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Stod Lagatingh I Harmångers 
tinghlagh then — 29 Octobris Årh — 1601 

 
Tolfmän 

Anders Jönꞵ i Watlangh, Erich Mårthenꞵ i Tänsätter, 
Jon Suenꞵ i Honich, Erich Jonꞵ i Lindsta, 
Erich Olꞵ i Röste, Per Stafueꞵ i Wich, 
Olof Olson i Stägerängie, Nils Olꞵ i Honich, 
Jon Olꞵ i Gierde, Erich Olꞵ widh ån, 
Erich Olson i Älfuesta, Laꞵe Ersonn i Forꞵe. 

 
Kom för rätten Beskiederligh man Nils Erson i Dueꞵsta Och inlade ett Bref i 
rätten Lydandes, att han sampt hans hustru wtij sin liftidh hafua giort En 
Fulkomligh Stagga sigh Emillan att huilken thera som efter huar annan lefuer, så 
hafue the gifui huar androm alt sitt aflingzodz undantagandes alt gammalt arf, 
som the af Slectom och Bördom arf hafuer, Och när the Blifue dödhe så skolle 
huar och ehn komma till sitt rätta arf igän, efter som the äre arfborne till, han 
oppå Fäderne Som oppå Fäderne är boren, Och han opå Möderne som opå 
Möderne är boren, Och efter den Så lagligen giort war, Dömde iag Sampt 
tolfman förbe:de Stadga Stadigh och Oryggeligen widh Dombrot som lagh 
Förmäler. 
 
Kom för rätten Hederligh man Her Olof Kiörkieherde i Harmånger, och gaf 
tllkänna att han intz Fäbostäle hafuer till sitt Prästeboll, ther opå han opå 
Sommaren kan hafue sin Boskapp, Doch Blef thett så Samtycht att the gode män 
som hafua warit opå Synn och Pröuat Sachen i Jettendall the Skolle gå hijt till 
Hermånger och sijne Ehuarest the kunde få tillfälle att Nidersättia för:de 
fäbostäle, till Prestebole, Och huar doch the kunde lägenhz finna, så skolle the 
Nidersättia Och döme Fäbostäle, opå huilken thera Sochne Skogen thett wara 
kan, Och sädan skolle the huar annan Förlijka för skogen, huar efter Sitt mantall, 
kunde the eij Förlikas Inbördes, så moste wtherens Synn Namnas them Emillan. 
 
Kom för rätten Beskiederligh man Jöns Nilꞵ i Frösten, Och krafde Salige Kiell 
Jonꞵ Efterlefuerska För — 3 Spän Korn, som hadz skulle wara skyldigh in opå 
thett hemmannet han war landbo före, Doch efter han hafuer förtiget Sin rätt och 
aldrigh krafde Kiell Jonꞵ medan han war i lifue, derföre sada iag Sampt tolfman 
att the skulle lyda till deꞵ att gudh will, han gifuer henne Sädh, så Skolle dhe 
Bekomma förbe:de — 3 Span. 
 
Åther kommo för rätten Laꞵe Olꞵ Slectingar i Röste, och förwitte Olof Jonꞵ 
eller hans Hustru eller galzfolch att the hafua uttagit Fången wtur Fängelse, 
Doch blef thett så afsagt att Olof Jonꞵ skulle gåå fram Sielf Tolfte och Sueria att 
huarkien han eller hans hustru Eller golzfolch aldrigh wore wollande att Fången 
kom wtur Fängelse, Ithem förwitte Laꞵe Olꞵ i Stocha Olof Jonꞵ Hustru att hon 
hafuer honom ondt Jette Och honom år ondt wederfares, Blef och i lijka motte 
afsagdt, att hon skulle afueria sigh — 12 att hon intz ondt ????, eller hafuer 
honom någet ondt tillskynda, eller och kiännes under Sachen. 
 



Kom för rätten Beskiederlig män Olof Nilꞵ i Röste sampt hans Broder Erich 
Nilꞵ och Bekiende att the wore wenligen förlicte, så att Erich Nilꞵ skall 
bekomma sitt rätta arff wt, Efter som Erfde brefue Inneholler och Förmäler, 
Ithem huadh Erich Nilꞵ kan med rätte rächna honom till, dett skall han och 
bekomma utan klander innan — 6 wikor Dagh. 
 
Åther kom för rätten Beskiederligh man Jöns Larꞵ i Honich och inlade ett Bref 
i rätten, Lydandes att And. Biörꞵ i Röste hafuer medh En godh willia oplåtit 
Och solt för:de Jöns Larsonn Sins Hustrus Jordh liggiandes Honich, både Huꞵ 
och Jordh, medh alt thett hon efter sine salige Föräldrer arft hafuer, Och hafuer 
han derföre opburit Peningr — 37 Dall huilke Penninger han i godhe rede hafuer 
wpburit. Derföre afhande han Sigh samma Jord Och tilägnade Jöns Larꞵ och 
hans Erfuinger till Ewerderliga Ego, Ithem Bekiende Olof Jonꞵ Sigh hafue solt 
Jöns Larsonn sins Hustrus Jordh hollandes — 20 måll Och hafuer han Derföre 
optt — 30 Dall, och för Husen Peningr — 6 Dall — 1 m:r. 


