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Jettendahl och Hermånger Sochner 
den 1 Septembris. 

 
Nämbden. 

Jon Perꞵon i Alfsta, Anders Jonꞵon i Linsta, 
Mårthen Nilꞵon i Åå, Erich Biörꞵon ibidem, 
Jon Perꞵon i Wijk, Olof Olofꞵon i Hånick, 
Swän Jonꞵon i Hånick, Erich Nilꞵon i Röste, 
Swen Mårthꞵon i Brinsta, Olof Larꞵon i Stocka, 
Mårthen Perꞵon i Wattrång, och Erich Ingemarꞵon i Hällan 
och Jettendahl Sochn, i ställe för Harald Anderꞵon i 
Linsta som dödh ähr, hwilken swor sin Tolfmanna Eedh. 

 
Oplästes Kongl. Maij:ts Nådige Resolution till Ländsmännerne om holl liggiandhe 
Daterat Stockholm den 23 Maij sidstledne, och att Allmogen böre här efter 
owägerligen liggia i holl, och låtha infinna sigh i Gästgifware gårdhen när hollet 
på dhem kommer. 
 
Factoren Hans Behm opbiuder ett hemman i Wattrångh Siu öre 3 ?:r i skatt, 
som han af Erich Larꞵon ibidem Kiöpt hafwer för Etthundrade Sextijo daler 
Silfwermynt andre gången. 
 
Item låther han opbiuda ett hemman uthi Wattrångh om Fem öre 17 ?:r i skatt, 
som han sigh tillbytt hafwer af RegementsPresten Wällärde H. Johan Kanick, 
emoth ett hemman i Wij och Idnor Sochn, Fem öre 18 ?:r i skatt andre gången. 
 
Wijdh hwilket opbudh framstegh Lars Olufꞵon, som Larꞵ Erꞵ DotterSohn ähr, 
och klandradhe efter hemmanet Wattrång Siu öre 3 ?:r i skatt, aldenstundh han 
på hemmaneth ingen Kiöpepenningh opburit hafwer, dheremoth Factorens 
Fullmächtige Swaradhe att penningarne ähre uthi qwarstadh satte, till dhen ända 
att om så hända skulle att någon af Erfwingarne wille hemmanet lösa efter 
Syskonekiöp, dhet H. Factoren wille hafwa sine nedhsatte penningar sig 
förbeholdne. 
 
Lars Olufꞵon Krukomakare, förtijdhen wistande i Wattrång, kiände nu sig 
rättmätigt wara skyldigh till Muhrmästaren Olof Jonꞵon i Stadhen Otta daler 
Kopparmynt, som han lofwadhe betahla till nästkommandhe Michaelis tijdh, och 
emedhan han dher medh tredskats hafwer, emoth Befallningsmans 
StembningzSedehl att inkomma till Stadhen dher giälden giordh war, blef han 
sakfält till 3 m:r SilfrM:t. 
 
Comminister H. Per Hoffman låther opbiuda Nils Ers halfwe hemman i Backan 
Fyra öre 9 ?:r i skatt, som han kiöpt hafwer för Trehundrade daler KoppM:t, hwar 
under Brijta Erꞵdotters trijdie parth war förståendes, jempte dhet H. Per hafwer 
lofwat fohla henne i dödhe dagar, och hon dheremoth transporterar H. Per sin dehl 
bemelte hemman Backan, tillståendes nu sälliaren Nilꞵ Erꞵon sitt dherpå gifne 
Kiöpebref wara af godh samtyckio giordt; Altså opböds bemelte halfwe hemman 
Fyra öre 9 ?:r i skatt förste gången, och efter som Kongl. Maij:ts Nådige 



Resolution 672 inneholler, att ingen Jordh undan rätte bohlbyen bör alieneras; Dy 
blifwer Jordhen honom till en säker underpanth. 
 
Olof Perꞵon och Swän Mårthenꞵon i Brinsta tillstodo nu för Rätten, sitt 
giordhe Kiöp, medh Wällärde H. Per Hoffman om en Tompt medh brunn uthi 
Backa hemmaneth liggiande för Fyratijo daler Kopparmynt, doch sigh 
förbehollande att dhen samma Tompt i framtijdhen skulle till någon obördigh 
sällias, att wara närmast bemelte Tompt medh Kiällaren för så månge penningar 
igenlösa, och skall då mätas hwadh han dherpå kostat hafwer, hwilket af godhe 
Män pröfwas skall. 
 
