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Harmånger och Jettendahl S:r 
 

Den 22 Novemb: 
Åhr 1661. 

 
Nämbden. 

Joen Olufꞵon i Watlångh, Nielz Suenꞵon i Åå 
Peder Suenꞵon i Fårꞵa, Joen Erichꞵon i Lindstadh 
Erich Nielꞵon i Råsta, Erich Biörꞵon i Åå 
Lars Hanꞵon i Råsta, Joen Perꞵon i Wijk 
Oluf Perꞵon i Wattrång, Lars Olofzon i Nybyen 
Nilꞵ Joenꞵon i Steringh, Joen Perꞵon i Elfsta. 

 
Dato Tingfördes en gift Bonde Måns Suenꞵon i Håchsta och Jettendahl 
Sochen och ogift Kona Karin Hansdotter född i Jänsta i Nordingrå Sochen i 
Ångermannelandh, för thet the wore berychtade för lägersmåhl tillsamman, 
och thet af thz tillfälle. 1) efter Måns Suenson hafuer söcht Sängielagh medh 
hänne 659 Pedersmässe tijden uthi Kråkfläck, som dhe eij kunde neeka före, 
doch thz i Jonn Emfastsons i Kongzgården och för:ne Måns Suenꞵons 
Stiufdotters Sonꞵ Anders Joenꞵons närwaru som dher låge till Hufdegärdz 
medh dhem på en lafwa och ingen åbreda på sigh 2:do) Hafuer Måns Suenꞵon 
hållit af Konan och fram haft hänne fram för hustron att laga maat åth honom, 
thet Måns eij kunde neeka efter Konan oförtrutin war att arbetha. 3:tio) Efter 
Måns Suenꞵon emoot en och annan åthwarningh icke hafwer släft Konan, som i 
hans tienst war ifrån sigh, sädan han för hänne i taal och rychte kommen war. 
4:to) Efter Månꞵ Swenꞵon eij fick laga wärn å nästhåldne tinget efter Konans 
tijdh om barnefödzlen, som han på en Ryttare b:d Erich Johanꞵon den 19 Maij 
660 till den 2 Martij öfuer gången war, bekiändt hafuer, thet och han Ryttaren 
om samma tijdh tillstått hafwer. 5:to) Hafuer Konan thå hon födde barnet den 2 
Martij 661 bekiändt på en annan Ryttare Hindrick Elofꞵon b:d ehuru wäll hon 
ingen annan på tingen bekiändt hafuer ähn Erich Johanꞵon, och icke häller 
kommer den tijden medh hänne öfwer enꞵ, thå Hindrick hänne besof i Jacobi 
tijdh 660, som hon för en Nämbdeman Biör Jonꞵon i Åå bekiändt hafuer. Om 
huilke omständigheeter dhe nu som å twenne tingh tillförende allwarligen 
förhörde och förmante ähre till Sanningens kiäntzlo, men både alt stadigt neekat, 
kunde eller wille icke häller Måns Suenꞵons Hustro Rogiähl som till någon 
ålder kommen war förstå dhem emillan något olofligit omgänge wara skiedt, 
uthan wille wara dhen som sin man befrija wille. Altså medan denna Saach nu 
på thet trijdie tinget ransaakat ähr, dy lades dhen till nämbdens öfuerwägande, 
och war så dheras enfaldige betänckiande, att oansedt Måns Swenꞵon emoot 
ofuan:ne omständigheter eij fick laga wära; Lijkwäll medan dhe alt stadigdt 
neekade, och Måns hustro kunde honom i dhet måhlet eij beskylla, dy håller 
denna Ringa Rätten dhem efter domare Reglans anledningh ledige och frij, och 
Ställa thet som för menniskorz hemligit ähr, under Gudz domb. 
 
Per Nielꞵon i Jettzholmen hafwer belägrat Karin Hansdotter i Håksta, som 
dhe både bekiände, fälthes han att bötha 3 m:r och bäggie stå Kyrckioplicht. 
 



En lööꞵ Kona Sigridh Olufzdotter i Fårꞵa anklagades af Nilz Larꞵ i Baarsta 
att hon hafwer stulit honom ifrån 3 Röökar halfskiächt lijn, som af hännes 
handom tagit blef, och hon icke kunde neeka före, huilken tiufnadt af nämbden 
wärderat blef för 1 P Sm:t. Altså efter Kongl. Maij:tz Straffordningh, ähr hon 
dömbdh gifua Målzäganden sitt igen och bötha 3 gånger så mychet som 
tiufnaden ähr wärderat före. 
 
Oluf Olufꞵon i Watnlångh hafuer gådt ifrån Stämbningen och eij Clarerat sijne 
uthlagor medh Landzskrifwaren Oluf Jönꞵon, altså wardt han fäldt att bötha 3 
m:r. 
 
