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Niöttånger och Enånger S:r 
Denn 24 Octob: 

Åhr 1656 
 

Nembdhen. 
Anders Peerꞵonn j Booda, Peer Niellꞵonn j Bölen, 
Jönꞵ Peerꞵonn j Långwindh, Peer Joenꞵonn j Långwindh 
Erich Anderꞵonn j Tosättra, Anders Larꞵonn j Röꞵånger, 
Larꞵ Larꞵonn j Tosättra, Hindrich Joennꞵ j Böllen, 
Matz Peerꞵon j Niöthe, Erich Anderꞵ j Iggesundh, 
Erich Thomeꞵon j Kyrkebyn, Peer Månꞵon j Kyrkiebyen. 

 
Cnut Matzonn i Möꞵiöön, hafwer fälldt ohöfwelighe ordh emot Hust: Karin  
Sahl. Joen Joenꞵonns j HudhwichzWalldh, som han icke kunde neka före, 
och efter han badz före och sin ordh rättadhe, blef han fälldt at bötha 6 m:r för 
twenne oqwädenns ordh, TingM. 43 Capit: 
 
Tienstedrengh Peer Larꞵonn i Toosätter, wardt saker _ 3 m:r för et blodwijte, 
till Swen Mickellꞵonn i Böölen och förlijka honom ½ RP. Sårm: medh willja 
10 Cap. 
 
Swen Mickellꞵonn i Böölan hafwer j Olageligh tijdh, Stadt och lockat ifrån 
Hust: Anna j Engia hennes Tienstepijgha, Och uthan hennes wettskaph gifwet 
Pijgan en hallf RP:r j Stadpenningh, wardt sagdt at Swen skall bötha _ 3 m:r, 
Byg: B: 15 Cap: och Stadgepenningen förbrutin efter Landzens giorde Stadga, 
halfparten till Sochnekyrkian och halfparten till dhe fattiga. 
 
      Huusarma j Enånger, twenne personer, deres Skatt _ 10 öre 6 ?:r 
 
Swenn Anderꞵonn i Iggesund, war lageligen stämbdh af Anundh Toolꞵon  
ibidem, at swara honom för denn beskylldningh Swen honom tillagdt hafwer 
om Rååför???? j deres Ängeskiften, och efter Swenn Anderꞵonn eij kom 
tillstädes, fällthes han at bötha _ 3 m:r. 
 
Swenn Niellꞵonn i Bäckiemoora hafwer lageligh stämbdt Erich Swenꞵonn j 
Nöthe om _ 30 P: K:M:t, som han honom skylldigh war, och efter han medh 
tredsko hölldt sigh undan tinget, wardt han Saker _ 3 m:r. 
 
Erich Niellꞵonn j Kyrkiebyn, wardt Saker _ 3 m:r för dhet hanꞵ hirdinge och 
hiordh wore innetagne uthi hans grandes Swen Olꞵonns Ängie, Humblewijk 
be:dt Byg: B: _ 10 Cap: 
 
Än hafwer Erich Niellꞵonn släpt grijsar uthi Swen Olꞵonns åker, och efter Syn 
lagdt honom j Skadha gielldh 6 BandhKorn, och efter han eij wille åthergiälldha 
skadhan blef han fälldt at bötha _ 3 m:r och skadhan åthergielldha, Byg: 9 Cap:l. 
 



Föreskrefne Erich Niellꞵonn haf:r slept Kallfwar och Swijn uthi Swenn 
Olꞵonns Åker, medhan Sädan på Snees opsatt war, wardt han derföre Saker _ 3 
m:r. 
 
Föreskrefne Erich Niellꞵon wardt på sin Hustros wägnar Sak: _ 3 m:r för 
Oqwämligh Ordh emot Swenn Olꞵonns Hust:, som på Tinget tillstådt war. 
 
Swenn Olꞵonn i Kyrkiebyn, hafwer dräpit en Grijs för hanns Granne Erich 
Niellꞵonn, wardt sagdt at Swenn skall giellda honom så godt igen och bötha _ 3 
m:r Bygn: 44 Cap: 
 
Ähn hafwer Swenn Olꞵonn kallat Erich Niellꞵonn Obeqwämelighe Ordh, 
wardt han derföre fälldt at bötha _ 3 m:r. 
 
