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Hermånger och Jettendahl Sochner. 
den 25 Novembris 

Nämbden 
Erich Nilꞵon i Röste, Olof Olofꞵon i Honick, 
Olof Larꞵon i Stocka, Mårthen Perꞵon i Wattrång, 
Olof Hanꞵon i Röste, Jon Perꞵon i Elfsta, 
Anders Jonꞵon i Linsta, Mårthen Nilꞵon i Åå, 
Jon Perꞵon i Wijk, Erich Ingemarꞵon i Hällan. 

 
Swän Jonꞵon i Honich 3:die Man i ställe Johan Biörꞵon i Wattrång, hwilken 
swor sin Nämbdemans Eedh. 
 
Erich Biörꞵon i Åå siuk, ingen förhoppningh om lijfwet sattes i hans ställe Carl 
Nilꞵon i Lönånger som swor sin Tolfmanna Eedh. 
 
A:o 1675 den 21 Junij monde StadsNotarien Lars Erꞵon Höök uthj min Erich 
Nerbelij frånwaru, opbiuda någre små Jordelotter som Factoren Hanꞵ Behm 
under sitt bruk, wijdh Ström sig tillhandlat hafwer, men aldenstundh Kongl. Maij:t 
hafwer Nådigst den 2 Maij 673 resolverat dher icke allenast inge sådane 
Jordelotter skole ifrån Skattehemman försällias, uthan och att alle sådan opbodh 
måtte förkastas; Dy moste dhet och dher wijdh anstå till deꞵ Factoren i 
underdånighet söker Kongl. Maij:ts Nådige tillståndh att sådan Jordh få inlösa, 
efter Bondhen skattar Jordhen mistelig, sedhan Bergsbruket inrättades och åhrlign 
görs skada af wattu demmandhe, så att Skattebondhen låther sig bättre nöija medh 
fulla Löꞵn för Jordhen än åhrligen låtha mäta och taga wedergällning för 
skadheståndet. 
 
Olof Perꞵon i Hellen, hwilken på förre tinget den 21 Junij innewarandhe åhr 
tillstodh sigh haft Lägersmåhl medh Pijga Malijn Nilsdotter ifrån Säbrå Sochn 
och Sörmark till tienst hoos Jon Olofꞵon i Kongsgården och medh henne barn 
aflat, hwilken nu sedermehra hafwer låtit leija sigh till Båtsman af Måns 
Swenꞵon i Hoksta och Erich Jonꞵon i Åå, doch till öfwerflödh wijdh afresandet 
bekiändhe han samma Syndh medh henne bedrifwit hafwa, hwilket och pijgan 
nu för Rätten tillstodh, altså blef han opå sådan egen bekännellꞵe dömbdh efter 
dhet 3 Cap.l giftmåla balcken Landslagen till 40 m:r, som wärdarne böre fullgöra 
af hufwudhlegan, Konan bör och efter godhe Mäns läggningh något till barnets 
opfostring medhdelas, och böre bägge stånda Kyrkioplicht, wärdarne löftadhe för 
böterne. 
 
Olof Hanꞵon i Råsta som Ländsmans Embetet förträdher, sampt Tolfmannen 
Olof Larꞵon i Stocka beswäradhe sig öfwer Jöns Olofꞵon i Röste, att han 
hafwer kommit in till dhem förledne lögerdagh uthj Sochnestugun, hwarest dhe då 
för händer hadhe åthskillige ährender, då Jöns påbördar dhem skamblige ordh 
säijandes att dhe sampt hela Nämbdhen taga mutor för rätt, dhenne Jöns Olufꞵon 
hafwer afrest sedhan Tings Coarsen uthgången war, och ännu holler sig undan; 
Altså blifuer hans Sak i minne till näste tingh. 
 



