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Enånger och Niötånger Sochner 
 

Tingh d. 15 Novemb 
Åhr 1661 

 
Nämbden 

Peder Joenꞵon i Långwind, Jöns Perꞵon i Långwind 
Erich Jönꞵonn i Tosättra, Lars Larꞵon i Tosättra 
Oluf Anderꞵon i Böölen, Anders Larꞵon i Röꞵånger 
Hindrik Jonꞵon i Tosätter, Hindrick Joenꞵon i Böölen 
Mattz Perꞵon i Niöthe, Erich Thomeꞵon i Kyrckiobyn 
Oluf Erichꞵon i Nickora och Oluf Joenꞵon i Boda. 

 
Länꞵman Anders Anderꞵon anklagade Håkan Siulꞵon i Holmen för thet han 
hafwer studtzat emoot och inthet wille emoot taga Skiutzrättare Stafwen och 
nämpna Hästar i Håll i Gästgifwaregården, Huar uthaf den Reesande hafwer satt 
sin Reesa tillbaka, som honom öfuertygat blef. Huarföre och emedan sådant 
Sträfwer emoot H:s Excel:ts H. Gouverneurens förordningh och 649 
Richsdagzbesluut. Dy fälthes han att bötha 40 m:r och wedergälla den 
Reesandes tagne skada. 
 
Erich Mattꞵon och Swen Mattꞵon i Niöthe, hafwa slagit Erich Erichꞵon i 
Wedmyra ett blodwijte och Pust, så och skiöflat en gammal quinna Hustro 
Margreta i Skarplyckia så hon undfick en blånadh och blodwijte, som Syynt 
ähr och dhe eij kunde neeka före, Ähre dhe huardhera fälthe att bötha 6 m:r efter 
thet 10 Cap. Sårm. mz willia. 
 
Lars Olufꞵon i Quaftier, war Stämbd att swara Swen Nilꞵon i Nordmyra, för 
thet han icke wille instijga i sin lagstadde tienst, och efter han Stämbningen 
försutit hafuer fälthes han att bötha 3 m:r.  
 
Erich Perꞵon i Kyrckiobyen hafwer medh sin Drengh Erich Mattꞵon låtit 
uthtröska hoos Peder Olofꞵon i MicheRåtzla 1 Span Sädh i hans frånwaru, för 
1 Span Korn som Erich Perꞵon honom länt hafwer. Och thå Peder Olufꞵons 
moder Hustro Karin wille thz Drängen förwägra, slogh han hänne en pust 
medh Kast Spadun och skiöflade hänne medh oquädens ordh uth giönom Dören. 
För huilken Helꞵinge span Sädh nu Peder Olufꞵon bewiste hafua medh arbethe 
och Sågtimber förtiänt och betalt. Wardt öfuerwägat och sagdt, att aldenstundh 
Erich Perꞵon hafuer uthan laga domb grijpit till att tröska, och siälf wellat giordt 
sigh betaaldt ähr han fäldt att bötha 40 m:r efter thz 28 Cap. i Konung. bal. och 
40 Cap. i Edzöresbalcken. Och Erich Mattꞵon fälthes att bötha 6 m:r för Pust 
och oquädens ordh. 
 
Swen Anderꞵon i Iggsundh war lagligh Stämbd att swara Swen Toolson till 
hans tilltaalan å tinget, och Stämbningen försutit, fälthes att bötha 3 m:r.  
 
Mattz Perꞵon i Niöthe giorde oliudh för Rätten, blef han fäldt att bötha 3 m:r. 
 



Peder Jönꞵon i Böölen hafwer lockat Pastoris Drengh uhr sin tienst, som 
honom öfuertygat blef, fälthes han att bötha 3 m:r Bygninga balck. 15 Cap. och 
Drengen träda i sin tienst igen. 
 
Erich Nielꞵon i Kyrckiobyen hafwer låtit Stämma Borgare Måns Perꞵon i 
Hudwichzwaldh att swara honom för thet Måns hafuer slagit hans hustro. Thå 
nähr dher öfuer nu Ransaakat och witnadt blef befans att Erich Nielꞵons hustro 
hafuer först fördt obequemblige ordh emoot för:ne Måns och hans hustro, 
huarföre han slogh hänne och kallade hänne oquädens ordh igen, och efter dhe 
nu alt sådant rättade. Fälthes Erich Nielꞵon på sin hustros wägnar att bötha 6 m:r 
och Måns Perꞵon 3 m:r för blånadh och 6 m:r för oqwädens ordh. 
 
Sochneskrifwaren Anders Olufꞵon hafuer widh tingzhållandet skiöflat en 
Båtzman Nilz Nielꞵon i Wästier som honom medh witnen öfwertygat blef, 
doch af brådom skildnadt, ähr han derföre fäldt att bötha 9 m:r efter thz 13 Cap. 
i Edzöresbalcken. 
 