Lars Perꞵon i Byen och Rogsta Sochen hafuer dragit noot i annars Fiskiewatn, 
och thå Erich Jonꞵon i Steringh wille hindra noothen som Fiskiewarpet åtte, 
sleet han sönder nooten. Wardt sagdt att Lars Perꞵon skall bötha 3 m:r och Erich 
Jonꞵon 3 m:r för thet han spilthe nooten efter thz 25 Cap. i Bygninga balcken. 
 
Huuꞵarma i Hermånger 10 Personer dheras skatt 3 hemman 11 öre 22 th:r. 
I Jettendahl 5 Personer dheres skatt 1 hemman 11 öre 13 th:r der på bewijs 
gifuit. 
 
Oluf Perꞵon och Swen Mårtenꞵon i Brinsta läthe 3die gången upbiuda en 
hemmans lått i Backan 3 öre 4 th:r 3die gången. 
 
Oluf Perꞵon i Wattrångh lagbödh ett hemman i Råsta 5 öre i skatt 3die 
gången. 
 
Anlangande den waꞵbotn som för dhetta medh olaga Syyn ähr kommen ifrån 
Jöns Olofꞵon i Råsta, och Oluf Larꞵon i Stocka, Så wart thet nu så afsagdt, 
att dhe gå till samma waꞵbotn igen efter synt Råå och Röör, till theꞵ Oluf 
Nielꞵon i Rosta kan medh bättre skiähl winna någon waꞵbotn, dher hans 
Stycken eij gå å waꞵn uth. 
 
Dato, inlades en längdh oppå alla Sahl. Joen Olufꞵons i Hånich Creditorer, 
som in alles hafua till att fordra 941 P 15 öre Km:t och af hans hufwudlöön eij 
mehra ähr att tillgå ähn 160 P Km:t. Altså wardt uthrächnadt att opå Mårten 
Olufꞵons i Stockholm skuldfordran 153 P 29 öre Km:t belöper sigh 26 P och 
dhett öfrige brister han som dhe flere efter quotam. 
 
Emedan såsom Båtzman Lars Jonꞵon i Teensätter på sin hustros wägnar 
besitter 4 sträckiemåhl Jordh dher sammestädes, Lars Olofꞵon i Nybyn, som 
störste deelen af 4 öres landh Jordh medh domb och fastebref innehafr till stoort 
mehn och förfångh. Altså wardt sagdt att Lars Jonꞵon skall låtha sigh uthloꞵa, 
att skattebonden icke skier förnähr. 
 
Befalningzman Lars Isaachꞵon lätt inläggia en Rächningh angående 510 P 12 
öre Km:t som Sahl. Erich Perꞵon Bandtleer påföres för åthskillige åhrens 
uthlagor, hwar oppå bem:te Bandtlerens Syster Hustro Brijta medh sin Broder 
Lars Perꞵon hafua uthgifuit sin Obligation, för uthan dhe 208 P 22 öre 8 th:r 
som heela arfskapet ähre skyldige. Dher emoot hade Anders Nielꞵon Borcka 
på bem:te Hustro Brijtas och Sahl. Cammererarens Canickens efterlefwer-



skas Hustro Kirstins wägnar något att prætendera, men efter han ingen 
fullmacht hade togz hans Saack eij opp. 
 
Befalningzman Nils Larꞵon Wargh inlade H:s Excell:ts H. Gouverneurens 
Arrest Sedel af dato 30 Julij 661, huilken förbiuder Sahl. Erich Bandtlers 
ägendomb löst och fast för försträchte peningar 1017 P 24 öre Km:t af Sahl. 
Borgmästaren Erich Abramꞵon, efter Sahl. Bryniel Danielꞵons försäkringh 
af dato 22 Augustij 657. Imedler tijd stånde dhe Saaker som nu Inventerade ähre 
i Holmen till Sakꞵens wijdare uthförande. 
 

Dito den 10 Junij 
Åhr 1662. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Placat af den 14 Maij 662, angående Tartarnes 
afskaffande. 
 
Oluf Joenꞵon i Bälingh hafwer fördt någre ohöflige och otijdige ordh emoot 
Erich Ingemarꞵon i Hällan som nu Oluf Joenꞵon medh witnen öfwertygat 
blef, för huilke ordh han fälthes att bötha 15 m:r Tingmåla balcken 20 Cap. 
 
Johan Michelꞵon i Frösten swor en olofligh edh för Rätten, wardt han derföre 
fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Dato lätt Kyrckioherden medh sijne Consorter förbiuda en och annan som 
understår sigh medh liustrande i Holmåhn Cronones taxerade fiskien till mehn 
och förfångh, widh 40 m:r tillgiörandes. 
 
