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Enånger och Niötånger Soch:r 
 

Den 12 Novemb: 
Åhr 1660 

 
Nämbden. 

Peder Joenꞵon i Långwind, Jöns Perꞵon i Långwind 
Erich Jönꞵon i Tosättra, Lars Olufꞵon i Toosättra 
Oluf Anderꞵ i Böölen, Anders Larꞵon i Röꞵånger 
Hindrik Joenꞵon i Toosätra, Hindrik Jonꞵon i Böölen 
Mattz Perꞵon i Niöthe, Erich Anderꞵ i Iggsundh 
Anders Jöranꞵ i Michrotzla, Oluf Erichꞵon i Nickora. 

 
Tienstedrengh Jöns Perꞵon i Ängia hafuer belägrat tienstquinna Malijn i 
Åkro b:d, som han för Rätten tillstodh, men han hafuer wijkit af Sochnen. Ähr 
han derföre fäldt att bötha 40 m:r och stå Kyrckioplicht, Och efter ingen 
Målzägande war, lades dhen in till Cronones deel. 
 
Tienstedrengh Hans Larꞵon i Iggsundh hafuer slagit Oluf Perꞵon i 
Kyrckiobyen en blodskeno i hufwudet och en blånadt på Armen, af händelꞵe 
thå Hans Larꞵon skulle Stämma Oluf Perꞵons brodher Joen Perꞵon i 
skiutzningh till Rytteritz igönom tågande, ähr han derföre fäldt att bötha för 
blodskeno 6 m:r och 3 m:r för en blånadh Sårm. will. 10 Cap. 
 
För:ne Oluf Perꞵon slogh Hans Larꞵon igen en Pust af en yxhammar wardt 
han derföre Saach 3 m:r som alt Synt och witnadt blef. 
 
Och aldenstundh för:ne Joen Perꞵon och Oluf Perꞵon hafua widh sådan stoor 
färdemåhl låthit undan sticka Hästen, och af idell tresko och mootwilligheet 
försuthit Stämbningen om skiutzfärden som af Länꞵman klagat blef, dy blefue 
dhe fälthe att bötha 40 m:r efter 649 åhrs Rijchzdagz besluut. 
 
En Nämbdeman Erich Jönꞵon i Tosättra klagade sigh att Oluf Jönꞵon i 
Ängia hafuer öfuerlupit honom medh ohöflige ordh, af ordsaach att Erich 
Jönꞵon medh dhe flere i Nämbden eij willia samtyckia honom Knechteståndh 
för den tijden han hafuer warit Länꞵman. Der till Oluf Jönꞵon wille neeka. Thå 
witnadhe efter sworne Edh Peder Joenꞵon i Långwind att Oluf Jönꞵons ordh 
så föll, att Erich Jönꞵon war aldrigh wärd att sittia ibland Ehrlige män, uthan, 
Gudh bewara oꞵ, mitt i Helfwetit. Och Gunmundh Michelꞵon i Böölen 
witnadhe efter sworne Edh att Oluf Jönꞵon förbrådde honom för en Rååföhrare, 
som icke wärd war att sittia i Nämbden. Der om Oluf tillfrågat blef huru han thet 
bewijsa kundhe? Suaradhe han att Erich Jönꞵon öfuer 20 åhr sädan hafuer lagdt 
boomärckie upuå en Råå dher han eij war ägandhe uthi, och elliest ähr Erich 
Jönꞵon honom altijdh emoot. 
 
Sädan och i medler tijdh thå för:ne Per Joenꞵon /: som och en Nämbdeman 
war :/ om saaken witnadhe, förbrådde Oluf Jönꞵon honom, att han och hade 
emoot honom ondt i maagan. Nu oansedt Rätten åthwarnadhe Oluf Jönꞵon om 



sitt framförde taal, lijkwäll thet oachtadt dhem Scoftizeradhe och doch till inthet 
kunde dhem bewijsa. Altså wardt öfuerwägat att efter Oluf Jönꞵon af långo 
wrächt emoot Erich Jönꞵon thet föröfuadt hafuer, thet han för dhetta hade bordt 
efter lagh och thet 36 Cap. i Konunga balcken, uthföhra, dy wardt han för sitt 
ohöflige taal fäldt att bötha 40 m:r efter thet 20 Cap. i Tingm. balcken, Och 
sädan 12 m:r efter Stadgan för dhe orden han fälthe emoot Peder Jonꞵon. 
 
Erich Swenꞵon i Niöthe hafuer försutit Stämbningh att swara Johan Fiskiare 
till hans skuldfordran fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Oluf Erlanꞵon i Quaftiär hafuer försutit Stämbningh att Swara Johan Fiskiare 
till hans skuldfordran, fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Borgare Måns Perꞵon i Hudwichzwaldh war på Erich Nilꞵons i 
Kyrckiobyen klagan för Huggh och Skiälsord Stämbd att swara honom till 
rätta, och Stämbningen försuthit, wardt han derföre Saach 3 m:r. 
 
Huuꞵarme i Enånger 3 Personer dheres Skatt 1 Mantaal 4 öre 1½ th:r  
Huuꞵarme i Niötånger 6 Personer dheras skatt 1 mantaal 13 öre 14 th:r 
 
Dato upwijste Peder Joenꞵon i Långwind hafua lijdit skada af wådeldh till 
wärdhe 136 P Km:t. Altså ähr honom tilldömbdt brandstodh af dhet norre 
Contractet att upbähra 4 öre eller deꞵ wärde af huar gård. 
 