En gammal quinna Märit Thomasdotter i Boda lätt upbiuda sigh för ålderdom 
skull 1 gången. 
 
Lars Joenꞵon i Bäckemoora lätt upbiuda Sigfridh Olufꞵons ibid hemman 6 
öre 19 th:r i skatt 3 gången. Thå förekom Lars Anderꞵons ibidem Hustro och 
wille wara så nähr thet inloꞵa som han, dher på hänne blef till Swar gifwit som 
af 660 dombook ähr att see. 
 
Huuꞵarme i Enånger 3 Personer dheras skatt 1 hemman 2 öre 6 th:r. 
 
Dato twistade Sahl. Erich Larꞵons Sönner i Hållzänge Nämbl. Lars 
Erichꞵon, Joen Erichꞵon och Påhl Erichꞵon om besittningz Rätten på 
hemmanet 10 öre 6 th:r i skatt. Altså wardt af Nämbden öfuerwägat och sagdt, 
att aldenstundh den äldste broderen Lars Erichꞵon ähr först ther till af Fadren 
uthkorat. 2do) Hafuer han i Feijgdetijden uthstått deꞵ stoora beswär medh 
Cronones uthlagor och mehra. 3tio) bewitnade grannarna medh honom, att han 
till hemmans bruuk tienligast war. Altså afträder Joen, och Påhl Erichꞵon och 
Lars besitter hemmanet och uthloꞵer dhem andra. 
 
Joen Joenꞵon i Råttzla hafuer såldt Mattz Perꞵon i Niöte en skoughgången 
Swaahl widh paꞵ 2 måhl i Råttzlan belägen och derföre upb:t peninger 16 P 
Koppermynt, som nu Joen Joenꞵon för Rätten bekiende thet eij för någon nödh 
skull hafua giordt, uthan derföre att han lågh honom olägligh medh bruuk 
tillhanda. Så efter thet samma Jord war lagbudin och lagståndin, dy ehrkiendes 
dheras Kiöp fast och gillt, som brefwet dher å gifwit omständeligare förmähler. 
 
Anlangande dhet Torpställe 2 öre i skatt som Eskell Erichꞵon och Per 
Thomeꞵon på Löfåꞵen hafua halfparten af obördighom löst, thet theras 
Swärfader försålt hafwer. Så wardt thet så afsagdt, medan the eij både kunna 
blifua dher besittiande, och Länsman och Nämbden witnadhe, thå Båtzmans 
nämbden dher påstodh, sade Per Tomeꞵon sigh der ifrån, att Eskel Erichꞵon 
skall samma Torpställe besittia och gifua sin Swåger loꞵningh. 
 



 
Dito den 2 Junij 

Åhr 1662. 
 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts uthgångne Placat af den 14 Maij 1662 om 
Tartarnes afskaffande. 
 
Dato anklagade Caplan H. Jöran en Bonde Son Erich Mattꞵon i Niöthe, att 
han förledin annan dagh Juul widh Niötångers Prestebord medan Gudztiensten 
förehades, hafwer inkommit i Sochnestufuan derest han wrächte sunder en 
Karmstool, Rijfwit och trådt på ett Kalfskins bolster, och till öfwerflödh till tagit 
en Smörtiärna, och kastat sitt watn dher uthj, och begynt tiärna, till huilken han 
och icke kunde neeka. Wardt öfuerwägat att han för sitt nidingzwärkie och 
obillige handterningh skall bötha 40 m:r och åthergiälda skadan. Och om 
Sabatzbrottet remitterat till Prowestetinget. 
 
Erich Erichꞵon i Ängie war Stämbd att swara Nilz Jonꞵon i Trönebyen till 
någon skuldfordran, och Stämbningen försutit, fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Sochneskrifwaren Anders Olufꞵon tedde sigh widh sidst håldne tingh thå 
domen emillan honom och Båtzmannen Nilz Nielꞵon i Wästier afluppen blef 
emoot Rätten sijdowördigdt, och widh afträdet i Tingzstugun kallade Båtzman 
Nilz en tiuf, och stack sigh undan som han nu icke kunde neeka före, uthan sin 
ordh rättade och afbadh. Så emedan Målzäganden gaf sin rätt efter, wardt han 
Saach 3 m:r för läppegiäldet, och för sijdowördningen 40 m:r efter Stadgan. 
 
Båtzman Johan Olufꞵon i Iggsundh hafwer på Echtenskaphzlofwan lockat 
och besofwit en Faderlööꞵ Dotter Anna Mattzdotter i Nordanmyra och medh 
hänne barn afladt, och nu eij wille sin lofwan ???? Rättens och Pastoris 
förmaningh stå. Dy fälthes han att bötha 40 m:r och medh Pastoris Wällärde H. 
Jons Consens, afläggia hännes morgongåfua 80 m:r och försörria om barnsens 
upfostringh, och efter ingen Målzägande war, lades den till Cronones deel. 
 