RegementzPresten H. Johan Kanik läth opbiuda Anders Jonꞵons i Linsta 
Fierdeparth som han i Holms hemmanet ägandhe ähr, som han Kiöpt hafwer för 
Trehundrade daler Kopparmynt förste gången. 
 
Wijdh hwilket opbudh framstegh Anders Jons brodher, Nils Jonꞵon i Bähling 
och wille qwällia opbodet, hwilken förmenar sigh närmare wara samma dehl i 
Holm inlösa efter han bördigh ähr: H. Johan föregaf att såwijda dhenne dehl förr 
hafwer legat under Holms hemmanet, dhet han på sin hustros wegnar Possiderar, 
förmehnar han sigh mere wara att lösa Fierdeparten till rätta hufwudhhemmaneth; 
Altså blifwer H. Johan wijdh dhen Fierdeparth som han hafwer, behollen, till deꞵ 
han lagligen dher i frå dömbdh wardher, H. Johan will förmena att någon Jordh 
ähr kommen ifrån bemelte Fierdeparth, dherefter ransakas ??? och moste så 
Qwälliaren sättia till rättan Fahrdagh penningarne ifrån sigh, så frambt han 
Jordhen inlösa will. 
 
Sex Grannar uthi Åå by, blefwe anklagadhe af Ländsmannen Erich Anderꞵon i 
Gärdhe, för dhet dhe hafwa försummat att komma efter Ländsmans budh medh 
sine Hästar i Skiutsfärdh, Nembligen Jon Perꞵon i Åå, Mårthen Nilꞵon ibidem, 
Johan Carlꞵon i Diursta, Erich Mårthꞵon ibidem, Anders Kehlꞵon i 
Kongsgårdhen, och Jon Olufꞵon ibidem för dito. Sakfältes till hwarsine 3 m:r 
SilfrM:t. 
 
RegementzPresten anklagadhe Olof Olofꞵon i Eedhsätter och hans Consorter, 
för dhet dhe uthan lof och minne hafwa gådt uthi hans Fiskiewatn, och ophäfwit 
H. Johans Fiskietygh, dhet han lagdt hafwer af Lönnångersboerne emoth Een 
Daler 16 öre Kopparmynt om åhret. Dy sakfältes han till 3 m:r efter dhet 25 Cap.l 
Byggningsbalcken Landslagen, och förlijke sig medh Lönångersboerne, efter H. 
Johan inthet nöth Fiskiet till ??do, efter dhet Kiöp, som han medh dhem slutit 
hafwer Nembligen En Daler 16 öre om åhret. 
 
Fendrichen Pell Perꞵon i Bergsiö, Per Erꞵon i Ungrick, Swän Jonꞵon i 
Honick, och Nils Erꞵon ibidem, tilltaladhe dhe andre grannarne i Honick, att dhe 
giöra dhem inpaꞵ medh löf och grästagandhe på en Öö Storön benemdh, som skall 
liggia i Råskildnadhen emillan Bergsiö och Hermångers SochneRåå, dher medh 
Honicksboerne swaradhe och sadhe att Öhn ähr belägen inom Hermångers Råå, 
Bergsiö Man inwändhe att dhe hafwa haft gamble bref sigh emellan, men när 
byen i Honick opbrändes blef brefwen borta, doch blef berättat att BergsiöMan sin 
gamble häfdh i månge åhr haft hafwer, och HonicksMan allenast medh lof wara 
kommen att taga ther löf; Dheremoth dhe Swaradhe och sadhe att dheras 



Förfädher i forna tijdher hafwa haft sine Fäbodher dhersammastädes. Resolutio. 
Så wijda dhe eij lagliga stämbd eij heller sine beskeedh wijdh handen hadhe, dy 
opskiöts ährendet till näste tingh, att skaffa sigh beskeedh så framt dhe wille Öhn 
sigh tillkiänna medh ättiandhe eller löftagandhe. 
 
