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Hermånger och Jätttendaal Sochner 
Den 26 Octobris 676 

 
Nämbden. 

 Erick Nielꞵon i Röste, Olof Olꞵon i Honick, 
 Oluf Larꞵon i Stocka, Mårten Perꞵ: i Wattrång, 
 Johan Biörꞵon i Wattlång, Oluf Hanꞵon i Röste, 
 Joen Perꞵon i Elfsta, Anders Joenꞵon i Linsta, 
 Mårten Nielꞵon i Åå, Erick Ingemarꞵon i Hällen, 
 Carl Nielꞵon i Lönånger. 
 
Joen Perꞵon i Wijk dödh, i hwilkens ställe förordnades Oluf Joenꞵon i 
Wallstadh. 
 
Oluf Hanꞵon i Röste begiärte afskedh så wida han Länsmans Ämbetet förträder, 
uthj stället skall Nämbden En Annan uthsee til näste Tingh. 
 
Dato. Oplästes Kongl: Maij:ts Skoghzordning 664. 
 
Dito, Tiänstefolckz Ordningen 664. 
 
Jämpte Kongl. Placat om Barnemord 655. 
 
Publicerades Kongl: Maij:ts Nye Renoverade TåghOrdning Dat: Malmö den 25 
Junij 676. 
 
Jon Olufꞵon i Röste anklagades för dhet han hafwer om Storböndagen, medan 
Prästen skriftadhe, såldt något Tobak til Jonas Nilꞵon i Stering, Nembl: ¼ aln, 
doch förebär Jonas icke wara om Stoorböndaghen uthan om Pingesdagh Söndagh, 
så enbart Jonas borde efter Kongl: Ordningen bötha 40 m:r. Lickwäl emedan 
Præpositg hafwer gifwit honom lof at slippa medh Twå Kannor Wijn til Kyrckian, 
dy lofwadhe han nu Tre Kannor, der af Twådelarne til Kyrckian och ⅓ till dhe 
fattige och Jonas Nielꞵon som Tobak köpt, sakfälttes 3 m:r Sölf:rM:t til Kyrckian 
och dhe Fattiga. 
 
Pastor et Præpositus Herr Oluf Hoffman fordrade af Lars Nilꞵon i Bärsta 42 
Dal:r Kopp:rMynt, Lars Nilꞵon förewänder dhet han intet rätteliga stämbd ähr, 
och således inga skiähl hafwer wedh handen; Altså blef detta ärendet Differerat 
till näste Ting; Doch eftergaf Pastor halfparten för hans fattigdomb skull, der 
medh räckte Lars Nilꞵon hand för _ 21 Dal:r Kopp:rM:t att medh första betahla. 
 
Sahl. Factorens Skrifware widh Strömsbruk Erick Erickꞵon Öhrn begiärte 
att intäcknas måtte hans Sahl. Patron till säker underpanten, Otta Manꞵ dehlar uthj 
Wattrångz Skogen belägen Ytteråån, Konsiön twärt öfwer Norr och Sörr (: 
muulbeeten undantagandes för 280 Dal:r Kopp:rM:t jämpte En Tunna Salt i 
wälgoda, som Kiöpeskriften af den 19 Januarij 676 förmähler. 
 



Anders Perꞵon i Skarftiär försåldt till Sahl. Factoren all sin uthbyesSkogh medh 
Muhlbet och Fiskie i Holm och Ström för 116 Dal:r Kopp:r M:t som Brefwet af 
den 20 Septemb. 675 förmähler. 
 
Oluf Larꞵon i Stocka och Joen Hanꞵon ibidem medh sine Interessenter försåldt 
till Sahl. Factoren Hans Behm all deras Skogh, beläghen näst in til Ströms 
bruket, widh Krabbie Råå, derifrån til Flymyra Holmen, och derifrån til 
BodheBäcken och således i Hafwet för 22 Tunnor Spannmål, beräknadt för 5 
Dal:r Sölf:rM:t Tunnan; Jämbwähl en Half Tunna Salt, som brefwet af den 10 
April 674 uthwiser. 
 
Erick Joenꞵon i Stering, Oluf Matꞵon och Jöns Larꞵon ibidem hafwa försåldt 
til Sahl. Factoren Hans Behm deras Fäboskogh widh Harsiön, som löper fram 
widh Holms Gården för 120 Dal:r Kopp:rM:t och En Tunna Rogh, som Brefwet 
af den 23 Martij 675 förmähler. 
 