Dato Insinuerade Regementz Quartermästaren Anders Erichꞵon Lille en 
Fullmacht af dato 21 Martij 662 angående en skuldfordran som Lars Larꞵons 
Nordmans Hustros förre man Sahl. Erich Abrahamꞵon hafuer medh 
Contante peningar 1017 P Km:t länt Sahl. Bookhållaren Erich Bandtler, 
prætenderandes uppå hans här quarlembnade ägendom och en gårdh i 
Wattrångh 5 öre i skatt. Så emedan ingen Suarande i Saaken war, altså blef 
saaken opskutin. 
 
Emedan såsom Edsätter- Lönånger- och Wattrångzman för dhetta hafua 
inlagdt sin Neijonögons taxa en Ottungh af huart landet i Holmströmen in till 
dhem som åhle- och laxefiskiet Arrenderat hafua. Altså böhre the och nu lefrera 
samma Neijonögons taxa in till nu warande Arrendatorer Kyrckioherden H. 
Oluf och hans Participanter under dhet förswar som Cronan dher af kan hafua 
sigh förbehållit. 
 
Dato tillstodh och offenteligh bekiände Nilz Larꞵon i Baarsta hafua pantsatt 
sin Hustros Syster Kirstin Johansdotter Baarsta hemmanet för hännes lööꞵe 
och faste ägor efter bythes Registret i Peningar förståendes 420 P Km:t, och å 
deꞵ försäkran hafuer hännes Målzmän Joen Erichꞵon i Lindsta och Nilz 
Perꞵon i Edsätter tagit 12 män Joen Olufꞵon i Watnlångh, Erich Nielꞵon i 
Rosta, Lars Hanꞵon ibidem, Oluf Perꞵon i Wattrångh, Nilz Jonson i 
Steringh och Peder Suenꞵon i Fårꞵa i löfte medh så besked att Båtzmanshållet 



skall Nilz Larꞵon swara till, doch så förståendes att Nilz Larꞵon hafuer sin 
Syꞵlorätt för hänne förbehållin. 
 
Dato uthi den anhängige och Stridige Saach emillan Wattrångzman Kiärande 
och Edsättersman Swarande; angående först dhe nootedrächten och 
Ryꞵiewärckeställen som Edsättersman föröfuar i Holmskogens Siögar å 
Wattrångzmans skattängh, Så och för nootedrächte om Sommar och Winter i 
Alder- och Ramꞵwijken och Holm Siögens fiskie tiärnar, och sädan 
Lonångers mans nättie- och Enefiskie om Hösten widh Långören. 
 
Så ähr dher öfwer efter 6manna Syns Ransaakningh och förre ingångne 
förlijkningzskrift af dato 25 Martij 1641 och dher å gifne Fastebref dat _ 7 
Martij 1645 medh underskrefne owalde af nämbdens afsagde betänckiande och 
domb, att Edsättersman eij tillåthes medh sitt nootedrächte och Ryꞵiewärckar 
bruka och föröfwa om Wåhr och Sommar på Wattrångzmans skattängh, icke 
heller om Sommaren medh noothedrächte i Alder- och Ramꞵwijken efter 
Holm man allena för sin Skough å watn uth aflägger för Skiärriegården deꞵ 
afgående Siäleafradh. Sädan brukar Edsätterman sitt Sommar Nootedrächte och 
Fiskie-wånor medh sin rätt efter Dombrefwetz lydelꞵe i Norre och Sörre Holms 
Siögar emoot Wattrångzmans rätt i dhe warp dher skogen möther, och icke 
wijdare brukar Edsättersman Winter noothe drächte ähn Lönångers mans rätt 
ähr i bem:te Siögar, men icke i Tiärnarne och Alderwijken dher Lönångers man 
sigh eij kiänner som tuå delarne äger. Och i så måtto afstår och Lonångersman 
medh sitt Ene- och Nättiefiskie widh Långören, rättandes sigh i dhett öfriga 
efter Dombrefwetzs lydelꞵe, widh dhett Straff och böther som dher i förmähles 
och för åwärckan dher nu här efter klagat warder. 
 
Efter Insinuerat skiähl och witnesbördh wardt sagdt att Jöns Olufꞵon och Oluf 
Perꞵon i Rosta äger skough i Holmen efter sin dher sammestädes Jordh inne 
uthi Peder Erichꞵons i Skarftiär låttfälle, thet gode män skoole efter hans äga 
pröfua emoot Per Erichꞵons Jordh i Holmen huru stoor dheras lått ähr. 
 
Peder Erichꞵon i Skarftiär begiärade Syyn emillan honom och Stockaman 
angående Sochne Rågången, dher på 3 af huardhera Sochnen nämbde blefwe. 
 
Niels Perꞵon i Edsätter lätt upbiuda Märijt Jonsdotter i Hånoch mz hännes 
ägendomb 1ste gången. 