Gamble Pijga Kersten Johansdotter Sahl. Johan Liflanders gaf sig till 
Sytningz hoos Syster Sohnen Lars Nilꞵon i Bärsta, medh sine Målsmäns, Olof 
Olofꞵon i Hånick och Jöns Olofꞵon i Röste, samtyckio, att skiöta henne i döde 
dagar, emoth Trehundrade Trettijo Daler som Sahl. Nilꞵ Larꞵon Biugg i Bärsta 
henne skyldigh war på hennes tillfallne lösörer, hwilket hon och nu för Rätten 
samtyckte att så skee skulle, undantagandes Tolf Måhl Jordh uthi bemelte Bärsta, 
som hon wille hafwa sigh förbehollit, dher dhe icke medh skiötzlen skulle uppgå. 
Efter hennes dödh skulle skiftes emellan hennes Systerbarn, hwilken Disposition 
så frijwilligen giordt och bewilliat ähr, blef af Rätten appr????rat och för gildiger 
ehrkändt. 
 
Lars Olofꞵon i Wattrångh, hadhe uthan lof och minne, tillgrijpit dhen tompt 
Erich Larꞵon ibidem tillhörigh ähr, emedhan han ännu sielf ägandhe ähr på 
hemmaneth, Larꞵ sadhe, att så wijda Factoren icke stodh sitt Kiöp på bemelte 
hemman, kundhe han och icke efterlåtha Erich Larꞵon aldenstundh han hafwer 
trädt till hemmanet att afbetahla all gäldh; Dy war Rättens betänkiandhe, att Lars 
Olufꞵon skall gifwa till Erich Larꞵon af dhen slagne Tompten så mycket som 
dherpå wäxt ähr. 
 
Båtsmans Änkia Hustru Karin ifrån Ilꞵbo, angaf sigh hafwa att fordra af Sahl. 
Nilꞵ Biuggs Sterbhuus Fembtijo Fem daler 4 öre Kopparmynt, begärandes som en 
annan Creditor måtte nå sin betalningh. Sammaledes Båtsmans Änkia i Steringh, 
angaf hafwa att fordra uthi bemelte Sterbhuus Tretton daler Kopparmynt, Äfwen 
och så dhen trijdie Hustro Karin i Edsätter, föregifwer sigh hafwa fordra för 
Twåhundrade alner lereft Tiugutwå daler KoppM:t, dhem dhe till större säkerhet 
blef skuldhen inprotocollerat, att dhe sin rätt icke förtegat hafwa. 
 
För Änkia Hustro Sigredh i Bählingh, sattes till Målsman Anders Perꞵon i 
Wählsta, att hennes bästa förswara. 
 
Daniel Jönꞵon i Forꞵa war stämbdh af Ländsmannen Erich Anderꞵon att 
swara Hustro Sigredh i Steringh och inthet Comparerat bötte 3 m:r SilfM:t. 
 
Jon Erꞵon i Nybyn låther opbiuda någon panteJordh uthi Älfsta, som han i pant 
hafwer af Jon Mårthꞵon ibidem för Twåhundrade Fem daler Kopparmynt andre 
gången. 
 
Ländsmannen Erich Anderꞵon låther opbiuda een Swahl belägen i Hagan, som 
han i pant hafwer af Oluf Jonꞵon i Älfsta för Tijo daler Kopparmynt andre 
gången. 
 
Hans Anderꞵon i Älfsta, tilltaladhe Lars Anderꞵon i Linsta, för dhet att han 
hafwer gådt tillijka medh Chronones Båtzmän Erich Erꞵon Lustigh och Elias 
Syhl uthi Hans Anders Siöbodh, dher att ransaka om dhen tiufnat som ähr 
bortkommen för Anders Haraldꞵon i Linsta Nemblign En Tunna Strömmingh, 



hwilken Larꞵ Anderꞵon hafwer sagdt att ingen annan hafwa stulit än Hans 
Anderꞵon, dhet Båtzmännen wittnat hafwa, när dhe bortreste till Stockholm, att 
Lars Anderꞵon hadhe sagdt osandt på Hans Anderꞵon dhet dhe bewittna willia 
och medh Eedh holla när så fordras; Dy war Rättens betänkiandhe, att såwijda 
Båtzmännerne hafwa warit medh i flack och farnöthe till att opbryta bodhen, och 
inthet wittnesbördhen ifrån sigh gifwit, för än dhe dagarne som bortreste; Dy skall 
saken stånda till näste Tingh då Båtzmännerne skole plichtige wara att till swars 
stånda. 
 