Erick Erꞵon i Skarftiär försåldt til Sal. Factoren Hans Behm 2 Måål Åkerjord 
widh Holm för 50 Dal:r Kopp:rM:t som af brefwet intagas kan den 10 April 675. 
 
Erick Erickꞵon i Skarftiär försåldt Ett EngesStycke om 2 Gillingar för 47 Dal:r 
Kopp:rM:t i Penningar och wärde, som brefwet af den 29 Maij 673 förmähler. 
 
Deꞵe ofwantalde Skrifter blefwe utj Protocollo annoterade, Sal. Factorens Arfuin- 
gar till säker underpant och han sine uthlagde Penningar igenbekommer, emedan 
såsom honom icke kunde tillåtas något opbudh, i anseende til Kongl: Maij:ts 
nådige resolution den 2 Maij 673, att ingen Jordh skall komma undan rätte 
Skattehemmanen, så frampt Kongl. Maij:tt i nåder icke täckes Bruuket serskiltt 
privilegier förunna, Doch förbehöllo dhe sigh Muulbeeten, fast Skogen af Bruuket 
nyttiat warder. 
 
Comminister Wällärde Herr Peder Hoffman tiltahladhe Niels Erꞵon i 
Backan, om dhet halfwa hemmansköph som han medh honom ingått hafwer den 
10 Decemb: 673, der efter Herr Peder hafwer honom fyllest betahlt 300 Dal: 
Kopp: Mynt, williandes der hoos blifwa förnögd för den Trediepart i Huus och 
Jordh, som Niels Erickꞵ Hustros Modhersyster Britha äghte uthj bem:te 
hemman, efter han deꞵ ägendom sigh på Syꞵlingzrätt förmått hafwer, som 
Köpebrefwet skall uthwijsa: Der emoth wille Niels Erꞵon i förstonne inwända, att 
han allenast oppå panträttigheet skall H:r Peder hafwa halfwa hemmanet oplåtit, 
der doch han omsider, efter Hermångers Nämbdemäns betygandhe, måste 
wederkiännas, sigh halfwa hemmanet försåldt hafwa, men medh sådant beskedh, 
att uthj samma halfwa hemmansköph skulle hans Hustros Moders Syster Brijtas 
dehl wara förståendes, hwilket och af Köpewittnen besannades, så att Niels Erꞵon 
hafwer allenast af sin dehl försåldt ⅙ och Britas ⅓ dehl, der igenom Herr Per 
tychte sigh wara skedt förnähr, aldenstund han för halfwa hemmanet som är 4 öre 
4 th. i Skatt hafwer gifwit 300 Dal:r och deꞵ uthan Britha i döde dagar syꞵla 
skulle, jämpte dhet han hafwer efter Räckning betalt till Niels Erꞵon 109 Dal:r för 
dhe 7 åhren som Niels Erꞵon hafwer sin Hustros Moder Syster syꞵladt, hwarföre 
och H:r Peder /: äntå han halfwa hemmanet hafwer Tre gånger, uthj min Erich 
Nerbelij frånwaru låthit opbiudha, :/ och heembödh Niels Erꞵon att lösa till sigh 
den dehl han Köpt hafwer, eller Herr Peder gifwer honom mehra Penningar till, så 



at hehla hemmanet må komma tillhopa, hwar till Niels Erꞵon fans straxt 
rede??gen, och efter giord afhandling för Rätten uthfäste fulla betahlning till Herr 
Peder åth nästkommande Sancti Thomæ Dagh innewarande åhr, för deꞵ uthlagde 
Penningar 409 Dal:r Kopp:rM:t. Jämbwäl at han skall må blifwa för skiötzlen och 
Begrafningskostnaden betalt, tå dhe Huus blifwa afräcknadhe, som Herr Peder 
efter godhe Mäns Räckning och Mätesmanna ordom emottagit hafwer. Och stälte 
Niels Erꞵon uthj Borgen för sigh twenne bohlfaste Män Nämbl. Oluf Nielꞵon i 
Röste och Olof Erꞵon i Bärsta, att den ofwanbemelte Summa – 409 Dal:r 
richtigt till förbemälte Sancti Thomæ Dagh skall ehrlagd blifwa, eller och H:r 
Peder gifwa honom fulla löꞵn för hela hemmanet, eftersom sådant i Kiöpeskriften 
förordnadt och præsenterat ähr, hwilket parterne medh handeband stadhfästadhe. 
 