Peer Månnꞵon och Erich Thommeꞵonn j Kyrkiobyn, hafwa släpt sin 
Booskaph j Erich Nillꞵonns Oslagne Åcker ??enar, som dhe eij kunde neka 
före, ähro dhe derföre fälldte at bötha _ 3 m:r hwarthera, och efter Mätesmanna 
ordom wedergiellda skadhan. 
 
Dato. Tillstodh Per Erichꞵonn i Engia, efter gifna handskrift, Dat: 7 Junij A:o 
655 wara skylldigh Larꞵ Olꞵon j Bäckiemoora och hennes Mågh Swen 
Niellꞵ:n Penningar _ 17½ RP:, 3¾ Tunna Sädh och _ 77 P: K:M:t och 
Obligeradhe nu Peer Erichꞵonn sigh, at om icke han betaller denne skulldfodran, 
till nästkommandhe Kynders mäꞵo 657 så skall Larꞵ Olꞵonn tillträdha panten, 
denn Wästre Åckeren och et Ladängh j Ödesängie, till deꞵ Penningarne warda 
betallte. 
 
Dato. Tillstodh Sigfredh Olꞵonn j Bäckiemoora till wijdare Rächningh, wedh 
paꞵ wara skylldigh, Factoren Wäl:t Johan Eskiellꞵonn _ 76 P: 4 öre K:M:t. 
 
Hafwer warit Sexmanna Syn emillan Känna Fäbodhe Skough och Bäckiemoora 
Byeskough, och kundhe dhe icke gilla denn Såghstabben, som Kännaman will 
tillägna sigh, efter samma Såge Stabbe Råå synes ländha emillan denn Östere- 
och Wästre Bäckiemyra Byeskough, uthan holla sigh wedh denne Råågångh, 
som gamble Mann Larꞵ Olꞵonn j Bäckiemoora opwiste, som begynnes 
Österst i Bäckiemoora Åsen till högst i Känneåꞵen, dher en Wijs hafwer stådt 
och nu kullfallin war, dädhan tilll en Wijs Wästan Känna Siöön som wijser till 
Swarttkiern. Denne Saak togho beggie partterne till betänkiandhe, till andre 
dagen, Och komme tå igen, Oluf Jöennꞵonn och Peer Erꞵonn j Engia, 
Hindrich Olꞵonn och Mickell j Opängie Kierandhe af Känna Wallen, och 
Sigfredh Olꞵonn och Jönnꞵ Niellꞵon j Bäckemoora Swarandhe, tillstodhe 
och bekiendhe wara förlichte, at dhe blifwa wedh denn Stadga och Ordningh 
som dem emillan tillförendhe warit haf:r, Och der medh behöllt Bäckiemoora 
Mann denn Rågh, som dhe under samma Rågångh twista om, och lofwadhe sin 
förlichningh Skrifteligen författa. 
 
Efter Slutna Rächningh blif:r Erich Peerꞵonn i Qwaftiärr, skylldigh Swen 
Toolꞵonn i HudhwichzWalldh penningar _ 46 P: K:M:t hwilka penningar han 
förmantes betalla. 
 



Efter Nembdens öfwerwägandhe, wardt sagdt at Hindrich Joennꞵ j Toosättra 
blef Fångeman at betalla, Johan Joenꞵon Fiskiare denn skulldfodran som 
Hindrichz Broder Sal: Oluf Joennꞵonn, war honom skylldigh, efter samma 
gielldh afsatt war innehoos Hindrich, tå arfskifte stodh efter Oluf Joenꞵ Neml: 
26 P: 16 öre K:M:t och någre m:r Kärtzle Koppar. 
 
Dato. Tillstodh Erich Olꞵonn i Haga wara skylldigh Johan Joenꞵ Fiskiare 
100 P: 16 öre K:M:t, hwilka penningar Johan nu infodradhe, Och Erich Olꞵ:n 
uthlofwadhe samma penningar betalla. 
 
Dato. Blef Swenn Toolꞵonn på HudhwichzWalldh förlicht medh Sal: Erich 
Anderꞵonns j Boodha Hust: Karin om the Sågebrädher och annat mehra, som 
hennes Sal: Man honom skylldigh war, Neml: at han skall betalla honom 17 
Tollfter ett för allt och ther medh wara öfwertallat. 
 
