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Harmånger och Jetteendaal S:ner 
Denn _ 8 Decemb: Anno 1655. 

 
Nembden. 

Joen Olufꞵonn i Wattlångh, Niells Swenꞵonn i Åå, 
Erich Larꞵonn i Wattrångh, Peer Joennꞵonn i Lönånger, 
Peer Swenꞵon i Forꞵa, Erich Biörꞵonn i Åå, 
Erich Niellꞵon i Råsta, Joenn Erꞵonn i Linstadh, 
Oluf Peerꞵon i Wattrångh, Joenn Peerꞵonn i Wijk, 
Lars Hannꞵon i Råsta, Oluf Niellꞵon i Lönånger. 

 
Huusarma: Harmånger _ 5 Peersoner, deres skatt 2 hem: 3 öre 23 th:r  

Jettendahl _ 6 Personer, deres skatt 2 hem: 9 öre 17½ th:r 
 
Anders Joenꞵonn i Lunda och Anders Joennꞵonn i Lindstadh, hafwa af 
hastigt modhe beskyldt Pastoris Drängier, Swenn Erꞵonn och Erich Erꞵonn 
för thz dee skulle hafwa Stulit Strömmingh, af deres Skiöther så och beklickat 
Pastoris Wällärdhe H: Olufz Huus som sådant tienstefollk hafwer. Så 
emedhan dee eij kunde neka till samma uthflugne ordh, och dee nu samma ordh 
rättade och igenkallade, Dy blefwo dhe för sine Obeqwämmelige ordh fällte 
tilhopa at bötha _ 15 m:r efter dhet 43 Capitel i TingMB. 
 
Een gammal qwinna Britta Engebrechtzdotter i Bälingh, lätt opbiudha sigh 
näste Slächt till Skiötzell och Wällfordran. 
 
Gammal Mann Peer Erꞵonn i Brinstadh Lagbodh sigh och sin Jordh 20 Måhl 
till Näste Slächt förste gången. 
 
Joen Empfastꞵonns j Kongzgården hemman som ähr 7 öre 12 th:r i skatt 
lagbödz andre gången af hans Creditorer, för giälldh skull och Cronenes 
uthlagor. 
 
Biör Joennꞵon i Nybyn Laghbödh _ 12 Måhl åcker och ängie som honom af 
Mårten Joenꞵonns hemman ibm. för 120 P:r K:M:t förpantade äre 1:te gången. 
 
Peder Niellꞵonn i Edzätter, blef för dee 12 åhr som han tient haf: Sal: Niells 
Erꞵ i Edzätter bestådt löhn _ 120 P:r K:M:t: et för allt. Dhet arfwingarne 
honom plichtige ähro at lefwerera, doch hwadh bewiseliget finnes, dhz han i 
medler tijdh kan hafua upb:t dhet skall af samma Summa afrächnas. 
 

Dito denn _ 8 Martij Åhr _ 1656. 
 
Efter Nembdens öfwerwägande wardt sagdt at Hans Erꞵonn i Dwästa skall 
åhrligen efterlåtha sin Stiufmoder H: Karin ½ Span Landh uthsädhe i hwarhera 
åhrs Sädhe, så och en gillingh Höö för sine inlagde Jordepenninger i Hemmanet, 
henne till födha och oppehälle. 
 



Erich Larꞵonn i Wattrångh tillstodh och bekiende för Rätten at hafua medh 
sin Sijdre Hustros samtyckio efterlåtit och tillsagdt sin Mågh Oluf Joenꞵonn, at 
efter hanns dager få behålla hemmanet, fram för hänns lilla Sohn, som han nu 
medh sin Sijdre Hustro afladt hadhe, medh dhet beskiedh at Oluf Joenꞵonn skall 
i hans ållder wara honom till hiellph och bijståndh medh hemmanetz 
förestående, medhan Swerfadren för sine bräckligheeter skull icke kände sigh 
wara mächtigh dhz förestå och dhz medh Cronones uthlagor och Knechteståndh 
förswara. 
 