Häröfwer war Rättens betänkiande, at emedan Kongl. Maij:tt allernådigste hafwer 
673 d. 2 Maij förbudhit hemmanen rifwas, dy fans dedh skiäligt, att der Niels 
Erꞵon icke förmår gifwa Herr Peder sin betahlning på föresagdan dagh, och 
ingen af Bördemännen wil eller kan lösa hela hemmanet i Börd, att H:r Peder tå 
hela hemmanet efter Mätesmanna ordom inlöser, aldenstund dhe giorde opbudh 
förklaras på hela hemmanet, af orsak att dhet icke tillåtes rijfwas. Jämbwähl 
förklaras här medh Köpeskriften af den 10 Decemb: 673 på dhet sättet, som 
Köpewittnen uthsagdt hafwa, Nämbl. att Britas Trediepart medh deꞵ skiötzel i 
döde dagar böör förstås uthj det halfwa hemmanet, som Herr Peder tillmä??? blef, 
så att Herr Peder måste halfwa hemmanet för uthlagdhe Penningar och Skiötzel 
beräckna och ehrkännas, i fall att han Niels Erꞵon icke kunde sitt löfte fullgiöra, 
eller bördemännen att willia hehla hemmanet inbörda som dem nu hembudet 
warder, på hwilken händelse Herr Peder tillåtes lösa den andra Tredieparten i 
förmågo af Högstbemelte Kongl. Resolution fram för någon annan fremmande 
eller oskyld Bygninge Balken 9 Capit. Stadzlaghen. 
 
Dito. Pastor och Præpositus Ehrewördighe Herr Oluf Hoffman, angaf 
hurusåsom han i detta Prästgäldet hafwer warit Pastor uthj 27 åhrs tidh, 
hafwandes ifrån den tidhen bådhe på Lijkstohl och Testamente, Påskmåhl och 
Kyrckegångzpenningar, Ett anseenligit quantum att fordra, Inläggandes En 
Specification på 16 á 18 åhrs tidh, allenast oppå Jättendaal Sochn, der af Lijkstohl 
42 Testamente 53 Påskmåhl 34 Kyrckegångzpenningar för Fem Personer restera, 
beklagandes Pastor sigh intet adsistence nu af Sochnens Förmän niuta, dher doch 
han, för den dyra tijden som warit hafwer, medh dhem tolamodh haft och icke 
högste Rätten prætenderat hafwer, emedan han hafwer tillbudit Sochnemännerne, 
der dhe willia godhwilligt efter Bonde och Hustro ehrläggia bådhe uthj Lijkstohl 
och Testamente 10 Dal: Kopp:rM:t för hwarthera, men af dhe fattiga icke mehra 
än som hans läghenheet tillsäger, anten medh 1 Dal:r eller 2 att låta sigh benöija: 
Bägge Länsmannen och Nämbdemannen Erich Ingemarꞵon i Hällan, 
swaradhe på Jättendahls Sochns wägnar, at en dehl intet will stå dhet Kiöp som 
någre Sochnebönder om Testamente och Lijkstohl giordt hafwa, Nembl: at gifwa i 
Lijkstohl och Testamente 10 Dal:r för Bonde och lijka mycket för Hustro, emedan 
på Rijkzdaghen 672 icke något wist quantum allmogen blef pålagdt huru mycket 
dhe till sina Siählesöriare uthgifwa skole, till deꞵ den Nyie Kyrckeordningen 
warder öfwersedd, dock tackadhe Församblingarna sin Kyrckioherde för dhet han 
sin rättigheet icke ansträngdt efterfordradt hafwer. 
 