Belangandhe dhet löse tahl och uthflugne rychtet om Probstens tienste dräng 
Per Anderꞵon sampt tienste pijgan Karin Josepꞵdotter, som ähr uthkommit af 
Hustro Sigredh i Forꞵa, af dhen orsak att hon hafwer sagdt sigh mött Drängen i 
Dören enär han kom uth gångandes, Drängen sadhe sigh allenast haft dhet 
ährendet in i loftet att han skulle Kiöpa Tobak, och straxt gått uth igen, Hustro 
Sigredh hafuer inthet mehra sagdt och tänkte inthet ondt dher medh som dhet nu 
af ondhe Människior uthfördt ähr. 
 
Nämbdhen sampt grannarne gofwe dhem begge godt wittnesbördh, och såꞵom 
detta rychtet af löst och ogrundat tahl ähr uthkommit, och ingen kundhe tillläggia 
dhem någon gerningh; Altså blefwe dhe efter Domare reglorne frijkändhe. 
 
Dhet Jordebythe som emillan Factoren Hans Behm och Nilꞵ Perꞵon i 
Wattrång oprättat ähr opböds andre gången. 
 
Gamble pijga Anna Jonꞵdotter som hadhe gifwit sig till Sytnings hoos Anders 
Kehlꞵon i Kongsgården medh all hennes egendom opbiudes andre gången. 
 
Lars Perꞵon i Wattlång låther opbiuda hemmanet som han Kiöpt hafwer af Jon 
Perꞵon ibidem 5 öre 12 ?:r i skatt andre gången. 
 
Erich Ingemarꞵon i Hällan Målsman för gamble pijga Gölugh Jonꞵdotter 
hafwer uthsedt dhe wägar att hon kundhe hafwa skiötzell uthj sitt siukelige 
tillståndh, emedhan ingen af hennes skyldemän wille sig om henne wårda uthj 
Lijfstijdhen; Altså hafwer han henne oplåtit till Bengdt Perꞵon i Bähling, att han 
henne till dödhen skiöta och fohla skulle, therföre han skulle hafwa all hennes löse 
egendom, jembwähl dhen lilla Jordelott som hon ägte uthj bemelte Bengdt Pers 
hemman, men såꞵom hon till Sytning eij lagliga opbuden blef, kundhe Rätten 
detta emoth lag icke tillåta, emedhan Anders Kehlꞵon Målsman för een Arfwinge 
dhetta klandradhe; Altså bör Bengdt Perꞵon hafwa rätt för skiötzlen och dhet som 
öfwerblifwer komma till arfs, som Lagen säger Jordb. 31 Cap, doch blef Bengdt 
Perꞵon tillåtit att lösa hennes Jordelott som under hans hemman ähr belägen efter 
godhe Mäns läggningh. 
 
 

Dito den 26 Novembris. 
 
Anders Jonꞵon i Lunde ladhe handh å bok, badh sig Gudh till hielp bådhe till 
Lijf och Siähl, att dhet war inthet olofligit Tobak som han såldhe till Besökiaren 
Lars Israelꞵon, uthan dhet war Compagnie gods, som han förr d. 16 Novembris 
674 berättat hafwer, och sadhes altså frij uthan flere Sedgörsmäns Eedh, som 
honom ålagdhe wore, efter saken war inthet af större wärdhe. 
 
Jon Perꞵon i Wattlång, tillstår sigh tagit 50 P:r Kopp:t af sin Sohns Per Jons 
hufwudhlega i Norbo, och deꞵuthan lånt 13 P:r som han inthet neker betahla af 
Hemmans Kiöpet, emedhan Sonen hafwer lembnat efter sig sin Hustro och Sohn i 
fattigdomen; Dy blef sagdt att dhenne gäldh för annan skuldh bör gäldas. 
 