Joen Emphastꞵonns i Kongzgården hamman laglöds tredje gången af hanns 
Creditorer för Giälldh och Cronones uthlagor. 
 
Biör Joennꞵonn i Nybyen laghbödh andre gången 12 Måhl Jord j åcker och 
Ängh för _ 120 P:r Knechtepenninger. 
 
Een gammall qwinna Chierstin Peersdotter j Hånick laghbödh sigh näste 
Slächt till Skiötzell och wällfordran. 
 
Joen Jöenꞵonn i Wattlångh Måhlsman för Sigrij och Britta Olufsdöttrar j 
Stocka, Laghbödh förste gången deras arfwehemman ibm 6 öre 1½ th:r efter 
deres Brodher Jönns Olꞵonn wedersakade och dhet sigh ifrån sadhe. 
 
Oluf Larꞵon i Dwästadh sadhe ifrån sigh Mårthen Joenꞵonns hemman i 
Nybyen som han war bördeman till, och han för dhetta haf: efterbödit. 
 
Ahnlangande Bengt Joennꞵonns j HudwichzWalldh, Kiäremåhl, efter fordom 
Landzskrifwarens Bengt Larꞵonns gifne fullmacht, till Joen Olufꞵonn i 
Ellfstadh om någon Cronones Räst, som han efter een Rächningh af tinget 649 
infordrade, Och nu af Joen Olufꞵonn en Rächningh inlagdh blef, som 
Cammereraren Wel: Peder Erichꞵonn dem emillan 644 liqiuderat haf:r, 
hwilken Rächningh tillförende eij upwist ähr, så ähr der öfwer Rättens 
betänkiande, ath Rätten holler sigh medh denn Rächningh, som Cammereraren 
dem emillan tillförende uthi be:te Bengt Larꞵonns närwaru Slutit och giordt 
haf:r. 
 
Eftersåsom Synebrefwet Holmäganderne emillan Dat: 28 Junij 1654, beroor 
sigh oppå et gammalt Dombref af A:o 1472, ahngående Holms egandernes 
uhrsprungh medh deres lottfällen, hwilket nu på Tinget eij opwist blef, uthan 
föregafz at antingen skulle dhz wara förlagdt eller förkommit; Alltså Rätten till 
styrkio och för eftertänkiande skull uthi fölljande Saach, Wittnade nu 
Synemännera, Erich Olufꞵonn i Hånich, Joen Olufꞵonn i Wattlångh, Peder 
Swenꞵonn i Forꞵa, Erich Anderꞵonn i Gierde, Mårthen Erichꞵon i Nybyen 
och Peder Joenꞵonn i Lönånger, efter Sworne edh å Laghbook, at samma 
gamble bref dhem på Synen opwist och föreläsit och i ordform så lydde : at 
Hollmägande hafwa alla sine rätta uhrsprungh ifrån Wattrångh, efter som denn 
brodren som kom ifrån Holmen till Wattrångh fick Holmen och Wattrångh, och 
denn andre Edzsätter och Lönånger, och finnes af samna Dombref at först ifrån 
Holmen ähr kommit till Lindsta en fiärdepartt, Wattrångh Man beholler sin 
fierdepart, Röstamannen ¼ Partt och i Skarftier een fierdepartt. 
 