Ahnlangande Oluf Anderꞵonns j Böölen Kiäromåhl till Hindrich Olꞵ i Gåsta 
om twenne Engestycken j Gåsta Ängen som Olufz Faarfadher hafwer öfwer 60 
Åhr sedhan j pandt sadt Hindrichz Faarfadher, och ingen bookstaf el:r wittne 
hafwer oppå huru mycket thz war uthsatt före; Så wittnadhe nu Peer Niellꞵonn 
j Böölen och Peer Olufꞵonn i Kyrkiobyen efter swurne Edh at dhe twenne 
styckie i Gåsta Änget blefwo pandtsatte ifrå Olufz gårdh och Skatten lågh qwar, 
Men intet wiste the för huru många penningar dhet war uthsatt före. Efter 
hwilken sworne Edh wardt sagdt, at efter Oluf siellf bekände at Enget war 
mehra uthsatt, än dhet wärdt war, Dy loꞵer Oluf Anderꞵonn Engiet igen efter 
godhe Mänꞵ werderingh efter Skatten war qwarr under gården. 

 
Dito Denn 29 Maij 

Åhr 1657 
 

Erich Matzꞵonn i Nöthe haf:r belägrat Lööskåhna Kierstin Larsdotter j 
Sundsätter och aflat medh henne barn, som dhe bekiendhe, ähr han derföre 
fälldt at bötha _ 3 m:r och hielpa till opfostra barnet. 
 
Efter såsom Larꞵ Olufꞵonn i Bodha hafwer gångit j annat gifte, och han är 
arfburin till en lijten Jordelåth _ 3 öre j Skatt, som han för dhetta haf:r fått lagdt 
under sin förra Hustros hemman _ 7½ öre j Skatt, och der efter giordt och swarat 
för et Gårde Mantaal j Sochnen; Men nu will han sättia sigh Oppå denn lilla 
låtten, och Sohnen will han gifta på Mödernes Jorden. Wardt sagdt medhan thet 
sträfwer emot 642 Åhrs besluut så och Kongl: förbudh at hemmannen eij skolle 
sunderijfwas. Dy beholler Fadren heela hemmannet tilhoopa så länge Sohnen 
trädher j gifte huru tå kan laghat wardha. 
 
Cnuut Matzonn j Möꞵiöön, bewiste hafwa lijdit skadha af Wåådelldh, så at för 
honom blef afbrendt _ 2 Stufwur en Cammar och en Bodh medh annat 
Innandöme, hwilkens hans skadha 6 Edsworne af Nembden haf:r medh 
Grannarnes withu, ransakat och pröfwat till Wärdhe _ 187 P: 30 öre Sölf:M:t. 
Hwarföre blef honom tilldömbdt branstodh efter Bygn: 37 Cap: och Kongl: 
Maij:tz Ordinantie uthgångin 1642, Neml. at opbähra af hwart Gierde Mantaal i 
Norre Profwesterij Penningar _ 13½ öre K:M: el:r deꞵ wärdhe j andre Pertzeller 
efter m:r:gången. 



 
Dato. Twistade Erich Thomeꞵonn i Kyrkiobyn, Målzman för Sahl: Månꞵ 
Olꞵons barn j Stockholm, medh barnsens Faderbroders Erich Olꞵonns j 
Iggesundh Fullmechtige Anders Niellꞵon i Borka om besittningzRätten oppå 
Sal: Måns Hanꞵonns hemman j Iggesundh som är _ 8 öre j Skatt. Så wardt thz 
så af Nembden öfwerwägat och afsagdt, at alldennstundh Erich Olꞵonn hafwer 
allt stadigdt warit wedh hemmanet, och dhet gamble mehnföre follket så wijda 
befodradt, som han medh tienst, wedh och warma efter macht sine hafwer 
kunnat giordt, alltså beholler han hemmanet medh så Skiähl, at han först betaller 
all bewiseligh Gielldh, sedhan tillställa Erich Thommeꞵon på Barnsens wägnar 
för afträdhe penningar _ 5 Rp. Och sidst hwadh dhem af Huus Jordh efter godhe 
Mänꞵ uthrächningh j Penningar kann tillfalla, richtigit tillfredz ställer, dhe medh 
barnsens Måhlzmänn må om deꞵ penningar beställa och befodra Barnomen till 
godho: Och derföre satte Erich Olꞵonn i lyfte för sigh Borgmestaren i 
HudhwichzWalldh Förståndigh Joen Mårthenꞵ Qwast, och Anundh 
Toolꞵonn i Iggesundh. 
 
Oluf Olꞵonn i Wästanängh lätt 1 sinnet, laghbiudha Peer Erꞵonns hemman j 
Engia 6½ öre j Skatt. 