Uthi dhen twistige Saak emellan Oluf Olufꞵon i Edsätter på Erich Olufꞵons 
Compagnie Båtzmans wegnar Kiärandhe, och Erich Erꞵon i Diursta, på sin 
brodhers framledne Michel Erꞵons wegnar Swarandhe, angåendhe bemelte 
Michell Erꞵons gifne Obligation den 2 Julij 670 till Erich Olufꞵon på 
Twåhundrade Fyratijo En daler 24 öre KoppM:t, hwilken Obligation Michell 
Erꞵon förmedelst sine Diverse bref sökt i lifstijdhen annihilera, ähr dheruthöfwer 
HäradsRättens afsagde domb. Rätten ehrkiänner af dhe in actis förekombne 
skiähl, Obligationen af den 2 Julij 670 på Twåhundrade Fyratijo En daler 24 öre 
KoppM:t ständig, aldenstundh Erich Olufꞵon, efter HäradsRättens sluth den 26 
Novembris 672 hafuer förskaffat sigh en Attest af Notario Publico i Stockholm 
den 8 Januarij 673 att Obligationen ähr richtigh, Deco???randes dhe lefwererte 40 
P:r Dito Mynt som på Obligationen fins teknat: Belangandhe insinuerat 
Prætension på Siuttijo En daler 24 öre Kopparmynt af Erich Larꞵon Åhmans 
begrafningzkostnadt skedd till bemelte Michell Erꞵons Jordhefärdh, kundhe 
Rätten inthet bijfalla, emedhan dhen uthan Verification här lembnat ähr, och 
deꞵuthan ähr Michell Erichz befintelige egendom tillförendhe förskrifwen och att 
distraheras af TingsRätten förbuden, till deꞵ obligationen wardher fullgiordh, 
serdeles efter Sahl. Michell Erꞵon hafwer uthi sin obligation förskrifwit sitt arf 
här i Helꞵingelandh till skuldens betalningh; Skulle och Arfueth wara större än 
gäldet, dhet skall wederböranden tillställas, men hwadh här i brister, hafwer han 
sin regress till Sahl. Michel Erichz egendomb, dherest han kan finnas. 
 

Dito den 16 Novembris. 
Lars Erꞵon Höök. 

 
Förehölts Allmogen i Hermånger hans Excell. Wälborne Herr Gouverneurens 
skriftelige befallningh till BefallningsMannen Hans Larꞵon daterat Jerfzö den 3 
nästafledne Februarij angåendhe dhen hielp som bemelte Jerfziöbönder till deꞵ 
Steenbroes oprättandhe söker af Hermånger Sochn, efter dhe i Jerfziö för 51 åhr 
sedhan dher widh Hermånger skole hafwa 1200 dagzwerken på wägen 
dhersammastädes anlagdt och något dherefter 240. Hwartill Hermångers 
Sochnebönder till swars infunno dhet dhe efter dåwarandhe Landshöfdingens 
befallning äre lagde till andre Sochner att byggia Allmennewägen, och andre hijt 
till Sochnen förordnadhe som bygdhe wägen, önskandes fått byggia inSochnes, 
hadhe förmodeligst detta här beswäret dhem inthet påkommit, beklagandes här 
jempte dhe sielfwe hadhe en långh och beswärlig broo uthi Sochnen som dhe icke 
uthan stoor bekostnadt most hålla widh macht, jempte åthskillige andre broer, 
warandes altså mehrbemelte Hermångers Sochnebönder uthj dhen ödhmiuka 
tillförsicht, dhem icke mehra blifwa påbördat än som dhem kan wara drägeligit, 
och att dhe så mycket bättre sine wägar och broer in Sochnes sköta måtte. 
 