Dato uthi denn ahnhängige och strijdige Saak emillan Bokhollarens Erich 
Pederꞵonns Bandlers fullmechtige, Erich Niellꞵonn i Wattrångh medh be:te 
Bandlersgrannar, Nils Peerꞵon i Wattrångh, Thomas Olꞵonn och Oluf 
Niellꞵonn i Råstadh och Peder Erichꞵonn i Skarftier på denn ena sijdan 
Kierande, och Oluf Olꞵonn och Erich Erꞵonn i Edhsätter på denn andre 
sijdhan Swarande, ahngående denn Systerlott som be:te Oluf Olꞵonns Fader 
Sal: Oluf Anderꞵonn sigh tillrächna wille i Holm, efter denn äga dhe der efter 
et gammalt Dombref Dat: 1548 innehafwa och bruka, hwar öf:r tillförende ähr 
dom gångin som af _ 1640 och 654 åhrs domböcker ähr at see, Men lijkwäll ther 
jempte dhet uthslagh i konmit, at thz medh Syn Ransakas och pröfwas skulle, 
huru mycken Jordh  hwardera der efter sin lottfällen, ägande ähre, som nu 
Synebrefwet derpå gifwit d. 28 Junij 654 uthwijser. Så ähr der öf: Nembdens 
betänkiande och afsagde domb, at alldenstundh begge Partterne Consentera och 
samtyckia at alla Holmäger grunda sigh der uthinnan at Wattrångzman medh 
Rösta och Skarftiär äga ¾deelerne af Holmen, och Joen Erꞵonn i Lindstadh 
fierdeparten, bådhe af åcker och Ängh, Skough och Waꞵeskiööl, som nu Joen 
Erꞵon icke kunna neka före, uthan tillstodhe och bekiende sigh nöija låtha medh 
dhet som Synt ähr, och i så måtto giörligen pröfwas at Joen Erꞵonns lått fälle eij 
görs fyllest, för sin fierdepart emot dhe andre tree fierdepartterne; Alltså 
befinner dhz sigh at denn Jordh Oluf Anderꞵonns arfwinger och Erich Erꞵonn 
innehafwa j Hollmen efter _ 13½ Måål, består uthi Joen Erꞵonns ¼part, der efter 
dee niutha sin Skogepartt och Mulebeet uthi be:te Joen Erꞵonns låttfälle efter 
thz gamble brefwetz Inneholldh och thet som der om tillförende afsagdt ähr, 
alltderföre Nembdes godhe Mann emillan Ofwanbe:te Joen Erꞵonn sampt Oluf 
Olꞵonn och Erich Erꞵonn, som dem emillan efter hwarderes ägor pröfwa och 
läggia skole, huru stor lott och deel, hwardera j Skougen medh Muulebete och 
yxebördh hafwa skole. 
 
Skatten belangande som Edzsatterman eij skall hafua för sine ägor uthi Holm, 
thz kann Rätten ingen förandringh uthi giöra, efter dhz owist ähr, huru der om j 
gamble tijder dem emillan kan wara aftalat och förlicht. 
 
Men Tächten belangande som Sal: Oluf Anderꞵ för dheta tillsynt blef, för 
Rönningzmark emot dee andre grannerne för denn Systerdelen han sigh 
påberopat haf: belägin gient emot Holmsgården, så beholler denn 
Bookhollaren till deꞵ han får sine Penninger igen, Menn hwadh öfriget af Sal: 
Oluf Anderꞵonn tillrögt och ökat ähr, thz skall uthhuggas, medh mindre alla 
Jordäganderne willja honom dhz samtycka och bejaka. 
 
Lars Olufꞵon i Nybyen laghbödh _ 17½ Måål Jordh af Thensätters hemmanet 
förste gången. 
 
Ahnlangande thz Ström- och Siöfiskie i Holmen, som Kyrkioherden H: Erich 
j Gnarph, Lars Olufꞵonn, Erich Erꞵonn och Niells Erꞵonn i Giälstadh 
hafwa försålldt till Jönns Daniellꞵonn i Forꞵa och Jönns Erꞵonn i Steringh 
Neml. ¼Part af hallfwe åån och Siöön för 16 P: K:M:t som Kiopobrefwet Dat: 
12 Junij 646 förmähler. Så wardt deröf: Rättens betänkiande, at alldenstundh dee 
icke kunna fullkommeligh hemmåla dem så mycket, som dee Sålldt hafwa, 
wiste icke el:r bewisa, huru stor deel dee i samma Fiskie Åtte, och eij siellfwa 



thet, som nu till sine 70 åhr kompne woro någen sin brukat, Dy wardt samma 
Kiöph ophäfwit och Sälljaren skaffa dem sine penninger igen. 
 