Häradzrätten tillhölt Allmogen efter ofwanskrefne Kongl. Maij:ts Nådige 
Resolution, att förlijkas medh sin Kyrckeherde och förnöija honom efter 
förmögenheeten, och såsom andre Pastoris i Landet niuta Testamente af sine 
åhörare, hwar til Läns- och Tolfman skole efter H:r Gouverneurens Excell: 
Mandatorial wara honom adsisterliga, att gamble Resten må blifwa fördeligast 
uttagen, emedan dhet fans bewijsligit att månge Testamenten innestodo hoos 
Arfwingarne, som doch på Arfskiften äre blefne uthj någre Ting afsatte till 
Testamentens förnöijande, som Erfwingarne oförswarlighen hoos sigh innehaft 
hafwa, der hoos sades af Häradzrätten, att dhe hädan efter skole måge rätta sigh 
efter åthskillige Kongl. Ordningar och medh dhe 3 m:r Sölf:rM:t för Lijkstohlet 
inthet fördröija, hwilketz quantum per expressum nämbdt är, och annorstedes 
anten förr eller widh sielfwa Jordefärden ehrläggias, och jämbwähl nähr arfskiften 
hollas genast afwittra och uttagha af oskifto hwadh som i Testamente gifwit 
warder /: tå deꞵ quantum efter Hwars och Ens befintelige ägendomb bäst kan höra 
til Herr Pastor och sigh sielf förklarat Modereras :/ förr än dhet öfrighe godzet 
skiftes, hwilket och Sweriges Lagh uthtrycker att sådana giäldh böhr först giäldas 
förr än Arfwingarne må trädha till arfs, ErfdaBalk. LandzL: 22 Cap. StadzL: 17 
och 19 Cap. Skulle nu hädanåth något Stärbhuus wägra sig, sin Kyrkioherde att 
förnöija för Testamente proportionerat efter Kongl. Ordningar, då måste dhe 
plichta medh 3 m:r för tresko, för hwilket straff alla i gemen åthwarnades; 
Jämbwäl måste Länsman samma böter undergå, om han treskas fullgiöra Hans 
Excell:ns H:r Gouverneurens Mandatorial och Häradzrättens förmening, emedan 
som der hoos wardt afsagdt att Länsman, medh En af Häradznämbd tillkallat, 
skall för sitt omak af dhet skyldigas Sterbhuus skiählighen blifwa förnögd. 
 
Bröderne Swen Larꞵon och Jacob Larꞵon i Wattrång twistade om 
besittningzrätten till bemälte hemman, emedan deras Sahl. Fader Lars Jacobꞵon 
uthj lijfztidhen ingen Disposition härutinnan giordt eller lembnat hafwer, uthan att 
dhe om besittningen efter hans dagar disputera måge, efter han hölt dem lijka 
kära, förmenandes Swen Larꞵon som Äldste Brodren ähr, wara närmast dhet 
behålla, efter han i all Sonlig tiänst och lydno hafwer hoos sine Föräldrar warit 
hemma i 28 Åhr, der efter lät han leija sigh til Båtzman; Men efter Fadrens dödh, 
hafwer han legdt sin yngre broder i sitt ställe till Båtzman, till den ända, att han 
hemmanet besittia skulle; Jacob Larꞵon inwände der emot, att han och alt stadigt 
ifrån sin Barndomb hemma warit hafwer till förledne Höst, då han gick 
Trediemans Knecht för Gården, föregifwandes af sin Fader wara lofwat Gården 
besittia, hwilket eij kunde mehra bewijsligit giöras, än förr antäcknadt är, hwilket 
swar och deras Moder ifrån sigh gifwit hafwer, Nembl: att hon håller dhem lijka 
kär, och är tillfreds medh den som Rätten tillehrkänner besittningzrätten. Altså 
lades ärendet til Häradznämbd, om dhe medh Lottkastning eller på annat sätt 
åtskillias måtte, och funno dhe skiähligt att Swen Larꞵon som Äldste Brodren och 
bäst der till fallen ähr, hwilken hafwer bådhe Hustro och Barn, deremoth Jacob 
Larꞵon, ogift och TrediemansKnecht, blifwer försäkrat wedh besittningzrätten, 
fram för dhe Andre Syskonen och gifwa dhem löꞵn efter Sochnenes gångh och 
Mätesmanna ordom, doch gaf Swen sin Brodher Jacob efter Nämbdens läggning i 
afträdhe 20 Dal:r Kopp:rM:t hwilket dhe för sittiande Rätten medh handebandh 
stadhfäste, dhet och af Rätten blef gilladt och approberat. 
 