Regementz Presten Wyrdige och Wällärde H. Johan Kanick tillijka medh Nils 
Pederꞵon i Wattrång begärte af Rätten tillkommande Wåhr, sigh måtte efterlåtes 
någre lottlöse Män att besichtige Holms och Wattrångz skoug på Norre sijdan af 
åhn och hwadh hwar och een i synnerhet dher örckiat hafwer medh Stafrums och 
Sågtimbers hugge, efter någre skola giöra bemelte Egesmän insprång på samma 
skogh, hwilket honom wid behörig tijdh efterlåtes och widh ansökningh hoos 
Lensman dhermedh willfars; Och såsom bemelte SkogzEgande befahrade skogen 
dhersammastädes uthödes af någre obetäncksamme som under skydd af sitt lille 
lott fulle dhet wijdh öfwerskrijder och androm skada tillbefogat; Begäradhe dhe få 
skifta Skogen sin emellan, hwilket dhem efter lagh och Kongl. Maij:ts sidst 
uthgångne Skogzordningh af åhr 1664 och den 16 puncten dhem tillåtit blef skee 
måtte, emellan dhem på den ene, och Olof Olofꞵon i Edsätter, Anders Perꞵon i 
Skarftiärn och Jon Thomꞵon i Röste på andre sijdan. 
 
Efter benemde godhe Män nämbdes på skoghskifte emellan Wällärde H. Johan 
Kanik, och Nils Perꞵon i Wattrång och Olof Olofꞵon i Eedsätter medh sine 
Interessenter Nembligen Olof Olofꞵon i Honick, Olof Hanꞵon i Röste, Mårthen 
Perꞵon i Wattrångh, Jon Perꞵon i Wijk, Mårthen Nilꞵon i Åå, Erich 
Ingemarꞵon i Hällen. etc. 
 
Wälbemelte H. Johan Kanick opbödh dhen Fierdeparth som Anders Jonꞵon i 
Lindstad honom uthj Holm och Ström tillsålt medh alle tillydande lägenheter 
andre gången. 
 
Upböds Fyra öre 9 ?:r i Skatt i Backan och Hermånger såsom Wällärde H. Peder 
Hoffman af Nils Erichꞵon i Backan emoth Trehundrade daler KoppM:t 
innehafwer andre gången. 
 
Upböds Wattrångz hemmaneth Fem öre 17 ?:r i skatt som RegementzPresten H. 
Johan Kanick förwäxlat medh Factoren Behm uthj ett hemman i Wij Fem öre 
18 ?:r i skatt trijdie gången. 
 
Målsman för Hustro Sigredh i Åå och hennes barn sattes Anders Kiählꞵon i 
Kongzgårdhen och Anders Pederꞵon i Elfwestad. 
 
Öfwer Regements Prestens H. Johan Kaniks ehrlijdne miꞵwäxt af hemmanen 
Wattrång och Holm bägge Ellofwe öre 17 ?:r i skatt, wardt ransakat och 
betygadhe hans grannar och Någrannar, dhet han så för afledne åhret 1673, som i 
detta emoth uthsädet Sex Tunnor ??? ett ringa igen som och mehrendels förgick 
uthj land, hafwa, och förmådde allenast dher af giöra 3½ ? swagh Sädh i 
Kyrkioherberget, jembwäll hans i detta åhret i synnerhet dher i Holm fångne 
åhrswäxt som för Fiorton dagar sedhan än uthestodh, så wara af dhen långsamme 
wätan förskembd, att sedhan dhe kom i Huus, till ingen nytta war. 
 
Kom för Rätten Hederlig och Wällärde H. Peder Hoffman begärte Målsman för 
Sahl. Nils Erichꞵons i Wattrångh efterlefwerska Hustro Sigredh Hanꞵdotter 
tillijka medh henne Änkian och Inladhe een Testamentsskrift af den 20 
nästförledne Septembris lydandes, att efter bemelte Änkias Hustro Sigred 
Hanꞵdotters Man förben:dhe Nils Erichꞵon icke hadhe aflat medh henne barn 
tillsamman, hadhe han Testamenterat henne alle förwerfde löösörer, dher till 



