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Enånger och Niutånger Soch:r. 
Den 8 Novemb: 

Åhr 1658. 
 

Nämbden. 
Erich Anderꞵon i Tosätter, Jöns Perꞵon i Longwind, 
Peder Joenꞵon i Långwind, Anders Larꞵon i Rösånger, 
Erich Jönꞵonn i Tosätter, Oluf Anderꞵon i Heeden, 
Hindrich Jonꞵon i Böölen, Oluf Anderꞵon i Böölen, 
Mattz Perꞵon i Niöthe, Erich Anderꞵon i Iggsundh, 
Erich Thomꞵon i Kyrckiobyn, Per Månꞵon i Kyrkiobyn. 

 
Efter synemäns Ransakan blefue efterskrefne fälte för ogille wägeskiften på 
Landzwägen, Nembl: Anundh Toolꞵon i Iggsund, Anders Mattzon i 
Gååꞵfierd, Oluf Månꞵon ibidem, Anders Jöranꞵon i MicheRotzla, Hans 
????son och Suen Olufzon i Kyrckiobyen, Oluf Jonꞵon, Oluf Olꞵon, Erich 
Olufꞵon och Oluf Mattzon i Öhränge, Jon Jonꞵon och Lars Olufzon i 
Rotzla och ???? Erlandꞵon i Quaftier, äre dhe dherföre pålagde att bötha 3 
m:r hwardhera och bättra wägen. 
 
Håkan Johanꞵon i Broo hafuer belägrat Margreta Erichzdotter i 
Prästegården och togh henne till ächta är hans Saach half mindre Nembl. 20 
m:r. 
 
Peder Olufzon i Norby hafuer belägrat Kirstin Persdotter ibidem togh henne 
sädan till ächta, är han fält att bötha 20 m:r. 
 
Lars Anderꞵon i Röꞵånger hafuer belägrat Sigrid Olufzdotter i Tosätter, och 
togh henne sädan till Hustro, är han fält att bötha 20 m:r Giftm. 3 Cap. 
 
Erich Nielzon i Kyrckiobyen hafuer fält ohöflige ord emot Caplan H. Jöran, 
som han icke kunde Neeka före, och efter han nu badz före, och sin ord rättadhe, 
är han fälter att bötha 6 m:r Tingm. 43 Cap. 
 
Joen Pålꞵon i Nygården wart på sidst håldne tingh dömbd att afföra ett ????? 
wid Niutångers Prästegård som stodh allmanna wägen till Mehn, och förmant 
Rensa tompten, huilken domb han nu klandrade, är han fälter att bötha 3 m:r för 
dombrådt. 
 
Jacob Nielzon i Arnöhn hafuer fått Stämbningh att suara Niutångers boerne till 
Afradz Speck, och samma Stämbning mz tredsko försuthit, ähr han dherföre fält 
att bötha 3 m:r. 
 
Huusarme i Niutånger 7 Personer dheras skatt 1 hemman 14 öre 6 ?:r 
Enånger 3 Personer dheras skatt 15 öre, der på bewijs gifuidt. 
 
Dato wart tillkänna gifuidt att tienstedrengh Oluf Jonꞵon i Böölen hafuer 
belägrat en bondedotter Brijta Andersdotter ibidem, som dhe för Rätten 



tillstodhe och bekände. Så emedan denna Brijta war tillförende mz hennes 
Faders samptyckio förlofuadt mz en drängh ifrån Niutånger Sochen b:d Jöns 
Larꞵon i Nordmyra, och thet i gode mäns Närwaru mz gåfuor bebundit, doch 
bekände hennes broder Oluf Anderꞵon att han dhetta eij så gärna samtyckia 
wille uthan thet på Fadernes trägne begäran samtyckt. Dy är saken om 
trolofningen Remmiterat till Prowesten Wyrdige M:r Lars, den antingen gilla 
eller ogilla, Sedan will Rätten gifua Suar. 
 
