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Jettendaal och Harmånger 
Den 14 Decemb: Åhr 1659. 

 
Nämbden. 

Jon Olufꞵon i Watnlångh, Nils Swenꞵon i Åå, 
Peder Swenꞵ i Fårꞵa, Joen Erichꞵon i Lindstad, 
Erich Nielꞵon i Rosta, Erich Biörꞵon i Åå, 
Oluf Perꞵon i Wattrångh, Oluf Nielꞵon i Lonånger, 
Lars Hanꞵon i Rosta, Joen Perꞵon i Wijk, 
Nils Jonꞵon i Steringh, Lars Olufzon i Nybyen. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts sampt den Kongl. Hofrättens nådige 
Resolution angående Mökränckningh och lönskoläge af Dato 11 Maij 1659. 
 
Dato Publicerades den Högl. Kongl. Hofrättens Bref och befalningh angående 
Saachören och deꞵ beskaffenheet af Dato 25 Novemb: 659. 
 
Huuꞵarme Jettendahl _ 10 Personer skatten 3 mant:l 13 öre 3 th:r 
                  Hermånger _ 9 Personer skatten 4 mant:l 3 öre 13 th:r 
 
Dato förfrågade sigh Caplan Wällärde H. Lars som för dhetta bådhe af 
Cammereraren W:t Nilꞵ Canick och Sal. Bookhållaren Erich Bandtlers 
barns Målzman Daniel Brynielꞵon hafwer warit omförtrodd hafwa Inspection 
öfwer Holms gård och deꞵ legofolck, om han skulle wara förplichtat af denne 
innewarande 659 åhrs wexst löna legofolcket, efter nu warande Canikens 
fullmächtige Jonas Jonꞵon den upburit hafwer, så och om han skall wara 
förplichtat att betala legofolcket för dhe åhren han warit hafwer, och åhrs 
Intraderne till ett och annat eij tillräckier. Der på blef honom till Swar gifwit, att 
Jonas Jonꞵon betahlar legofolcket för den åhrswäxst han i dhetta åhret opskurit 
hafwer, efter folcket der på tiänt hafwer, men för dhe förra åhren betalar H. Lars 
för sine åhrs opbörder, derföre han böör giöra redo före, och huad dher i brister 
och eij tillräcker, så sökie dhet åhretz Jordägande. 
 
Dato aflade Harald Anderꞵon i Lindstadh sin lagfäste edh medh närsch:ne 6 
bofaste män Pell Perꞵon i Bälingh, Erich Biörꞵon i Åå, Per Jonꞵon i Åå, 
Olof Larꞵon i Dwästa, Johan Michelꞵon i Frösten och Oluf Nilꞵon i 
Lönånger att han eij wiste thet hans Sal. Fadher Anders Haralꞵon war 
skyldigh sin Broder Sal. Per Haralꞵon 24 P godt Myntt som nu Per Haralꞵons 
Hustro Anna Kärde efter. Altså ehrkändes han så wijda frij, till theꞵ hon thet 
mz annor skiähl kom bewijꞵa. 
 
Oluf Carlꞵon i Frösten upbödh sitt hemman ibidem 5 öre 9 th:r i skatt 1 
gången och thet för sin ålderdom skull efter han eij förmår giöra Cronan der af 
sin rättigheet. 
 
Dato Præsenteradhes i Rätten ett bewijs ifrån Lockna Sochen och 
Jämptelandh af Dato 27 Januarij 659 angående att Hustro Liꞵbeta 
Jäppesdotter Sal. Per Jonꞵons i Hånack efterlefwerska hafuer dher i Lockne 



Sochen upburit sine Huuspeningar 1¼ RP och Jordpeningar 9 RP, Och 
aldenstundh hon medh sin Sal. Man samma peningar till Huuꞵens och gårdzens 
tarfwar här anlagdt hafwer, will hon förmoda samma peningar eller så mychen 
Jordh i ställe igen. Wardt sagdt och öfuerlagdt att hon eij må sine Jorde- och 
Huuꞵpeningar förwärckia, medan hennes Sal. Mans Huus och Jordh wore 
behåldne, uthan dhem hänne afwijtras och tillställas. 
 
Anlangande dhet förfalne, obrukade och för dhetta länge sedan uthur mantaalet 
kompne hemman i Teensätter 4 öre i skatt, som Lars Olufꞵon i Nybyen till 
största deelen inlöst och sigh medh Fastebref befästat hafwer, så fick han 
tillstånd samma Jordh tillhoopa läggia med thet hemmanet han besitter i Nybyen 
på thet Cronan må ther af få sin rättigheet som för dhetta hafuer warit skrifwit 
Huuꞵarmt. 
 