medh, alt hwadh dhe, medhan dhe i hionelagh woro, inlöst hafwa, såsom och i 
anseendhe att hennes Sahl. Man Nils Erichꞵon hadhe betalt, Cronones återstäde, 
som wore satte på hemmaneth jempte annor privat skuld, hadhe han för sin rätta 
Arfwinge adopterat Systerbarnet Anders Pederꞵon, som wijdh hemmanet 
tillijka medh Änkian och efter hennes dödh förblifwa skulle; Begärandes nu 
Målsmannen wälbemelte H. Peder dhet Änkian förberörde Testamente wärkeligen 
åthniuta måtte. Då framstegh Nils Erichz Swåger Lars Anderꞵon i Lindstadh 
och wille säija att hwadh gäld som Swärfadren Erich Nilꞵon på hemmanet 
giordt hadhe, war deꞵ löse egendom widh skiftet efter honom, ther till afsatt och 
förmente dhem nogsampt giöra fyllest, men Huus och Jord ibidem trodde han 
medh sine Consorter dhem wara förbehollit, jembwäll och hwadh honom serskilt 
efter Mödernet tillkom såsom 5½ Måhl Jordh och någre penningar, som 
byteslängden nämbner, och dhet förre inthet Concernerer måtte owägerligen 
uthbekomma, hwar till och Målsmannen samtyckte skee skulle, men wille 
förbemelte Målsman inwända som skulle Sahl. Nils Erꞵon hafwa betalt mehra 
skuld, och än Änkian moste inlösa mehra dherifrån pantsatt Jordh än hemmanet 
wärt war, och dhe så mycket mindre hadhe prætendera; Hwilket alt 
HäradsNämbdh, togh i betänkiandhe, och sadhe parterne emellan, att hwadh 
Testamentet wijdhkommer, niuter Änkian Hustru Sigredh efter lagh 19. Cap.l 
Erfdbalcken Stadslagen, och 14 Kyrkiobalcken hwar trijdie penningh af sin Sahl. 
Mans gamble börd och hans Arfwa /: wäll förståndes dher något öfrigt fins i 
behåll, sedan all bewijsligh gäld gulldin ähr :/ till skiftes, hwar hoos och Änkian af 
samma Fundament niuter alle förwerfde löösörer såsom och medh sin Adoptativo 
beholler bördsrätten, för sin Sahl. Mans Syskon, till bemelte Wattrångzhemmanet. 
 
Emedhan dhet befans Sahl. Jöran Hans Änkia Hustro Sigredh i Bähling war 
skyldigh ett anseenligit på Chronones uthlagor så wäll som annat particulier och 
såsom Sohnen Johan Jöranꞵon nu instiger till Modren på hemmanet, som och 
moste swara till all giäld; Dy blef förbudit hoos Johan Jörans werdar ??? Olꞵon i 
Nybyn och Hustru Gertrudh i Håchstad, hwadh dhem ännu böre betala på hans 
hufwudlöhn in emoth Twåhundrade Daler Kopparmynt, och dher af uthan 
Länsmans Förståndige Erich Anders wettskap inthet uthlefwererer till någon 
Particulier wider plicht tillgiörandes, och hwadh sedhan af bemelte warder 
antingen i penningar eller gångbara werdörer kan fångas, skall bemelte Erich 
Anderꞵon Distribuera Sahl. Jöran Hans Creditorer emellan. 
 
Belagandhe dhet Testamente som gamble Pijga Karin Olufsdotter i Elfstad, 
nästförledne 8 Septembris uthj godhe Mäns Närwaru i så måtto uprättat, dhel hon 
förste sinnet, och uthj sin Målsmans Erich Anders i Gierde närwaru, gaf sin 
Brodher Sohn Oluf Jonꞵon i förbemelte Elfstad, dhen Jordelott hon hadhe löst i 
Hagan och ett Måhl hwart åhrs Sädhe, men dherefter 14 dagar gifwit till bemelte 
Olof Jonꞵon altsammans som fans efter sigh, och dhet uthj Målsmannens 
frånwaru; Hwilken gåfwa Båtzmannen Anders i Legden, som hafuer 
förbenemde Karins Syster till Hustru, nu klandrade, och hennes uprättadhe 
Testamente Disputera wille, men dheremoth Olof Jonꞵon påstodh dhet niuta efter 
lagh. Så ehuruwäll Olof Jonꞵon medh fogh syntes påtahla samma gåfwa efter dhet 
war hennes aflinge gods, men såsom gåfwan uthan rätta Arfwinge, som war 
dhenne Anders i Legdens och lagkallade Målsmans Consens och närwaru gifwin 
Arg:to Cap.l 14 Kyrkiobalcken, kundhe Rätten eij bijfalla dhet wara laga giäf, 
uthan sadhe parnerne emellan, dhet mehrbemelte Olof Jonꞵon, niuter hwadh som 