Anno 1657 den 27 Maij gaf Länsman Erich Staphanꞵon på tinget tillkänna att 
något godz war antagit hoos en Löösfinne b:d Grelz Simꞵon, huilken för dhetta 
hafuer försedt sigh mz tiufwerij, doch sin Saach thet han hafuer warit beträdder 
mz, stått sitt straff. 
 
Men aldenstundh han sedermehra war berychtat som skulle han her och ther 
hafua stulit. Hafuer altså bem:te Länsman slagit efter honom och träffat hans 
kista up i Finnemarken hoos Per Nielzon i Grängzsiö och dher uthj befunnet 
ihoopslagin och förbrändh Koppar till wicht 2½ ℔, en Sölferskedh om 2¼ lodh, 
Richzdahl. 3½ st: 1 öre Sölfuer M:t och 29 öre KM:t tillhopa wärderat för 12 P 
21 öre SM:t. Men Finnen togh flychten och sedan eij kommit till Swars, ehuru 
wäll godzet är på trij tingh uplyst, om någon skulle thet wederkännas och nu 
öfuer åhr och dagh ståndit. Altså medan ingen hafuer tillkänt sigh godzet och 
denna en Löösfinne war /: huilka efter Kongl. Mandater aflyste äre :/ huarföre 
ähr hans godz efter Skough Ordinantiens 9 art. förbrutit till Cronan, Häradet och 
Målzäganden. 
 
Dato lätt Befalningzman Wäl:t Lars Isaachꞵon upbiuda Sahl. Anders Erꞵons 
tuänne hemman Nembl: Nyåker 22 öre i skatt och Myra 8 öre i skatt 1ste 
gånghen för 200 tr Barnhuus Spanmåhl och Cronones uthlagor som på Gården 
föres Nembl: tillhopa 1652 P 19 öre 18 ?:r KoppM:t. 
 
Dato lätt Befalningzman Arrestera hoos Caplan H: Jöran 658 åhrs Räntha af 
M:r Baltzar Salini bönder för 655 åhrs revoceradhe Räntor mz Brölopzgården 
till 264 P 22 öre 14 ?:r i Enånger Sochen belägne. 
 
Dato tillspordes Grels Suenꞵon i Fetegärde om han hade tillstädes Kåhnan 
Brijta Joensdotter ibidem, som för sijne bedrifter skulle suara i Rätten, 
Suarade han än nu till Dato om henne inthz beskedh hafua bekommit. 
 
Dato witnade Oluf Olufꞵon i Ängia efter sworne Edh att Anders Anderꞵon i 
MicheRotzla hade uthan något förord stadt sigh hoos Hustro Anna i Ängia och 
gaf honom 1 RP i Stadningh och lofuade honom 20 P i löön. Altså efter sworne 
Edh wart sagdt att Anders Anderꞵon skall gifua henne fästepenningar åther och 
legan som han honom fäst hadhe. 
 
Erich Perꞵon i Kyrckiobyen lätt upbiuda ett hemman i ÖfuerNiöthe som ähr 
− 8 öre i skatt 1ste gången. 
 
Joen Månꞵon och Oluf Månꞵon i Rotzla tuista sin emillan om 
besittningzRätten å dheras Sahl: Faders hemman. Altså wart dhem emillan på 
dheras begäran sagdt, att låtten skulle skillia dhem åth, och föll låtten på Joen 



Månꞵon att han hemmanet besittia skulle, och gifua sin broder för afträdhe 40 P 
KoppM:t Och innan Nästkommandhe Wallborgmäꞵa bethala honom för hans 
anpart af Huuꞵ och Jordh. 
 
Peder Jonꞵon i Tosätter bekände wara skyldigh Oluf Nielꞵon i Böölen 
Penningar − 15 RP och dherföre satt honom i Pant 4 Gillingztaal ängh i 
Gårdzänghe. Item tillstodh Per Joenꞵon wara honom skyldigh 19 P KoppM:t 
huilka Penningar Per Jonꞵon lofuade bethala Nästkommande Juul. 
 

