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Niötånger och Enånger Sochner. 
Denn 23 Februarij 

Åhr 1658. 
 

Nämbden. 
Anders Perꞵon i Boda, Jöns Perꞵon i Långwindh, 
Per Jonꞵon i Långwindh, Erich Anderꞵon i Tosätter, 
Anders Larꞵon i Röꞵånger, Lars Larꞵon i Tosätter, 
Oluf Anderꞵon i Hedhen, Erich Jönꞵon i Tosätter, 
Mattz Perꞵon i Niöthe, Erich Anderꞵon i Iggsundh, 
Erich Thomeꞵon i Kyrckiebyn, Per Månꞵ i Kyrckiebyen. 

 
Jöns Nielꞵon i Bäckemora hafr på Sochnestempno kommit druckin och yppat 
trätha medh 12 män om Månadz Kost till Kårböleskantz och af thet tillfälle ruste 
han en Nämbdeman Hindrik Jonꞵon i Skägget och drogh honom uppå 
golfwedt som honom medh witnen blef öfwertygat och han eij kunde neka före, 
ähr han dherföre efter Nämbdens öfuerwägande och thet 12 Cap. i Sårm. medh 
willia Stadzlagen och Stadgan fäldt att bötha 12 m:r. 
 
Huuꞵarme i Enånger 6 Perꞵoner dheras skatt hemman 2:—:  7 ?:r 
I Niutånger 8 Perꞵoner dheras skatt hemman 2:  2 öre 3 ?:r der på bewiꞵ gifwidt. 
 
Pedher Erichꞵon i Finicka blef anklagat af Oluf Anderꞵon i Borcka att han i 
Cronobodhen hafwer afhändt honom ifrån 3½ span gärdemalt huilket honom på 
tinget medh wittnen öfwertygat blef, så att han eij kunde leda sigh dher ifrå, 
huilken tiufnadt är wärderat för 2 P 25½ öre. Ähr han der före efter Kongl. 
Maij:tz Straffordningh dömpt att gifwa Målzäganden sitt igen och bötha 3 
gånger så mycket som tiufnanden är wärderat före, och hafr han stält 
Målzäganden till fredz och utgihwidt 22 m:r 3 öre. 
 
Anlangande dhe 60 P KoppM:t som Sahl. M:r Dominici Arfwingar efter domb 
hafwa satt ifrån sigh för den halfannan Öreslandh Jordh, som efter Sahl. Oluf 
Arfwidꞵons skrift af Dat: 29 Martij 626 skulle loꞵas under hemmanet 
Wästanängh, och nu Sahl. Oluf Arfwidꞵons barn tuista om. Så wart thet så af 
nämbden öfwerwägat att Sahl. Oluf Olufꞵons Arfwingar skulle dher af behålla 
40 P KoppM:t och dhe öfrige 20 P behåller Hustro Giöligh Sal. Per 
Anderꞵons för Knechtelöhn. 
 
Eftersåsom Erich Swenꞵon i Niöthe förpanthar bordt Jordn ifrån Hemmanet, 
och Matz Perꞵon i Niöte Måhlsman för hans omyndige syskon befruchtar att 
och dheras Jordh går i sticket, altså begärte han gode män som dher om ransaka 
skulle, huilke och nu dheröfwer nämbe blefwe. 
 
Anlangande dhen gåfwa som Båtzman Sal. Erich Perꞵon hade gifwidt Brijtha 
Erichzdotter i Tosättra på Giftermåhl och nu hans Modher eij wille bestå. Så 
wardt dher om så afsagdt, att all den stundh thet war hans Aflinge godz dhet han 
gaf, dy blef den gåfwan fast och gill ehrkiendh. 
 



Dato förekom Anders Nillꞵon Borck och på Borgares i Hudwichzwaldh 
Anders Bäckz wägnar infordradt af Sahl. Jon Håckanꞵons egendom i Enånger 
Penningar 238 P 10 öre K:M:t, och efter dher till ingen suarande war, upsattes 
ährendet. 
 
Dato begiärte Anders Nielꞵon Borck att protocolleras skule att han hade till att 
fordra af Sal. Jon Håckꞵons Arfwingar 31 P 16 öre K:M:t, doch thet uthan 
handskrift eller inlefrerat Rächningh. 
 
Jöns Carlꞵon i Nickora lätt upbiuda sitt hemman ibid 7 öre i skatt 2:dre 
gången. 
 
Oluf Olufꞵon i Wästanängh lätt 2:dre gången upbiuda Per Erichꞵons i Ängia 
hemman 7 öre 18 ?:r i skatt. 
 
Niels Nilꞵon i Mörtziö blef förordnat Målzman för Båtzmans Sahl. Per 
Olufꞵons hustro och barn. 
 