först gifwit war, så och hwadh han ex proprio kan hafwa förskutit till hennes 
begrafningh, och sedhan skiftes Karins efterlembnadhe egendom hennes Arfwa 
emellan Brodher Brodherslott, och Syster Systerslott. Men Oluf Jonꞵon wadde 
häremoth under Lagman medh 3 m:r SilfrM:t. 
 
Ländsman Erich Anderꞵon i Gärde upbödh ett Swahllandh undan Olof Jons 
hemman i Elfstadh i Hagan liggiandes, emoth Tijo daler Silfrm:ts Capital trijdie 
gången. 
 
Lars Olufꞵon i Nybyn upbödh een pantJordh Kallåkeren benemdh för Tiugu 
Fem Rixdaler Specie som Anders Perꞵon i Elfstad af honom till läns tagit trijdie 
gången. 
 
Opböds åthskillige Åker- och Engesstycken uthi Anders Olufs hemman i Elfsta 
emoth Sädh och länte penningr af Mårthen Erichꞵon i Nybyen som skriften 
inneholler trijdie gången. 
 
Factoren Wälbet:dde Hans Behm läth igenom sin Bokhollare Olof Nilꞵon 
Wargh upbiuda sig tillkiöpte hemman af Erich Larꞵon i Wattrång 7¾ öre i 
skatt trijdie gången sinnat. 
 
Då Erich Ingemarꞵon i Hällen och Jettendahl, Fullmechtigh af Erich Lars 
Dotter Sohn Lars Olufꞵon framstegh, och qwalde samma opbod, säijandes 
dhenne Lars Olufꞵon fuller i förstone till Kiöpet Consent??rat hafwa, men såꞵom 
han der opå ingen betalning ännu hadhe opburit, för uthan hwadh uthlagor och 
annan skuld som på hemmanet lembnat war, begiärade han lösa bemelte hemman 
i börd, och sielf swara till återstäderne, som och Wälbemelte H. Factors dher 
inskutne penningar hwilket HäradsNämbdh, honom efter lagh och dhet 3 Cap. 
Jordbalcken Landslagen eij wiste förwägra; Doch så för än han medh hemmanet 
sigh wijdare befattar, giör richtighet medh förbemelte återstäder sampt H. Factor 
Behms dher inlagde penningar, så frampt han detta sitt qwälliandhe inom dhen 
tijden som Lagh dicterer åthniuta will. 
 
Lars Erꞵon i Skarftiärn warde sig medh sielf sins Eedh dhet han inthet wiste 
sigh wara skyldigh till för detta Befallingsman Nils Larꞵon Wargh, på 
Chronones Uthlagor för hans Befallningsåhr, hwarken på wiꞵe eller owiꞵe. 
 
Emedhan någon twist hafwer warit emellan Anders Hanꞵon i Lindsta och 
Anders Jonꞵon i Lunde om något träde och muhlbet som Anders Hanꞵon will 
beränkna sig i Lunde åkeren: Och hafwa godhe Män Erich Biörꞵon i Åå, Jon 
Pederꞵon i Elfstad och Erich Anderꞵon i Gierde tycht skiähligt wara att 
Ländsman blifwer widh dhen Muhlbet som han haft hafwer och dher slå hwar sine 
rener då dhen åkeren ähr i Säde, men doch icke så att Ländsman oftere inlägger 
sin åker till Ert Säd än som då bör, derigenom korta beten för Lindstadmannen, 
som honom skall wara förbudit, hwilket godhe Mäns godtfinnande dhem emellan 
dhäraf Rätten stadfäst blef parterne dher widh beroo; Och sattes wijthe dhem 
emellan, att hwilken dera parten dhenne afhandlingh mothbryter och qwällier, 
skall hafwa förwärkat twå Rixdaler till Jettendahls Kyrkia. 
 