Oluf Olufꞵon i Ängia anklagande Håkan j Nygården för thz han på 
Skiöttgrunden widh dheras Fiskierij hafwer sunderrijwit hans skiötha, som han 
eij kunde neeka till. Huilken hans tagne skada wardt wärderat och öfwerwägat 
att Håkan skall bötha 20 m:r efter Stadgan om nidingzwärckie, och åthergälda 
skadan. 
 
Erich Perꞵon och Mattz Perꞵon i Kyrckiobyen hafua släft sijne Hästar i 
Möꞵöboernes Swedh, som dher innetagne wore, och Syen Ransaakat hafwer, 
ähre dhe hwardhera fälthe att bötha 3 m:r och skadan åther. 
 
Grellꞵ Swenꞵon i Feckegiärde och Jöns Carlꞵon i Nickora, hafua eij i Rättan 
tijdh kommit fram medh sijne Hästar i Skiutzhåll, som Länsman klagade, fälthes 
dhe hwardhera att bötha 3 m:r. 
 
Sigfridh Olufꞵon i Bäckemora finnes wara skyldigh till Befalningzman Lars 
Isachꞵon 655 och 656 åhrs uthlagor 25 P 26½ öre KoppM:t på huilka åhr Oluf 
Anderꞵon i Böölen war skiåhleKarll. Så efter thet Sigfridh hafuer wijkit ifrån 



hemmanet, och Lars Olofꞵon dher instijgit att bethala all bewijꞵligh giäldh. 
Altså blef han dömbd samma Rest bethala, doch så will han eij hemmanet 
behålla, så afstakes så mychen Jordh för Cronones giäldh. 
 
Dato Arresterades hoos Oluf Anderꞵon i Böölen som Sahl. M:r Baltzars 
Salini Opbördszman ähr, af åhrs Räntan för efterfölliande Poster som till 
Cronan Restitueras böhr, Nämbl. 654 Brölopzgiärdh 41 : 11 : 18 th:r 655 
Richzdahlers hiälp 26 P 29½ öre och 655 ordin. Ränta 194 P 12 öre 21 th:r. 
 
Underlagman Carl Carlꞵon Buurman befinnes wara skyldigh efter inlefrerat 
Rächningh för åthskillige åhrs uthlagor för hemmanet Holm 275 P 7 öre 3 th:r 
Km:t. Hwilke peningar af hemmansKiöparen blifua förbudne, till wijdare 
Saakzens uthförande, thet Länsman honom tillkiänna gifua skall. 
 
Efter inkombne witnesbördh ehrkiändes den gåfwan fast och gill som Båtzman 
Sahl. Christopher Thomeꞵon hafwer gifwit sin Syster Anna Thomesdotter, 
och Oluf Larꞵons i Långwind Son Peder Olufꞵon af sijne egne förwärfde 
Peningar Nämbl. till Anna 50 P Km:t och en Klädes tröija, och till Peder 
Olufzon en Röö Yllenströija och ett par grå Klädes böxor, och dhet öfriga skifta 
efter lagh. 
 
Joen Erichꞵon i Öfuerniöte hafwer såldt Erich Perꞵon i Kyrckiobyen sitt 
fädernes hemman i bem:te Öfuerniöthe i skatt 8 öre och derföre upburit 365 
Dahler Koppermynt och för inlöst Pante Jord 60 P, så och för en half förnödt 
Båtzmans löön 126 P Km:t medh Stilla 2 tr Korn, som nu Joen Erichꞵon för 
Rätten tillstodh och bekiände. Så aldenstundh samma hemman war för 3 åhr 
sädan 3die gången opbudit, och sädan ståndit oqualt, dy ehrkiändes dheras Kiöp 
fast och gillt som brefwet dher å gifwit wijdare uthwijser. 
 
Anna Påålzdotter i Finicka lätt upbiuda sigh medh Huuꞵ och Jordh näste 
arfwingar, 1ste gångh. 
 
Eftersåsom för dhetta hafwer warit någon tuist och trätha emillan grannarna af 
den östre byen i Böölen af ogill och trångh wäghbyinnan, gånge wägar igönom 
dheres ängh, dijkes täppningh, Råå i Åkerskiften, uthlöthers intagande, Item om 
Råå och Röör emillan Håstamans bye- och den östre byens Fääboskough å 
Allmänningen, altså ähre dhe twister efter allas theras begiäran besedde i 
Underlagmans närwaru medh 6 manna Syyn den 31 Maij 662 och wäll förlijchte 
och Componerat som nu på tinget opläsit blef och deꞵ bref uthwijser. 