Hans Joenꞵon i Trösten och Bergzsiö Sochn angaf hurusåsom han hadhe sin 
Halfsyster Anna Joensdotter hoos sigh uthj – 12 åhrs tidh, men En tidh ther 



efter begaf hon sigh ifrån honom til Anders Joenꞵon i Lunne, hwarest hon 
wistades uthj 1½ Åhr, men såsom hon ther icke trifwas kunde, gaf hon sigh til 
Anders Kelꞵon i Kongzgården som hafwer hennes Brodersdotter til Hustro, 
derest hon wistades allenast ifrån Helghetorsdagh, til Sancti Tomæ tidh, tå hon 
igenom dödhen afledh, williandes nu Anders Kielꞵon, som han för?????r, behålla 
den egendomb som henne, Anna, uthj lööst och fast i hennes Fädernes Gård 
Trösten och Bergzsiö Sochn tilkommer, aldenstund han henne å satte Tinget i 
Jättendaal Twänne gånger Brodren owetterlighit opbudhit hafwer. Anders 
Joenꞵon exciperar at Hans Joenꞵon förskiööt sin Syster Anna ifrån sigh och den 
Stughan som henne i Trösten tilhörde af haat och afwund; Derföre hafwer hon 
måst sökia sigh huusrum annorstedes, inläggiandes den Skreft som Anna 
Jonsdotter den 1 Junij 675 uthgifwit, och den 8 Decemb: tå hon besöcktes medh 
Herrans Nattwardh, widare bekräftades, hwarutinnan hon testementerer Anders 
Kelꞵon all sin löse och faste äghendomb uthj Trösten, giörandes alla dhe andra 
Syskonen arflöse. Hans Joenꞵon begiärar at Anders Kielꞵon måtte bewijsa, dedh 
han hafuer kiördt sin Syster ifrån hennes Huus, inläggiandes En Wettnesskreft af 
sine Grannar och SochneMän i Bärgzsiö den 26 hujus samma Åhr Daterat, 
deruthinnan annorledes betyghes, at hans Syster Anna för Barnafödandet 
berychtadt och Tingförd blef, och af dedh tilfälle nödgades hon uthur Sochnen 
sigh begifwa. Hwarföre war detta Rättens betänkiande, at efter som Anders 
Kielꞵon inthet hafwer låthet henne å rättan Tingzställe opbiudha, emedan Jorden 
ligger i Bergzsiö, och elliest är Testamentet i den fasta äghendomen giordt dhe 
Andre Syskonen oåthspordt; Dy förklares Anna Joensdotters Skrift och 
Testamente kraftlööst, såꞵom dedh och i sig sielf olaghlighit är; Doch skal Anders 
Kielꞵon i Kongzgården få betahlning för den skiötzel som på henne bewijslighen 
kan anwändt wara, efter Mätesmanna ordom, dedh öfrighe gånge til Arfs, efter 
JordaBalken 31 Capit. LandzL: 
 
Efter Hans Excell:ns Höghwälb:ne H:r Generalens och Gouverneurens Remiss af 
den 20 Maij 676 blef nogha inquireradt om någhre Bönders taghne Skadha af 
miꞵwäxt uthj Jättendaal Sochn, och såsom dhe aldrigh tilförende sådana Lengder 
oprättadt hafwa; Altså hafwa dhe eij heller förstått låtha skadhan pröfwa på 
Åkrarne; Doch sedermehra efter Intächten och uthsädhe medh Tijondelengden 
iämbnfördt, räcknadt skadhan @ 6 F:r på En Tunna uthsädhe, hwilken skadha fast 
större befunnen är, än af Edhsworne Män æstimerat och uthfördt ähr, här öfwer 
Tingzbewijs meddeelt blef. 
 
Befalningzman W:tt Hans Larꞵon Noræus fordradhe efter Taxan för Cronones 
Åålefiske uthj Holm eller Edhsätter Ström, som på någhre Åhr tilbaka står, 
tilfrågandes Nämbden sampt Almoghen, hwarföre dhe icke hafwa opbygdt samma 
Crono Åålfiskiehuus? Då inladhe Sahl. Factorens Hans Behms Bruukz-
skrifware Erich Erickꞵon Örn, Hans Excell:ns Högwelb:ne H:r Generalens och 
Gouverneurens befalning af den 11 Augusti 673 at Befalningzman skulle be:te 
Åålhuus låtha reparera; Hwar til Befalningzman swaradhe, at han hafwer 
Sochnemännen tillhållet, för En wiꞵ Dagzpenning Bygningen förrätta, men dedh 
är inthet af dhem efterkommet. Månde så Sal:g Factoren igenom sin uthskickadhe 
Oluf Nielꞵon Wargh på Jättendaals Ting den 16 Novemb: 674 anhålla och 
prætendera, at Hermångers Sochnemän skulle dhe Åhrens Taxa betala, som 
Cronofiskiet hafwer leghat ofärdigt; Hwaruppå dhe sigh således förklarade: At 
dhe gerna Bygningen för betahlning efterkomma wille, men beklagadhe sigh 