Olof Jonꞵon i Bähling hadhe försträcht sin granne Sahl. Jöran Hanꞵon ibidem 
på åthskillige tijdher Ettundrade Siutton daler 22½ öre KoppM:t, hwaremoth 
bemelte Olof Jonꞵon hafwer warit pantsatt tre Fierdingar LandJordh i hwart åhrs 
Sädhe och tre gillingar Höö, men blef sedhan efter halfparten strax af dhe tre ?. 
Landh igenlöstes, som han hadhe 4½ Kanna i hwart åhrs Sädhe. Och efter 
långligit prof uthj dhenne gamble skulden och hwadh Oluf Jonꞵon af panten 
niutit, för huilken han och sielf uthlagorne dragit, syntes Nämbden skiähligt Olof 
Jonꞵon dheraf sitt Capital eij mehra hafwa till fordringz än som Ottatijo daler 
Kopparmynt, hwarmedh och Creditoren medh bemelte Olof Jonꞵon war benögd, 
och medh handebandh till Hustro Sigredh sådant jakadhe. 
 
Erich Nilꞵon i Lönånger framladhe een Testamentsskrift som emellan honom 
och hans Sahl. Hustru war medh trowerdige wittnen, såsom Comminister 
Wällärde H. Peder Hoffman, Jon Olufꞵon i Lönånger Michell Erichꞵon 
ibidem, Carl Nilꞵon ibidem, Erich Olufꞵon ibidem, oprättat, i så måtto att 
emedhan dhe icke egde barn tillsammans skulle dhen som dhen andre öfwerlefde, 
beholla dhen förwärfdhe löse egendomen, och skulle här medh Cedera dhen 
prætension han på bemelte sin Sahl. Hustros wegnar hadhe i löst och fast, allenast 
hon eller Mannen till föreskrefne förwerfde Löösörer måtte wara oqwalder. 
Hwilket i så måtto approberades att af förwerfde löösörer, bestås hwadh som 
gifwit ähr, såsom Erich Nilꞵons och hans Sahl. Hustros Karin Michelsdotters 
rätta aflinge. 
 
Tobaksvisiteuren Lars Israelꞵon tillmälte Anders Jonꞵon i Lunde, hafwa 
beslagit honom medh olofligit Tobaks Sahlu, och honom för twå öre nästledne 10 
Maij tillsåldt som icke skulle wara Compagnie gods, hwarwidh Anders Jonꞵon 
hadhe sagdt, dhet förskylte inthet sällia så lijtet, han skalle få kiöpa att helt 
Skålpundh som han nu förklarar skiämptewijs sagdt, nekadhe och ?? till 
framtedde prof wara af dhet slaget som han såldhe, uthan dhet han såldhe war /: 
som han säger :/ af dhen halfwe alnen han kiöpte af Compagnie afnähraren Jonas 
i Perꞵon Dwästad; Skiutandes Anders Jonꞵon sig öfrigt till åthskillige wittnen, 
som iempte honom skole swäria att så war, hwar på han fästadhe lagh, härföre 
wäria sigh sielf siette till näste tingh. 
 
Oluf Erichꞵon Skytt i Norbo, war befunnen här i Hermånger medh oloflig 
Tokaks Sahlu, och hoos honom ehrtappat Fyra alnar, för hwilket han war 
Tingstembder att swara, uthan förmenes kunna fåås till swars dher han boendhe 
ähr, Länꞵman Lars Hanꞵon, wittnadhe hafwa hördt Olof Skytt bekändt dhet 
Olof Swenꞵon i Tierna och Biuråker Sochn sagdt sig hafwa Tobak nog, och der 
besökian wille Kiöpa hela klöfwen kundhe sådant wara dher till fångz. 
 
Förehölts Allmogen om Lagmans Häradshöfdingzpenningarnes richtige 
uthgiörandhe, sampt och förmaningh till Ländsmännerne om dheꞵ uthdrifwandhe 
hoos bemelte Allmoge. 
 