Dato uthj den anhängige och tuistige Saach emillan Erich Nilꞵ i Rosta 
fullmächtigh på sin och sine medarfwingars wägnar ifrån Enekiöpingh 
Kärande, och Swen Perꞵon i Watnlångh Fullmächtigh på Kyrckioherdens 
Wäll:de H. Erichz Wattrangij wägnar ifrån Torꞵåker och Ångermanland 
Swarande, angående 7 Måhl Jordh och Huuspeningar 6 P 8 öre KM:t som han 
infordrade betalningh före af thet hemman i Wattrångh 7 öre i skatt som bem:te 
H. Erich hafuer inrymbdt och Såldt sin Halfbroder, Sal. Lars Perꞵon 
Leutnampt som och der till bördigh war, och nu hans efterlefwerska Hustro 
Kirstin besitter. Eller ther så eij skier att honom thå thet måtte efterlåthas i 
börden loꞵa. Så blef den Saaken efter Insinuerade skiähl och witnesbördh af 
Erich Larꞵ och Oluf Perꞵon i Wattrångh efter samma hemman war kommit i 
gäldh och Knechteståndh den tijdh Erich Nillꞵ Fader Broder Erich Perꞵon b:d 
brukadhe hemmanet, huilket sedan af en Leutnampt Sal. Per Anderꞵon som 
obördigh war sigh tillhandlat hafwer, men sedan at ofuanb:te H. Erich som en 
bördeman war inlöst och betalt blef. Så wardt dhem emillan och närsch:ne gode 
män Erich Olufzon i Hånick, Erich Larꞵ, Anders Michelꞵon och Erich 
Nilꞵon i Wattrångh bilagdt och mäcklat, att Erich Nilꞵon medh sine 
medarfwingar i Enekiöpingh skolle ett för alt bekomma 24 P KM:t der medh 
Erich Nilꞵon lätt sigh benöija och i så måtto wara en slättat och öfwertalat Saach 
 

Dito den 30 Maij Åhr 1660 
 
Jöns Hanꞵon i Frösten wardt Saach 3 m:r för oquädens ordh till Per Jonꞵon i 
Dwästa efter thet 43 Cap. i Tingm. balcken. 
 
Länsmannen Erich Anderꞵon i Jettendaal medh 11 hans grannar anklagade 
Anders Hanꞵon i Linstadh för thet han hafwer emoot förbud huggit 2 laꞵ 
Stöör in oppå Homoskogen och den affördt. Der emot Anders Hanꞵon föregaf 
att hans Son Lars Anderꞵon hade thet honom owetterligit giort. Så emedan 
Anders Hanꞵon eij kunde neeka att Sonen thet för honom bekändt hafuer, och 
lijkwäll förde stören hem. Dy är han för Kongl. Maij:ts förbudh fäldt att bötha 
40 m:r Kongl. Maij:ts egen Saach. och der till efter lagh gifwa stören igen och 
bötha 3 öre för huardthera laꞵet målzäganden efter thz 18 Cap. i Bygninga 
balcken. 
 



Anders Hanꞵon i Linstad war pårächnat att uthgifwa för thet norske 
krijgzfolckz gästningh som 658 om hösten reste igenom landet och sådant medh 
tredsko ½parten inne medh sigh haft hafwer, dy är han fäldt att bötha 3 m:r för 
sin tredsko, och bethala thet han skyldigh ähr. 
 
Joen Olufzon i Bälingh wardt anklagat af Länsman Erich Anderꞵon och Jon 
Olufzons lagh att han medh tredsko och mootwilligheet hafwer försummat 
komma medh sin häst i håll och skiutzningh att afföra resande folck bådhe för 
peningar och uthan peningar i denna Krijgztijden, och thet icke allenast en 
gångh uthan åthskillige gånger, som Joen Olufꞵon eij kunde neeka före, uthan 
inwände fåfänge ändtskylningar. Altså ähr han efter 651 åhrs Gästgifware 
Ordningh och den stadga Landzherren i landet efter 649 åhrs besluut giort 
hafwer, fäldt att bötha 40 m:r och opfylla laaget skiutzfärderne. 
 
Uppå ofuan:ne Saachörer fick Länsman Sedel att uthfordra Saachören. 
 