Dito den 25 Junij Åhr 1658, 
 
och efter deꞵe 12män Per Jonꞵon i Longwindh, Anders Larꞵon i Röꞵånger, 
Erich Anderꞵon i Iggsundh och Per Månꞵon i Kyrckiobyn wore af lageligit 
förfall ifrån tinget, dy insattes deꞵe i ställe, Nembl. 
 Hindrick Jonꞵon i Tosätter, Oluf Anderꞵon i bölen, 

Anders Jöranꞵon i Mickerötzla, och Oluf Erꞵon i Nickora. 
 

Jon Olufꞵon i Myra war uthan lageligit förfall ifrån tinget och wiste sigh att 
Suara för ogill wägh blef han för tredsko Saaker 3 m:r. 
 
Anders Jöranꞵon i Mörtziö hafr haft en ogill Kyrckiowägh öfre medh hans 
åker, dher öfwer hans grannar klagade, wardt han dherföre Saach 3 m:r och 
förbättra wägen. 
 
Swen Michelꞵon i Swidia wardt saach 3 m:r för Snatterij på en skiötwåla medh 
lijna af Påål Perꞵon i Wedmora. 
 
Dato tillstodh Erich Mattzon i Niöthe hafwa belägrat lööskona Brijtha 
Jonsdotter i Fägärdhe som ähre huar andra skylde i tridie leedh, och förr ähn 
Länsman Erich Staphanꞵon fick thet förnimma hafr hon stuckit sigh undan, 
och sädan bespordt och i Sochnen berychtat som skulle hon hafa warit medh 
barn och thet förgiordt, men Erich Mattzon nekade aldeles der till och sadhe att 
han intet wiste thet hon hafwandes war, och alldenstundh hennes Mattfader 
Grels Swenꞵon i Fegärde sampt hans Hustro Brijta hafwa haft kundskap dher 
om och thet eij i Rättan tijdh uppenbarat, dy ähre dhe pålagde att skaffa Kånan 
tillstädhes. Och efter dhenna Erich Mattzon kom andre gången igen blef han 
Saach 6 m:r. 
 
Uthi dhen tuistige saach emillan tiänstedrengh Anders Nillꞵon Kärande och 
Oluf Klåckare i Finicka Suarandhe, angående hemmanetz besittningh; Så 
wardt thet så af nämbden öfwerwägat, att aldenstundh Oluf Klåckare som nu till 



achta hafr Anders Nielꞵons broders hustro medh hennes omyndige barn, huilka 
han tillijka medh henne upfostrat hafr och än upfostringh behöfwa till theꞵ the 
kunna tiäna sin födo. Altså behåller Oluf Klåckare hemmanet till wijdare 
beskedh, och i medler tijdh håller Oluf Gården och hemmaneh widh macht. 
 
Dato tuistade Lars Perꞵon i Brennemo och Båtzman Suerkel Perꞵon i Bölen 
medh Erich Olufꞵon i Östby som dheras broders dotter till hustru hafr, om 
besittningz rätten på hemmanet i Östby som ähr 7 öre 18 ?:r i skatt. Så wardt 
thet så af nämbden öfwerwägat att såsom dheras Sahl. Brodher Hindrich 
Perꞵon hafr widh paꞵ 20 åhrs tijdh besuthit hemmanet och thet alt med 
Cronones utlagor och Båtzmansståndh försuarat. Elliest hafr Lars Perꞵon 
hemstadh för sigh, och Swerkel är stadd i Cronones tiänst. Altså sadhes att Erich 
Olufꞵon som brodhers dotteren hafr, behåller hemmanet och loꞵer dhem andra 
uth, och gifr dhem huardhera 4 RP för afträde, dher medh dhe låthe sigh åttnöija 
och trädde ifrån Rätten. 
 
Anlangande dhet hemman i Bölen, som är 7 öre 2 ?:r i skatt som Oluf Nielꞵon 
ibid efter lagbudh och lagståndh af Sahl. Niels Olufꞵons ibid Creditorer bådhe 
för sin och dheras skuldfordran inlöst hafr och nu Pedher Anderꞵon i Borcka 
som Sahl. Niels Olufꞵons dotter till ächta åstundar will inloꞵa, Så wardt thet så 
medh Oluf Nielꞵons Samtyckio afsagdt, att han efter lätt Pedher Anderꞵon 
samma hemman inloꞵa för så månge Penningar som Oluf Nielꞵon thet af 
Creditorerne antagit hafr, och utfäste Per Anderꞵon innan en Månadt tillställa 
honom betalningen halfparten i Penningar och ½ parten i Sölfr efter gode mäns 
wärderningh. 
 
Dhen Pant som för Båtzmans Rustningen uttagin blef af Anund Tholꞵon i 
Iggsundh blef upbudin 1 gångn. 
 
Oluf Olufꞵon i Wästanägh lätt 3:die gången upbiuda Per Erichꞵons hemman i 
Ängia som ähr 7 öre 18 ?:r i skatt. 
 
Wardt nämpdt gode män emillan Anundh Tholꞵon i Iggsundh och Jackob och 
Erich Engebrechtꞵon i Backan och Idnor Sochn, angående höömåhl uppå 
dhen Jordh dhe honom såldt hafa dher efter Anundh böör afläggia skatten. 

 