inthet hafwa at läggia i Maatsäcken, medan dhe byggia skulle; Fördenskuld dhe 
förmodade, at samma Taxa dem icke påföras skulle; Erick Örn sadhe sigh eij 
heller den Taxa på sin S:gs Patrons wegnar kunna ehrläggia, så widha Åålhuset 
förfallit och ingen Fisk i Fiskhuuset fången är, sedhan hans Patron dedh under 
Bruuket arrenderade, föregifwandes at Fiskiehuset icke kan på samma Ställe 
blifwa ståndande, uthan måste i grund nederrifwas och på annat ställe föras, 
emedan Flodhen 671 monde bortskiära Landet; Hwarföre och S:g Factoren i sin 
lijfztidh, sedan han förmärckte En större kostnadh willia anläggias til 
Fiskiehuusetz upbyggiande, än den Taxa kunde förskylla, achtadhe Hans 
Excell:ns H:r Gouverneurens nådigha tillgift för Taxan ehrhålla. Af hwilket 
Conference Häradzrätten fann nödigdt at låtha af deꞵ medel, gamble Länsman 
och Fiskiehuusbyggiaren Niels Perꞵon i Wattrång förordna efterskrefne 
Edhsworne Män, Joen Perꞵon i Elfstadh, Erick Ingemarꞵon i Hällen, Oluf 
Olufꞵon i Hånock och Erick Nielꞵon i Röste, hwilket nu i Ögniesichte tagha 
skulle, om Fiskiehuuset på samma rumm, som dedh förr ståndet hafwer oprättas 
eller på annat ställe transfereras, som och huru stoor kostnadt der til requireras 
kunde. Hwilke Andre Daghen kommo för Rätten, och efter nogha besichtning och 
öfwerläggiande af Orttens tilståndh, berättade at Landet af Wattuflodhen aldeles 
uthskurit är, så at Fiskiehuuset inthet kan på dedh rumm sättias, som dedh förr 
warit. Men nedan för Strömmen hafwer dhe förordnade Synemännen befunnet 
bättre läghenheet, å Nyio Ett Fiskehuus opbyggia, doch lärer der på mycken 
omkostnadh anwändas, emedan Nyie Steenkista och ??okar skole uprättas, och 
förꞵlen efter Bärgh ähr beswärligh och widt afläghen, så at omkostnadhen icke 
under – 1500 Dal:r Kopp:rM:t kundhe æstimeras, och enähr Åhrlighe Taxan 10 
P:r 16 öre Sölf:rM:t proportioneras, moth omkostnadhen, måtte Häradzrätten der 
widh stanna, och i ödmiukhet remittera Ärendet til Hans Exc:ns H:r Genera:s och 
Gouverneurens godtfinnande. 
 
Lars Anderꞵon i Linstadh och Jättendaal Sochn fordradhe efter den arfzrätt, 
som på sin Hust:s wegnar tilkommer, uthj S:g Niels Erꞵ hemman i Wattrång, 
williandes för Huus och Jordh få sin betahlning, hwar til Niels Erꞵ omyndige 
Arfwinges Anders Perꞵons Målsman Comminister Wällärde Herr Peder 
Hoffman swaradhe, at hemmanet aldeles Giäldhbundet är, så at der adoptitius 
skulle strängias till allan Giäldz fullnadh, måste han lidha brist på Brödz 
uppehälle, doch kunde han icke undfalla at Lars Anderꞵon till – 5½ Måål Jordh 
berättighat ähr, efter Domb den 15 Novemb: 674 dem han må tilträdha. Resolutio. 
Häradzrätten tillstodde, at Lars Anderꞵon skal må blifwa af owalde Edhsworne 
Män tilstakadt – 5½ Måål Jordh i Åker och Ängh, medh så beskedh, at Lars 
Anderꞵon skal behålla Jorden, til deꞵ Anders Perꞵon gitter honom uthlösa; Och i 
medler tidh skal Lars Anderꞵon uthlaghorne efter Skatten ehrläggia. 
 