Uthi den anhängighe och tuistige Saak emillan Kyrckieherdens H. Olofs och 
Fröstens boernes fullmächtige Erich Anderꞵon i Gärde och Joen Erꞵon i 
Linstad Kärande, och Anders Hanꞵon och Haral Anderꞵon i Linstad, 
Swarande, angående den samsättningh som bägge Parter för dhetta hafua medh 
huar andra ingådt i wedhugster och betzmarck tillsamman, och nu Anders 
Hanꞵon will ryggia och åtherkalla. Så wardt thet så afsagdt att aldenstundh dhe 
tillförende hafwa thet samptyckt, och medh gode män afstakat medh Råå och 
Röör den skough Anders Hanꞵon för sigh särskilt at skogen skulle behålla. Dy 
håller Nämbden den föreningen gill och godh, som och nu Anders Hanꞵon 
samtychte medh så beskedh att såsom en och annan hafuer uthom sine hemmans 
rätte skatt uthbyes ängh och skough, huar af dhe införa mehre boskap än som 
wara böör. Altså wardt dher öfuer medh alles samptyckio tillnämpdt 4 
bekedelige män Oluf Perꞵon i Wattrång, Per Swenꞵon i Fårꞵa, Joen Perꞵon i 
Wijk, och Erich Biörꞵon i Åå som dhem emillan rächna och skillia skolle efter 
som huar äger i Jorden efter tompdt och rätt höö- och åkermåhl i by och booder, 
och så skall den som mehre boo införer den andra förlijka. 
 
Uthi ett ängh b:d Skåfue innehafwer Jon Erꞵon i Linstad uthi alle ängesskiften 
2delarne emoot Anders Hanꞵon och Haral Anderꞵon i Linstad som han 
föregaf, men uthi ett styckie der skogen war igengången willia dhe känna sigh 
mehre efter ther inga Råå finnes, wardt sagdt och tilllnämpdt 4 beskiedelige 
män, Joen Perꞵon i Wijk, Erich Biörꞵon i Åå, Lars Olufzon i Nybyen och 
Olof Nilꞵon i Lönånger, som dhem emillan ransaka skolle och gifua tillkänna å 
näste tingh. 
 
Dato Kärde Lars Jacobꞵon och Anders Michelꞵon i Wattrångh medh dheras 
10 grannar till Thomas Olufzon i Rosta för den ängesrödningh, som han och 
hans Fadher och Fahrfader mehr och mehr inkrächtat hafr uthi dheras Rålagde 
skough widh Holm belägin. Der till Thomas Suarade att hans förfäder samma 
Ängh rögdt hafwer öfuer 100:de åhr sedan för än skogen kom under Wattrångh. 
Så oansedt dhetta Synes wara ett gammalt uhrminnes ährende, lijkwäll medan 
thet bewistes att Thomas eij berächnar dhetta Röningzlandh till sitt låttfälle i 
Holmen, och 2do kunde icke Thomas undfalla för dhetta hafwa lofwat 



Wattrångzman förlijkningh. Altså wardt der öfuer nämpdt gode män som deꞵ 
lägenheet besee och pröfwa skolle, huadh han dhem dherföre bethala skall. 
 
Anlangande den twistan emillan Anders Hanꞵon och Harall Anderꞵ i 
Linstadh Kärande, och Anders Jonꞵon i Lunda Swarande, angående en rätt 
skildnadt dhem emillan uthi Röningzland i Skåfwe, efter dhe eij wore sambde 
antingen skildnaden skulle wara i den norre eller Sörre wägen; Så blef thet nu så 
dhem emillan öfuertalat och förenadt, att skildnaden skall stå och wara i dhen 
sörre wägen dhem emillan till ewerdeligh efterrättelse. 
 
Dato förmantes Jettendahls Sochen att dhe Clarera den Cronenes rest som dhe 
till fordom Landzskrifwaren Bengdt Larꞵon skyldige äre, huilke uthlofwar 
nästkommande höst bethala. 
 
Lars Påålꞵon i Wijk androgh beswär emoot Anders Hanꞵon i Linstad och 
Harall Anderꞵon ibidem som införa mehra boskap på Hårteboskogen der uthi 
dhe ¼ partt äga än Lars Påålꞵon som ½ parten i skogen äger och mindre 
booskap införer, wardt sagdt att dhe icke mehra booskap införa än dheras ¼de 
partt kan draga, eller betala Lars Pålꞵon för den öfriga mulebethen. 
 
Nämbdes och der på gode män, som uthräckna skolle hwadh Anders Hanꞵon 
blifwer skyldigh till Lars Påålꞵon för dhe åhren han så mychen boskap infört 
hafuer. 


