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Nöttånger och Enånger S:ner
Denn 28 Novemb: Anno 1655.
Nembden.
Anders Peerꞵonn i Bodha,
Jönns Peerꞵonn i Långwindh,
Peder Joenꞵon i Långwindh,
Hindrich Joenꞵ i Böölen,
Matz Peerꞵon i Nöthe,
Erich Thomeꞵon i Kyrkiobyen,

Peer Niellꞵonn i Böölen,
Erich Anderꞵon i Tosättra,
Anders Larꞵon i Röösånger,
Lars Larꞵonn i Tosättra,
Erich Anderꞵon i Iggesundh,
Peer Månꞵonn i Kyrkiobyen.

Anundh Toolꞵon i Iggesundh giode sigh till Måhlzmann på Sohnenes wägnar
at tilltalla Erich Thomeꞵon i Kyrkiobyen om någre Penninger 18 P:r K:M:t af
Färillez Skiutzholldh, som han på Sohnenes begiäran opburit hafwer, och
dherföre tillbudit giöra redho, och det nu uthan Sochnens tillståndh, honom der
om tilltallade, och emedhan Sochnen icke welle honom den Käran beståå wardt
Anundh Saker 3 m:r efter det _ 29 Capit: i Konungzbalken.
Foresh:ne Anundh Toolꞵonn giorde märkeliget och förargeligit oliudh för
Rätten wardt han derföre Saker _ 3 m:r.
Erich Joennꞵonn i Öfwerniöthe, wardt på sin Hustros Annas wägner fälldt at
bötha _ 18 m:r för _ 6 Blånader, som hon hafwer slagit Oluf Anderꞵonns ibm.
Hust: Karin be:d och förlijka henne för Swedha och Wärk, Sårmålab: 10 Capit:
Föreskrefne Erich Joennꞵonn haf: slept sin Häst uthi grannernes Oslagne ängh,
wardt han derföre efter Bygningab:s 9 Capit fällt at bötha _ 3 m:r och
åthergiellda skadhan efter Mätesmanna ordom.
Niells Niellꞵon i Mörtꞵiöö skulle Swara Joen Peerꞵonn i Nickora, för det
Niellꞵ hafwer förelagdt honom tiufwerije, och af dryckesmåhl försummat
komma tillstädes, wardt han Saker _ 3 m:r.
Hanns Anderꞵonn i Wij och Idnår Sochn hafwer fälldt olåfwelige och
oföfachtelige ordh emot Befallningzman Lars Isachꞵonn, ahngående en Sedell
som Befallningzman haf:r uthgifwet på någon boskaph, som Hans Anderꞵonn
skulle lefwerere ifrån sigh till Joenn Joenꞵonn Muur i Holm, som Staphan
Erichꞵonn, Erich Anderꞵonn och Erich Olufꞵonn i Iggesundh efter Sworne
Edh Wittnade. Wardt han derföre för sitt olofwelige taal efter Stadgan och det
20 Capitel i Tingmåla B. fälldt at bötha _ 40 m:r.
Föreskrefne Hanns Anderꞵonn, hafwer och fälldt Oqwädenns ordh till be:te
Joenn Joennꞵonn Muur och kallat honom lappare och liugare, som fobe:te
wittnen betygade, wardt han derföre fälldt at bötha 6 m:r efter det 43 Cap:
TingM.B.
Oluff Joennꞵonn i Boda hafwer fällt owädens ordh emot Båtzman Jönns
Swenꞵonn i Fläꞵbroo och Tuna S: wardt derföre fälldt at bötha _ 3 m:r.

Peder Matzonn i Nöthe hafwer af Brådom skilldnadt kommit j Slagzmåhl
medh Oluf Joennꞵonn j Öhrängia, och Peer Matzꞵonn slogh honom i
Hufwudet medh en Yxhammer en fulla skieno som Erich Månꞵonn i Gillsätter
wittnade, och Peer Matzꞵon eij kunde neka före. Denne Oluf Joennꞵon hafwer
låtit sigh förlijka medh _ 3 RP:r och Per Matzonn gaf honom der till Läkarelöhn
1½ RP:r som Oluf bekiende. Wardt sagdt at Peder Matzonn skall bötha 6 m:r för
fullo skieno efter det _ 10 Capit: i Sårmålabalken.
Joen Carllꞵonn i Nickora, wardt Saker _ 3 m:r för oqwädens ordh till Joen
Perꞵ ibidem efter hann sin ordh på tinget rättade.
Dato. Lätt Borgmest: j HudwichzWalldh, Förståndigh Joen Mårthenꞵ
Qwast Publicera Kongl: M:tz resolution, at IggesundzStrömmen war under
Staden Donerat, och derpå gifne immission af fordm H: N: Landzhöfdingen
Wälb: H: Erich Sparre af denn _ 20 Junij A:o 653 at Iggesundszbooer skole
owägerligen Inrymma be:te Stadzboerne j samma Ström upsättia een
Hammersmedja, medh förmehningh at och Stadzboerne eij skolle tillfoga
Iggesundzboer något intrångh oppå deres skattägor. Så emedhan samma
Iggesundzboor, befruchtade sigh medh tijden lijda af samma bruuk skada och
förfångh på deres ägor och fiskierij. Dy kunde dhe thz eij samtyckia. Tå
förmantes the at rätta sigh efter Högstebe:te Kongl: M:tz resolution, och
Borgmest: förobligerade sigh på Stadzens wägner at dhem der uthinnan ingen
rättigheet skulle afskiäras, hwarken medh trådande på deres ägor eller förhindra
dem deres Qwarner och Fiskierij, hwar uppå hann lofwade gifwa dem
försächringh.
Huusarma j Enånger _ 5 Peersoner deres skatt 1 hem: 13 öre 20 th:r
Nöötånger _____ 7 Personer deres skatt 2 hem: 4 öre 18 th:r