Efterskrefne hemman blefwe för Chronones resterandhe uthlagor förste gången 
opbudne Nembl:n 



af Hermånger Sochn. 
Olof Nilꞵons hemman i Honick. 
Nils Erꞵons hemman ibidem, 
Anders Jönꞵons ibidem. 
Lars Erichꞵons hemman i Forꞵa 
Daniel Jonꞵons ibidem, 
Nils Olufꞵons ibidem, 
Peder Olofꞵons ibidem, 
Erich Pederꞵons hemman ibidem, 
Lars Nilꞵons hemman i Nordanå, 
Olof Perꞵons i Brinsta, 
Elias Perꞵons hemman i Stocka, 
Lars Erꞵons hemman i Skarftiärn, 
Anders Perꞵons hemman ibidem, 
Per Nilꞵons hemman i Eedhsätter, 
Anders Anderꞵons hemman i Steringh, 
Erich Jons hemman ibidem, 
Olof Mattꞵons ibidem, 
Peder Larꞵons i Wattrång, 
Peder Olufꞵons ibidem, 
Lars Olufꞵons ibidem, 
Hans Jönꞵons ibidem, 
Jon Pers hemman i Swijdia, 
Jon Pers hemman i Wattrång, 
G. Olof Jonꞵons hemman ibidem, 
Mårthen Grelꞵons hemman ibidem  
Olof Olofs hemman ibidem, 
Nils Perꞵons hemman ibidem, 
 
Enär Restlängden opläsen blef, som dhen skyldige Allmogen tillstodh, befans af 
Chronones uthlagor innestå för alle åhren af Hermånger 607 P:r 2 öre 2 ?:r 
SölfrM:t, hwar opå Häradstingzbewijs medhdeltes. 
 

af Jettendal Sochn 1.st. gången opbudne 
Jon Olufꞵons Hemman i Näꞵbyn, 
Olof Jonꞵons i Elfsta, 
Jon Pederꞵons ibidem, 
Jon Mårthenꞵons ibidem, 
Olof Uneꞵons i Dwästa, 
Hustru Märtas ibidem, 
Hans Erꞵons hemman ibidem, 
Olof Larꞵons ibidem, 
Lars Anderꞵons i Linsta, 
Anders Haraldꞵons ibidem, 
Pell Perꞵons i Bählingh, 
Jon Olufꞵons ibidem, 
Jon Perꞵons i Åå, 
Erich Mårthꞵons i Diursta, 
Hustru Gertruds i Håksta, 
Anders Olufꞵons ibidem, 



Hustro Ingreds i Wijk, 
Jon Anderꞵons i Frösten, 
Per Jonꞵons hemman ibidem. 
 
Rest Längden oplästes och af dhen skyldige Allmoge wederkändes som befans 
upå Chronones uthlagor af Jättendahl Sochn åtherstå för alle åhren 341 P:r 21 öre 
10 ?:r Sölfrm:t hwaropå Tingz bewijs exctraderades. 
 
Olof Olofꞵon i Edsätter angaf tienstl. hoos Rätten, huru såsom han för 24 åhr 
tillbakars hadhe oprögdt sigh af obytten skogh en täckt oppå Holms hedhen medh 
alle Egesmännernes wettskap, hwilken tächt H. Johan Kanick hafwer uthan lagh 
och domb wållat sigh till och i dhetta åhr bergat Höö och opkiört åkern. Resolutio. 
Efter H. Johan Kanik ähr uthj Fiendelandh stadder, kan dhen Saken om wåldet 
inthet optagas, uthan ehrkänner Rätten skiähligt att Olof Olofꞵon beholler sine 
Ängestycken, till deꞵ han lagligen wardher dömbd dherifrå, Tächten som opkiördt 
ähr, tillträdher Oluf Olufꞵon till wijdare lagligit ehrkännandhe. 
 
Oplästes Kongl. Maij:ts Skogz- och Tienstefolcks Ordningar Dateradhe åhr 664. 
 
Item Kongl. Maij:ts Placat om Barnemordh Daterat d. 23 Februarij 655 medh flere 
ordningar. 
 
Dato. Publicerades Kongl. Maij:ts bref angåendhe att dher någre nybygdhe Torp 
och Backestugur wore i dheꞵe förflutne åhren opbygdhe på Chronones 
Allmenninger dheraf en dehl kunna wara Skattlagdhe och en dehl inthet, skulle 
dher efter ransakas, dher till Samptl. af Nämbdhen Swaradhe dhet sådant på 
dheras Allmenninger intet finnas. 
 
Dito. Oplästes H. Gouverneurens bref att inge Fetalie persedler skole föras af 
landet. 