Dito den 22 Junij 
Åhr 1659 

 
Nämbden 

Erich Anderꞵon i Tosätter, Anders Perꞵon i Bodha, 
Jöns Pederꞵon i Långwind, Erich Jönꞵon i Tosätter, 
Oluf Anderꞵon i Heden, Lars Larꞵon i Tosätter, 
Mattz Perꞵon i Niöthe, Hindrik Jonꞵon i Tosätter, 
Erich Tomꞵon i Kyrckiobyn, Oluf Anderꞵon i Böölen, 
Anders Joranꞵ i Mikrotzla, Oluf Erꞵon i Nickora. 

 
Af den 8 Novemb. 658 wart remitterat en Saak till Prowesten M:r Lars 
angående ogift tiänstdrängh Oluf Jonꞵon i Bölen som hafuer belägrat Brijta 
Andersdotter ibidem som sigh medh en b:d Jöns Larꞵon i Nordmyre befrijat 
hafuer. Så är den saaken sålunda Resolverat medan ingen Präst hafuer warit dher 
öfuer som i Upsala Dom Capitel Stadgat ähr lijkwäll ???? dhen achtas för någon 
trolufuen eller Echtenskapz begynnelꞵe, efter Föräldrarne och Contrahæntes 
hafua gifuidt dher till sig samptyckio, Synes dherföre wara billigdt att ??? böther 
till Upsala Dom Capitell 10 P Km:t och så mycket till Sochnekyrkian och 
Fadheren Anders Olufzon gifuer Jöns Larꞵon förlichning för sijne dotters 
lättfärdigheet skull 10 P Kopper Myntt, och dher mz den trolofningh uphäfien. 
Och der mz lofuade Oluf taga henne till ächta. Så emädan Oluf Jonꞵon hafuer i 
otijdh henne besåfuit och togh henne till ächta, ähr hans Saak åth _ 20 m:r efter 
thz 3 Cap. i Giftm. balcken. 
 
Eftersåsom Mattz Perꞵon i Kyrckiobyen och Oluf Anderꞵon i MickRåtzla 
hafua låtit utgått taal och Rychte att Borgare Hans Olufꞵon i Hudwichzwall i 
förledne wåhr hade borttagit af dheras Siöbosuala tuenne stycken skiöthar, dher 
om dhe wore tingstämbde honom att suara, Och efter dhe wore på sin 
Marchnads Reesa hafua dhe i sitt ställe fullmächtigat Erich Thomeꞵon i 
Kyrckiobyen och Anders Michelꞵon i MickeRotzla att suara, dher om Hans 
Olufꞵon dhem ????? frågade ehuru dhe dhet kundhe bewijsa? Suaradhe dhe att 
Skiötharne komme wid samma tijden bortt, thå Hans Olufzon ther war mz sin 
bååt och Reste till Hudwichzwaldh, Och tillstyrckio på sin beskyllningh hafwa 
dhe skickat Oluf Månꞵon i Gååꞵfierd till en finne Pååwell Anderꞵon i 
Mörtziö tårp i Medelpadh som samma tiuf utwijsa skulle. Och bekände Oluf 
Månꞵon att bem:te Finne lätt sigh see Hans Olufzons ansichte uthj en watnsåå 
och han war dhen samma som skiötarne stulit hafuer. Men Hans Olufzon 
neekadhe alt Stadigdt der till, Och beropade sigh på Grels Suenꞵon i Fetegärde 
som thå war medh honom thå han reste ifrån Siöboden. Och witnadhe han att 
Hans Olufzon thå inga skiötar hade i sin bååt thå han skildes ifrån landet. Altså 



och emedan dhe hafua söcht sådant olofligit medell, Gudz Nampne till wanähra 
och föracht, Och der medh wille honom tilbiuda. Dy ehrkände Nämbden b:te 
Hans Olufzon frij för samma tillmähle, Och fälte Mattz Perꞵon och Oluf 
Anderꞵon att bötha hwardera 40 m:r för dheras dristige beskyldningh, och 
ståndhe Kyrckioplicht både dhen som söchte och sökia lätt. 
 