Dito denn 31 Maij Åhr 1656.
Månns Olꞵonn i Hökebergh, Joenn Larꞵonn i Sättra och Oluf Månꞵonn i
Rottzla, hafwa försummat stemma hollhäster, för denn resande Mann, som
Gästgifwaren Anders Anderꞵonn klagade, Och emedan dee icke kunde neka
der till, bleuo dee hwardera fällte at bötha _ 3 m:r för tredsko.
Anundh Toolꞵon i Iggesundh hafwer på nästförholdne Tingh beskylldt en
Nembdeman Erich Thommeꞵonn i Kyrkiobyen, at han giör Änkior och
Faderlöse Barn ingen Rätt, item beskyllte han honom, at han eij war wärdh gåå,
hwarken till Landztingh el:r Rijckzdager, Så emedhan Anundh eij kunde neka
sådhanne ordh hafwa framfördt, Och sådant nu icke kunde bewijsa eij eller sin
ordh rätta, wardt han efter Stadgan för hwarthera sitt olofwelige ordh fälldt at
bötha 12 m:r.
Föreskrefne Anundh Toolꞵonn hafwer berychtat och uthropat be:te Erich
Thommeꞵonn för een Tiufunge som Erich Niellꞵon i Kyrkiobyen Wittnade
och Anundh icke kunde neka före, uthan thz nu welle bewijsa at Erich
Thommeꞵonns Fadher Thomas j Kyrckiebyen som för 18 åhr sedan dödh blef,
hafwer stulit fisk af honom, och sådant allt in till denne tijden förtijgat. Nu

emedhan han thz medh ingen skiääl kunde bewijsa, Och i fall der så wore, Tå
hade han sloft samma Tiuf onäpsten, hwarföre wardt han efter egen bekiennelꞵe
och dhet 12 Cap: j TiufB. fälldt at bötha _ 40 m:r Kongl: M:tz egensaak.
Och emedhan föreskrefne Anundh Toolꞵonn eij welle sin ordh rätta och
igenkalla om TiufUnge Nampnet som han be:te Erich Thommeꞵonn förebrådt
hadhe, och Nembden pröfwade dhz af haat och långo wrächt wara skiedt. Dy
blef Anundh för samma tillmähle fälldt at bötha _ 40 m:r efter dhz 20 Cap:
TingMB.
Erich Olufꞵon i Iggesundh blef Stämbdh at swara, Hust: Elizabet Sal. Månns
Olufꞵonns i Stokholm på nästkommande Arbrå Ting d. 23 Junij ahngående
arfsaaker dem emillan.
Oluf Jöenꞵonn i Engia hafwer försummat oppå H: Landzhöfdingens påbudh
och befallningh, wara Hollmestare och Stemma Häster j Giästgifware gårdenn,
Hwarföre denn resande hafwer förtöfwat sin tijdh, som nu Gästgifwaren
Anders Anderꞵonn klagade. Dy blef be:te Oluf Jöennꞵonn för sin
försummellse fälldt att bötha _ 3 m:r.
Oluf Niellꞵon i Bölen lätt tredie resan Laghbiudha Sal: Niellꞵ Olufꞵonns
hemman ibm som ähr _ 7 öre 2 th:r i skatt.
Joen Erꞵonn i Iggesundh Laghbödh et Engh Biöränget be:d förste gången.
Ahnlangande denn Osämja som upwuxin war emillan Anders Jöranꞵon i
Mörtꞵiöö och hanns Mågh Niells Niellꞵon denn tijdh dee hwar sin deel af
hemmanet brukat hafwa, hänförandes af huusrum fohders försnillande och
onyttige munbruuk som Swärfadren emot Mågen och Mågen emot Swärfadren
skole hafwa föröfwat. Så ehuru wäll Rätten deres twister afhiellpa welle, Menn
emedan inga wittnen funnes till deꞵ uthförande. Dy blef Saaken på Mågens
afbidiande, uthi dhet som han hadhe kunnat sigh försedt, dem emellin förlicht, i
så måtto at dee skolle dhetta åhret blifwa wedh en dijk och duuk tilhopa, och
denn osämja ypper och till wäga kommer, satte dee sin emillan uthgifwa _ 60
lodh Söllf: till Kyrkian.

