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Hermånger och Jättendal Soch:r 
 

Den 24 Novemb. 
Åhr 1660. 

 
Nämbden. 

Joen Olufꞵon i Watnlångh, Nilꞵ Swenꞵon i Åå 
Peder Suenꞵon i Forꞵa, Joen Erichꞵon i Lindstad 
Erich Nilꞵon i Rosta, Erich Biörꞵon i Åå, 
Lars Hanꞵon i Rosta, Oluf Nielꞵon i Lönånger 
Oluf Perꞵon i Wattrångh, Joen Perꞵon i Wijk 
Niels Joenꞵon i Steringh, Lars Olufꞵon i Nybyen. 

 
Joen Nielꞵon i Wattlångh hafuer tuänne reesor sigh försummat och eij i rättan 
tijdh kommit medh sin Häst i skiutzfärdh att afföra thet igönom tågande 
Krijgzfolcket, derföre ähr han fäldt att bötha 6 m:r. 
 
En Ryttare Erich Johanꞵon under Ryttmästaren Petter Gadd hafuer belägrat 
en berychtat tienste Kona Karin Hansdotter född i Nordingrå Sochen och 
Ångermannelandh, som han bekändt hafuer för ähn han afreste att dheras 
sammanlagh skedde den 19 Maij 660, och hon war medh barn afladt, och efter 
uptogz budh kom satte han böthespeningarne ifrån sigh Nel. 3 m:r som här 
anföres. 
 
Denna Kona tillstodh och nu att en Corporal under Öfwersten H:r Lubecher 
b:d Peder Jacobꞵon hafuer hänne för 5 weckor sädan besofwit, och Coporalen 
för ähn uppenbart blef af Marcherat. 
 
Dato inlade Swen Mårtenꞵon i Backan och Oluf Perꞵon i Brindstadh ett 
Kiöpebref Daterat 15 Februarij 660 förmälandes att Nilꞵ Larꞵon Biugg hafuer 
uplåtit och Såldt dhem en Jordelått liggiandes i bem:te Backan som ähr 3 öre 4 
th:r i skatt för 420 P Km:t, dher på han hafuer upburit 220 P, och läthe dhe nu 
upbiuda samma Jordelått 1ste gången. 
 
Thå framstegh Oluf Suenꞵon i Hillen och Fårꞵa Sochen Målzman för hans 
broders hustro Wändela och barn i Daalen och Fårꞵa Sochen och på dheras 
wägnar bödh efter samma Jordelått efter dhe som Jorden Kiöpt hafua wore 
obördige. Wardt sagdt att aldenstundh Hustro Wändela medh sine barn ähre 
dher rätte bördemän till. Dy tillåthes Målzman Jorden efter Mättzmanna ordom 
inloꞵa och thet efter thz 2 och 3 Cap. i Jorda balcken. Och Niels Larꞵon böthe 3 
m:r för ohemult efter thz 12 Cap. i samma balck. 
 
Dato angaf Länꞵman Erich Anderꞵon att en gift bonde Måns Suenson i 
Håchsta war i taal och rychte kommin för Lägersmåhl medh sin legokona 
Karin Hansdotter b:d. Dher om dhe blefue tingfördhe och bägge särskilde 
förhörde och till gärningen neekadhe, men inthet kunde dhe neeka för 
Sängelagh, doch uthj annat folckz närwaru, och efter hon war något lättfärdigh 
medh lönskoläge som ofuanbemälte står. Dy wardt öfuerwägat att Måns 



Suenꞵon skulle sigh dher ifrån mz lagh leeda, dher han kunde och gitte, och 
fäste lagh under löfte och borgen till näste tingh. 
 
Dato uthj den anhängige och Stridige Saak emillan Anders Hanꞵon och Haral 
Anderꞵon i Lindstadh Kärande och Joen Erichꞵon ibidem Suarande, 
angående dheras skiften i Skåfue, derest Joen Erichꞵon will tillrächna sigh 
tuådelarne emoot dhem, och dhe understode sigh winna deꞵ skiften efter som 
huar äger i by, der öfuer några gode män hafua warit i Syyn, och icke wist 
kunna aftaga af deꞵ owiꞵe Råår dhem emillan. Altså toge bägge parter saaken i 
betänckiande, och för Rätten medh handebandh i så måtto förlijchte blefue, att 
Joen Erꞵon skall behålla halfparten emoot dhem af alt dheras låttfälle i Skåfwe, 
och låtta sin emillan om Staden, dher på dhem nämbdes gode män. 
 
Huuꞵarme i Hermånger 11 Personer dheras skatt 4 hemman 4 öre 14½ th:r. 
I Jettendahl 6 Personer skatten hem. 2:  8 öre 22 th:r, der på bewijs gifuit. 
 
Oluf Perꞵon i Wattrångh lätt på sin och sine medarfwingars wägnar upbiuda 
ett hemman i Rosta 5 öre i skatt 1 gången. 
 