Dato wart tillkänna gifuidt att en tiänstedrängh Erich Påålꞵon hafuer 
berychtadt gift man Håkan Jonꞵon i Nygården och gift Hustro Elizabeth 
Oluf Erꞵons i Sättra för lägersmåål tillsamman, huilket för 2 åhr sedan i 
Kyndersmäꞵe tijden skulle hafua skedt, thå the wore hoos Hindrik Jonꞵon i 
Säthra. Der om dhe bådhe särskilde, så och offenteligh blefue förhörde, och 
tillstodh och bekände Hustro Elizabeth straxt att hon war druckin, hafuer hon 
lagdt sigh det neder på golfuet och när folcket war uthgångit hafuer dhenna 
Håkan kommit och lagdt sigh der hoos henne och tillbödh gärningen, men hon 
förwägrade honom thet, som hon sadhe. Men thå Håkan der om förhördes, 
Nekade han der till i förstone, men sädan föregaf han så komma gåendes och 
Stupade på henne, och af thet tillfälle icke kunde neka upsåtet wara om 
gärningen, men af henne förwägrat, och i så måtto nekade dhe till gärningen. 
Och emedan Drängen Erich Påålꞵon låg af en hårdh siukdom betagin, som 
dheras sammanlagh sedt hafuer. Dy är saken upskutin, och efter dhe så alt 
stadigdt nekadhe och begärthe derföre sigh med Edh willia befrija, dy wardt thet 
så af Nämbden öfuerwägat att dhe hwardhera sigh med 6 manna Edh befrija 
skulle och der på fäste dhe lagh, och satte löfte och borgen för sigh. 
 
Befallningzman Wäll:t Lars Isaachꞵon lätt upbiuda Sahl. Anders Erꞵons 
hemman i Nyåker 22 öre och Myra 8 öre i skatt 2 gången för Cronones 
uthlagor och Barnhuus Spanmåhl bestående af 1652 P. 19 öre 18 ?:r KoppM:t. 
 
Mattz Perꞵon i Niöthe lagbödh 1 gången en Jordelått eller Suaal liggiandes i 
Rotzla. 
 
Erich Perꞵon i Kyrckiobyen lätt upbiuda ett hemman i Öfuerniöthe i skatt 8 
öre 2dre gången. 
 
Dato lätt Fordom Landzskrifuaren Bengdt Larꞵon förbiuda hoos Danil 
Larꞵon i Hillsta Penningar 18 P 24 öre för den skuldh Sefrid Olufzon i 
Bäckemohra efter sin Fadher på uthlagor skyldigh war. 
 
Anlangande den Jordelått i Skarplyckie som Bärtill Jaobꞵon i Fläcka will 
winna ifrån Suen Erichꞵon i Skarplyckia, och för dhetta Bärtils Hustro 
broder Sahl. Jon Erꞵon i Fläcka gaf sin Suåger Sahl: Erich Suenꞵon för 
Jordeloꞵningh dher på Jon Erꞵon hafuer lefrerat honom thet gambla 
Jordebrefwet af Anno 1583. Så wardt thet så afsagdt att aldenstund Jorden lågh i 
en annan Sochen mz dez wederbörige skatt 4 öre, dy behåller och Suen Erꞵon 
Jorden, efter den ligger för:ne Bärtill aflägin. 
 
Dato infordrade Oluf Jesperꞵon i Wij och Idnor Sochen en hoop Gäldh af 
Erich Olufzon i Iggsundh, der till Erich Olufzon eij så stort kunde Neeka, doch 
föregaf han något wara lefrerat på Sahl. Claꞵ Höijers Rächningh som nu 
Anders Borcka skulle hafua under händerne, och nu frånwarandes war. 



 
Dato tillspordes Grelz Suenꞵon i Felegärde om han något sport hafuer om den 
Kohnan Brijta Jonsdotter som sitt foster skulle hafua förgiort, dher till suarade 
han ingen wiꞵ kundskap hafua fått. 