Enkian Hustro Kerstin i Forꞵa anklagadhe Peder Swenꞵon ibidem, för dedh 
han uthan lagha domb hafwer tilgripet dedh Åkerstycke, som hennes Sal: Man 
Matz Mickelꞵon i Forꞵa hadhe i Pant för 20 Dal: Kopp:rM:r. Peder Swenꞵon 
föregaf, at i förledhen Wåår, war ingen som wille såå hemmanet; Dy blef honom 
af Länsman Oluf Hanꞵon dedh tillåthet at emottagha, doch så: At han först 
tillställer Enkian sine ehrlagdhe Penningar 20 Dal:r, Altså blef Per Swenꞵon 
saakfällt 40 m:r efter ded 28 Cap: i KonungzBalken LL:, Och i wedergiälning för 
Jorden bortto warit hafwer 3 Spän, och der iämpte Jordhen til Enkian restituera, 
dedh han lofwadhe efterkomma, för hwilket Länsman Oluf Hanꞵon löftadhe. 



 
Anders Perꞵon i Skarftiär angaf den skadha, Nembl:n 4½ Gilling Höö och 3 
Skrinnor Waꞵ, som han på sine Ängiar wedh Ströms bruket beläghne, af 
Bruukzhästare taghit hafwer; Bruukzskrifwaren Erick Örn föregaf dhet be:te 
Ängen woro oslaghne Bartelmäꞵtidhen då dhe andre ÄngesLagharne alt bärghadt 
hafwa. Bruuketz Söder iämpte andras hafwa innkommet, af ordsak att brotten der 
omkring ähr förfallen. Dy blef sagdt, at efter gamble stadga böör til Jacobsmäꞵo 
wara fredh på Ängiarne, doch skole godhe Män läggia dem emellan skadheståndet 
proportionaliteter, som hwars och Ens Creatur giordt hafwer, at skadhan 
refunderat blifwer, emedan han för brist på Manshielph icke förr hintte sin Äng 
innbärga. 
 
Niels Perꞵon i Edhsätter som hafwer warit Målsman för Anders Larꞵ Barn i 
Linstadh är worden wanföör och elliest siukligh, fick afskedh. Och i hans ställe 
förordandes Oluf Larꞵon i Stocka, som Modherbrodhren och elliest der til 
fallen är. 
 
Swen Joenꞵon i Hånåck sattes til Målsman för, Niels Erꞵ Barn ibm. 
 
Wardt afsagdt at Concursus Creditorum böör skee nästkommande 
Helsingemarcknadh eller Sidst til den 20 Januarij 677 oppå Oluf Perꞵ hemman i 
Brinstadh, I medler tidh må han icke betala någhon Creditor til fyllnadh. 
 
Sahl. Factorens Behms Skrifware Erich Erichꞵon Örn, opbödh Bärsta 
hemmanet, som Sahl: Factoren Köpt hafwer af samptlighe Arfwingarne för 166⅔ 
Dal:r Sölf:rMynt som Köpebrefwet uthwiser, 1 gången. 
 
För Pigha Sisila Påelsdotter i Wijk sattes til Målzman hennes Brodher Hans 
Påelꞵon i Byen och Gnarp Sochn. 
 
Niels Perꞵons i Wattrångz Jorde Bythe medh Factoren S:g Hans Behm; 
Opbadz 3 gången. 
 
Oluf Olufꞵon i Edhsätter hafwer försåldt til Sahl. Factoren Hans Behm, all den 
Skogh som ligger under hans hemman på Norre Sidhan om Åån uthj Ström, 
såsom och all den Skogh som han Köpt hafwer af Anders Joenꞵon i Linnstadh 
för Ett Hundradhe Fyratijo Dal:r Kopp:rM:t hwilket af Sahl: Factorens betiänte 
anhållit blef til större säkerheet protocolleradt warda, at Bruuketz betiänte måghe 
Skoghen behålla, til deꞵ dhe fåå sine Penningar, om ingen faste skulle tillåtas. 
 
Anders Kielꞵon i Kongzgården anklagadhes af Tolfmännen i Jättendaal, för 
dedh han hafwer fältt om dem deꞵe orden: Fanen taghe dem för den Rätt dhe 
giordt hafwa, hwar til Anders aldeles neekadhe. Altså blefwe Wittnen 
framropadhe Nembl:n Per Anderꞵon i Lunde, Joen Erꞵon i Nybyen, Oluf 
Perꞵon i Dwästadh, hwilke sin Edh å Book afladhe, och wittnadhe, dhet Anders 
Kielꞵon sadhe Gudh förbanne edher, för den Rätt dhe hafwa giordt honom, Gudh 
skulle löhna dem, hwilket och flere hördt hafwa. Anders wille inwända sigh der 
medh allenast ment Joen Perꞵon i Elfstad, der doch dhe Andre Tolfmän medh 
honom warit hafwa öfwer Räckenskapen medh Trediemanns Knechten, som 
Anders Kielꞵon skiäligt borde uthgiöra, bedher nu om förlåthelse. Resolutio. Efter 



han ofta hafwer förr skiältt Tolfmännen. Dy blef han saakfältt för hwarie Tolfman 
at böötha 6 m:r Sölf:rM:t 36 m:r Målsägandhen gaf efter sin Rätt til Kyrckian. 
 
