P Koppm:t, 
som dheras Löftesskrift af denn 26 Aprilis 645 ähr att see, och dhe icke kunde 
neeka före. Wardt sagdt att dhe fullföllia och betahla sitt löfte efter thz 12 Cap: i 
Kiöpmålaballken. 
 
Nielz Nielꞵon i Bäckiemora hade på nästförrehålldne Tingh fäst Lagh, att 
Nexꞵiö Såghqwarn icke war af hanꞵ uthborne Eeld på hanꞵ Swijdiefällen, 
upbrännd, eij heller kunde förstå att skadan gönom någon annars 
hanndewärckom skiedd war. Hwillken Eed hann nu medh tållfmänn wille 
fyllestgiöra. Doch gaafz honom dhen Eeden af Måhlzäganden medh siellf sinns 
Eede gåå, dhen hann och fullbordadhe och frijsadheꞵ. 
 
Swen Annderꞵon i Iggesundh bleef förlijcht medh sin Syster Hustro Karijn 
ifrån Stockhollm, för hänneꞵ Anndehl i Huuꞵ och Jordh, sädan all gälld 
afdragne wore, Att hann skall gifwa hänne _ 5 RichzDal:r dher medh dhe wäll 
förlichte wore. 
 
Swen Toolꞵon i Hudichzwalld Laghbööd tredie sinnedt Bottnareängiedt 
dhem till Återlöösningh som dhet till pannta uthsatt hafwa. 
 
Item Laghbödh hann ett Änngh Ledreka ben:dt förste gången. 
 
Jönnꞵ Carlꞵon i Nickora Laghbödh ett hemman ibidem 7 öre i skatt förste 
gången. 
 
Anders Nielꞵon i Borcka upbödh een Söllfwerkooꞵa i pandt af Olof Pederꞵon 
i Tosättra förste gången. 