Uthi denn strijdige Saak emillan Cappelans j Giefle H: Lars Watlangij 
Fullmechtige Lars Norganium Kärande, och Erich Olufꞵon i Hånich 
Måhlzman för een Änkia Hustro Elin Sahl. Carll Mickellꞵonns j Wattlångh 
å hennes wägner Swarande, ahngående et hemman i be:te Wattlangh j Skatt 7 
öre, som H: Lars Sal: Fader Peder Hannꞵonn på sitt förmynderskapz och 
hennes wägner för _ 16 eller 17 åhr sedhan hadhe Kiöpt och uthur andres 
händher tilhopaloꞵat hafwer, och thz låtit opbruka i denn acht och mehningh få 
thz beholla, men nu sijdermehra af Hustro Elins sijdra Målsman föreskrefne 
Erich Olꞵonn å nyio Sålldt, och sedhan så wijda begådt, at Sal: Peder Hanꞵons 
twenne Söhnner Swenn och Oluf Pederꞵonn hafwa efter ingångne Contract 
för Båtzmanns legho och huusröthe, denn tijdh dee och deres Fader hemmanet 
besuttit hafwa eftergifwet theras och theras Faders innelagde penninger i 
hemmanet, Oachtandes at deres broders förbe:te H: Larꞵ intresse och der uthi 
speelar. Så ähr der uthinnan Nembdens betänkiande och afsagde Sententz, at 
alldenstundh Sal Peer Hannꞵonn blef samma förmynderskaph pålagdt och 
förrätta, tillsagdh at inloꞵa hemmanet henne tilhandha, som Nembden witnade, 
dhet han och efterkom och dhz sijdermehra brukat och wäll förswaradt medh 
Cronones uthlagor och all annor tunga, så och der till dragit skatt och afradh för 
denn Jordh Ofwanbe:te Hust: Elin i hemmanet hadhe behollin, och nu uthan 
betalningh måste trädha der ifrån. Dy holler Rätten så wijda opbodhet /: som 
Sal: Peer Hanꞵonn uthi sitt förmynderskaph giordhe :/ kraftlöst, och Sal: Peer 
Hannꞵonns arfwingar böhre bekomma deres Penninger igen; Doch så wijda för 
eftertänkiande skull påsedt, at för denn tijden deres Fader hemmanet innehaft 
haf:r, skole dhee ändt sättia till Båtzmannslegha _ 30 P:r K:M:t, medh dhz 
beskiedh at dee twenne brödrene Swenn och Oluf Pederꞵonn, särdeles för dhe 
åhren som dhe efter Fadrens dödh hemmanet brukat hafwa, så mycket mehra 
dher uthi tillsättia och betalla, och der medh Nembdes dem emillan owalldhe 
männ som först uthrächna skole, huru månge penninger Sal: Peder Hannꞵonn 
och hanns Sönner j hemmanet inlagdt hafwa, och sedhann ehrfara om huuröthe, 
huru mycket gården af denn kann wara förwärradt, dhet dee och wedergiällda 
skole, och hwadh dhe sedhan efter en Rätt Slutin Rächningh kunna hafwa at 
fordra, skall dhem förr änn dhee trädha där ifrån hemmanet, till fyllnadt ehrlagdt 
och betalldt blifwa. 
 
Emot denne domb haf: fullmechtigen Lars Norganius mig tillskickadt till denn 
_ 11 Dito wedh Bergziöö Tingh j Wadhpenninger 1 Rickzdaller Doch till denn _ 
11 Aprilis innewarande åhr eij inställdt för sigh efter Lagh och Ordinantien 
Nöijachtigh Caution. 