Borgharen ifrån Hudwickzwaldh Hans Nerbelius fordradhe igenom Niels 
Perꞵon i Wattrång af Oluf Anderꞵon i Hånåck, för 3 F:r Lijnfröö á 5 Dal:r F:n 
hwar uppå han allaredo opburit hafwer – 7½ Dal:r, dedh öfrighe wil Oluf 
Anderꞵon förhålla, medan Lijnkornet icke dogꞵe war. Dy remitteras Ärendet til 
Stadzrätten, hwarefter Kiöpet giordt ähr. 
 
Jöns Olꞵon i Röste som Sidste Tinget in Novembr 675 afweek, sedan Tingz 
Coursen opläsin blef, kom nu för Rätta och tilstodh, at han i hastigheet hafwer 
fältt dhe ordhen: Jagh må icke troo, at Nämbden tagher Muthar för Rätt. Han 
hafwer i medler tidh hoos Målzäghanden giordt afböön, och dhe honom tilgifwit, 
blef altså han för Stämbningzförsittiande Sakfält til 3 m:r, doch förbehölt sigh 
Nämbden, at der han widare medh sådant tahl funnin blifwer, skall Saken öppen 
wara. 
 
Per Joenꞵon i Byen och Gnarp Sochn fordradhe efter någhot Arf som hoos 
Johan Biörꞵon i Wattrång inneståår, efter hans Syskonebarn Mårten ????ꞵon 
som förmenas dödher wara, derom doch ingen wiꞵ kunskaph inkommen är. Johan 
Biörꞵon förmeenar sigh wara så när till Arfwet som den Andre emedan den Ene är 
af Systren och den Andre af Brodren. Blef sagdt, at Arfwet böör eij till skiftes 
gånga, förr än wiꞵare Tijender anlända, om han är dödher eller eij, och oplästes 
dhem till rättelse, dhet 2 Capitel Erfda B: LandzL: 
 
Mårthen Perꞵon i Wattrångh skal efter godhe Mäns läggningh betahla till Per 
Jonꞵon i Byn 5 Dal:r Kopp:r M:t efter hans Båtzman Swen Perꞵon så stoor löhn 
af Per Jonꞵon är tilsagd som i orättan tidh sin tiänst afstodh, hwilket skal uthj 
Båtzmans Hufwudlegha afdragas, så frampt Mårten Perꞵon annorledes medh sin 
Båtzman icke kan förordadt hafwa. 
 
Oluf Erꞵon i Bärsta fordradhe 29 Dal:r 10 öre Kopp:rM:t ifrån den tijdh som han 
Landbo warit hadhe på Sahl. Herr Lars hemman ibidem, williandes Oluf 
Erickꞵon samma Penningar få kräfwia af Sochnen; Wardt sagdt att Oluf Erickꞵon 
bör söka Sal. Kyrckoherdens Herr Lars Arfwingar i Gnarp, hwilka honom efter 
framtedde skiähl betala böre, så frampt dhet annorledhes dhem emellan icke 
afskedadt ähr. 
 
Uppå Sal. Factorens Behms och Sal:g RegimentzPrästens Herr Johan 
Kanicks Jordhabythe, blef Fastebref gifwit utaf detta Tinglaghet på Hemmanet 
Wattrång 5 öre 17 th:r i Skatt, som Factoren Behm och hans Erfwingar 
tilägnandes, emot Hemmanet Wij i Idnor 5 öre 18 th:r som Sal. Herr Johan 
Kanick i jämbngodt bytte och fullt gen fulla igenbekommit hafwer, som Brefwet 
derå gifwit bredare förmäler. 
 
Kohlaren Jacob Jacobꞵon widh Ströms bruuk för Köttsåår til Bruukz-
skrifwaren Erick Erickꞵon Öhrn, saakfälttes til 6 m:r. 
 