Dato framlade Olof Perꞵon i Wattrångh ett bythesbref Dat: 1 Novemb: Åhr 
1655, förmählandes att Bookhållaren Sahl. Erich Person Bandtleer hafuer 
inlåtit sigh i ett hemmans bythe medh för:ne Oluf Perꞵon, medh försäkringh af 
H. Cammereraren Nils Olufꞵon Canick Dat: 26 Augustj 660 i så måtto att 
Erich Perꞵon uplätt honom sitt hemman i Rostadh 5 öre 8 th:r i skatt, och Oluf 
Perꞵon gaf honom igen sitt fädernes hemman 6 öre i skatt medh dhe Conditioner 
och skiähl som dher af wijdare ähr att see. Så emedan dhe här om så wänligen 
hafua warit förlijchte, och dhetta på tinget så laglig Ransaakat och giordt war, dy 
ehrkändes dheras giorde skifte fast och gillt, som brefuet dher å gifuit wijdare 
uthwijser. 
 

Dito den 2 Martij 
Åhr 1661 

 
Dato publicerades Ordningen om Charta Sigillata som på Richzdagen 660 
bewilliades på 3 åhrs tijdh att practiceras. 
 
Dato förestälthes åther gift bonde Måns Suenꞵon i Håkstad som berychtat war 
för Lägersmåhl medh sin tienste Kona Karin Hansdotter, och tillfrågades om 
han hade sine Laggärdzmän sigh för hänne att befrija? Der till Suaradhe han och 
sade sigh ingen få, för deꞵe omständigheeter skull: Nämbl: 
1) Att dhe hafua söcht Sängelagh tillhoopa, doch eij under någon åbreda, och 
folck närwarande i samma Huuꞵ. 
2) Hafuer Måns hållit och framhaft Konan för sin Hustro att laga maat för sigh. 
3) Hafuer Måns Hustro Roggel derföre förbrådt Konan så och sin man Måns 
Suenꞵon. 
4) Hafuer Måns Suenꞵon eij wellat emoot warningh släppa Konan ifrån sigh. 
Och för det 5:te af den bekännelꞵe som Konan bekändt hafuer att Ryttaren 
Erich Johanꞵon skulle wara barnefadren som hänne den 19 Maij 660 
belägradhe, ähre nu allreda 41 wecka förbij gången och barnet bähr hon ähn nu 
under sitt bröst. 



 
Huarföre och emedan dhe ähnnu alt stadigdt neekadhe, och hon ähn nu gick 
medh barnet, upsattes ährendet, och för honom antogz löfte men Konan sattes i 
förwarningh. 
 
Emedan såsom för dhetta af tinget den 30 Maij 660 blef nämpdt gode män 
emillan Anders Hanꞵon och Haral Anderꞵon i Lindstad Kärande, och 
Fröstens boerne och Joen Erichꞵon i Lindstadh Suarande, Angående att en 
part införer mehra booskap uppå byeskogen för dhe ??skylthe uthbyes ängh och 
skough som eij egenteligh skulle höra under odalz hemmanen, och besynnerligh 
Joen Erichꞵon i Lindstad för sin deel i Holmen. Altså wardt thet nu så öfrwägat 
och sagdt, att aldenstund så wäll för den ena som dhen andra inthet kunde 
bewijsas någon uthbyes ängh eller skogh nyligen eller långligen medh något 
Kiöp, eller å annat sätt under någon dheras hemman wara kommin : uthan af 
ålders tijdh härrördt och legat under deꞵ skatt som nu huar inne hafuer och 
behåller. Altså kunde Rätten ingen förandringh dher uthj giöra; Uthan huar 
införer sin boskap i skogen efter huars och enꞵ hemmans tillagor i by och 
bodher. 
 
Dato wardt nämpdt 6 manna Syyn emillan Oluf Larꞵon i Stocka och Jöns 
Olufꞵon i Rosta Kärande och Oluf Nilꞵon i Rosta Swarande angående en 
Waꞵbottn som dhem ifrån kommin war. 
 
Dato förfrågade sigh Oluf Anderꞵon i Boostadh och Gnarp Sochen om han 
medh sine medarfwingar ware rättare att arfua sins faders systers dotter 
Kierstin Persdotter i Hånick, ähn hännes farfaders broders dotter Sohn 
Erich Olufꞵon i Hånick, dher på blef dhem till Suar gifuit efter thet 3 Cap. i 
Erfda balcken att Oluf Anderꞵon som Syskonebarn till hänne Kirstin war ähr 
närmare att arfua ähn Erich Olꞵon som 3:die man war. 
 
Oluf Perꞵon i Wattrångh och hans medarfwingar låtha upbiuda ett hemman i 
Rosta 5 öre i skatt 2 gången. 
 
Swen Mårtenꞵon i Brindstad och hans laghmän lagböde ett lijthet hemman i 
Backan 3 öre 4 th i skatt 2 gången. 