Dato tuistadhe Sahl. Peder Anderꞵons i Böölen Creditorer om förträdhe af 
hans ägendom i löst och fast, och efter en partt af Creditorerne eij wore 
tillstädes, upsattes ährendet, och winna Citation uppå dhen till näste tingh. 
 
Fordom Landzskrifaren Bengdt Larꞵon lätt andre gången upbiudha Sahl. 
Anders Erichꞵons hemman i Nygården för dhen Caution som Sahl. Anders 
Erichꞵon för sin Sohn Erich Anderꞵon ingådt hafuer så och för hans proprie 
uthlagor till 1042 P Km:t. 
 
Lars Joenꞵon i Bäckiemohra lagbödh Sigfridh Olufꞵons ibidem hemman 6 
öre 15 th:r i skatt 2dre gången. 
 
Dato wardt nämpdt godhe män uppå dhet ängeskifte som Michel Olufꞵons i 
Upänge Swärfadher Sahl. Nils Erichꞵon hafuer ingådt medh Anders Larꞵon 
i Röꞵånger, huadh skill fångh dher på kan wara, efter Michel klandradhe 
skiftet. 
 
Dato inlade Oluf Olufꞵon i Wästanängh ett Kiöpebref Dat: 25 Maij 660 
förmählandes att Peder Erꞵon i Ängia hafuer medh sin Sahl. Hustros 
samtyckio uplåtit och Såldt honom sitt hemman liggiandes i Ängia som ähr 6 
öre 18 th:r i skatt för 653 P 16 öre Km:t som Oluf Olufꞵon till åthskillige 
Creditorer betalt hafuer; Item lofuadhe Oluf bethala till Peder Erichꞵons Mågh 
¼deels Båtzmans färdh, Så och 1 tunna Sädh och 1 f:r Strömingh till bem:te 
Peder Erichꞵon, som Kiöpeskriften wijdare uthwijser, och Peder Erichꞵon nu 
för Rätten tillstodh och bekändhe. Så aldenstundh samma hemman war lagbudit 



och lagståndit, dy ehrkändes dheras Kiöp fast och gillt som Dombrefuet dher 
omständeligare uthwijꞵer. 
 

Dito den 6 Julij 
Åhr 1661. 

 
En inhyꞵesman Mattz Ingewalꞵon i Gillsätter blef för Stämbningsförsittiande 
på Landztinget i Söderhampn fäldt att bötha 3 m:r, huilka peningar Länꞵman 
anbefallat blef att uthfordra. 
 
Peder Olufꞵon i Glamsta, Lars Joenꞵon och Oluf Christierꞵon ibid wore 
lagligh Stämbdhe att Swara Oluf Nielꞵon i Hambre och Norahla Sochen, för 
thet dheras booskap hafuer giordt honom skada i hans Suidior, och efter dhe 
Stämbningen försuthit hafua, Saachfälthes dhe att bötha 3 m:r huardhera. 
 
Tienstedrengh Lars Arfwedꞵon war tingstämbd att swara Anund Toolꞵon i 
Iggsundh för bodrätt och samma Stämbningh försuthit, fälthes han att bötha 3 
m:r. 
 
Mattz Mattꞵon på Gränsiön hafuer belägrat Liꞵbeth Mattzdotter ibidem, 
den han sädan togh till ächta, ähr hans Saach half mindre Nl. 20 m:r. 
 
Mattz Perꞵon i Niöthe hafuer sagdt oguädens ord emoot Erich Staffanꞵon i 
Iggesundh, som han nu rättadhe och badz före, wardt han Saach 3 m:r Tingm. 
b. 43 Cap. 
 
Anders Jonꞵon i Snäckemohra kalladhe Nilꞵ Nilꞵon i Mörtziö en liugare för 
Rätten wardt han Saach 12 öre. 
 
Mattz Cnutꞵon i Möꞵöhn skulle Swara Borgmästaren i Hudwichzwald 
Swän Toolson till någon gälldz betalningh för honom i Stockholm, och eij efter 
undfången Stämbningh wellat Comparera ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Erich Perꞵon i Kyrckiobyen och hans Drengh Erich Mattꞵon wore laghligh 
Stämbdhe att swara Peder Olufꞵon i Råttzla för thet Erich Perꞵon hafuer sändt 
sin Drengh att tröska hoos honom för gäldhder uthj Peder Olufꞵon inthet kände 
sigh wara skyldigh, och efter the försuthe Stämbningen blefue the huardhera 
fälthe att bötha 3 m:r. 
 
Oluf Mattꞵon i Öhränge skulle Swara Swen Anderꞵon i Skarplycka för ogill 
gårdh, och war uthan lagligit förfall ifrån tinget fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Dato tillstodh Erich Erichꞵon i Ängia wara skyldigh Handellsman i 
Stockholm Peder Sigfridꞵon 43 P 8 öre Km:t huilka peningar han uthfäste 
bethala till Elfkarlby Marchnadh S. Johannis. 
 
Dato gick Joen Perꞵon i Kyrckiobyn sin laghfäste Edh att han inthz hafwer 
inne medh sigh dhe peningar för dhe 2 hion som han lofuadhe lefrera för Jon 
Månꞵon i Råttzla uthj Mantaals peningar, uthan dhem till Anders Perꞵon 
lefrerat hafuer, och altså wardt han dherföre ändtledigat. 


