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Hermånger och Jättendaal Sochner
den 18 och 19 Junij.
Nämbden
Erich Nielꞵon i Röste, Joen Perꞵon i Elfstadh,
Oluf Olufꞵon i Hånock, Oluf Larꞵon i Ståcka,
Mårten Perꞵon i Wattrång, Oluf Joenꞵ:n i Elfstadh,
Johan Nielꞵon i Wattlång, Mårten Nielꞵon i Åå,
Anders Joenꞵon i Lindstadh, Carl Nielꞵ:n i Löhnånger,
Erik Ingemarꞵon i Hällan.
För Oluf Hanꞵon i Röste sattes Oluf Erꞵon i Bärstad som swor sin Tolfmanna
Edh.
Oluf Perꞵon i Brinstadh anklaghades af Mons:r Hans Warg, för dedh han
hafwer uthan Laghe domb igentaghit den pantsatte Täckt 674 den 17 Februarij
Kiälleränget ben:bd som til hans Sal:ge Fadher fordom Befallningzman Niels
Larꞵon Wargh för 73 Dal:r uthsatt war, derutinnan han sigh förobligerat, så
länge Penningarne bortto äro, Åhrligha á 8 pro Cento lefwerera Oluf Perꞵon
sadhe, dedh hans wilia war, at Täckten skulle blifwa efter obligationen Sal:g
Befallningzman förbehållen, men Sonen Per Olufꞵon sedan han togh Ängien til
sigh Tächten taghit. Altså blef Per Olufꞵon efter dedh 28 Cap. KonungzB.
LandzL: sakfält til 40 m:r och Warghen trädher till Pantten, efter den
förskrefwen war, Målsäghanden gaf sin rätt efter, Löftesmän för bötterne, gamb.
Nils Perꞵon i Wattrång och Oluf Hanꞵon i Röste.
Oluf Perꞵon i Brinstadh tilstår sigh wara skyldigh Borgmästaren Joen
Mårtenꞵon Qwast 420 P:r Kopp:rM:t inräcknadt den Jord som Borgmästaren af
S:g Befalningsman Nils Wargh igenlösa monde, för hwilka Penningar
Borgmästaren hemmanet sigh til större säkerheet förste gången däth opbiudher.
Borghmästaren Joen Mårtenꞵon Qwast lät sigh til större säkerheet opbiudha,
Niels Erꞵ hemman i Hånock, för försträckte Penningar uthi Cronones
uthlaghor, iämpte annan skuld til 300 Dal:r Kopp:rM:t 1 gången.
Uthj ofwanb:te Erich Nielꞵ hemman i Hånock bewiste Johan Biörꞵon i
Wattrång sigh hafwa på sin Hustros Jordepenningar af krafia 118 dal:r 12 öre
Kopp:rM:t Jämpte Arf Sädh ½ T:a, eliest länt 1 T:a Sädh, hwar uppå Johan
Biörꞵon bekommit 12 Dal:r 11 öre, som uthi räckningen den 17 Januarij 677
uthwiser, för hwilka han och blef försäkradt, at til sin deel utj hemm:t förhulpen
blifwa, enär ded af någhon optaghen warder.
Så widha Lars Anderꞵon i Lindstadh icke hafwer Rättens Domb den 27
Octob:r 670 fulfölgdt, då honom tilehrkändes hafwa at fordra Erfweiord på sin
Hustros wegnar uthj Niels Erꞵ hemman i Wattrång 5½ Måål Jord, iämbwäl utj
Penningar 7 Dal:r Kopp:rM:t, må dedh och anstå, till deꞵ den omyndighe

adoptivus kommer till sine Myndighe Åhre, efter han så länge utj Niels Erꞵ tidh
stilla tighat hafwer.
Sal. Factorens Hans Behms Skrifware widh Holmsbruuk Erich Öhrn
klaghade på Per Anderꞵon i Wattrång, för dedh han hafwer lofwat boskaph in
på den Skogh som han tilförende til bruuket försåldt haf:r. Per Anderꞵon meente
sigh hafwa macht så månge Söder dijt lofwa, efter han fulla Penningar icke
taghit hafwer, fast grannarna fulla löꞵen bekommit. Altså blef Per Anderꞵon
sakfält, för dedh han hafwer fördt Fää på annars Ägha til 3 m:r efter Bygn. B: L:
Laghen 11 och 13 Cap. och Fää tages tädan.
Änkian H: Karin i Edhsätter lofwar betala Kyrckioherden för Oluf Perꞵon i
Wattrång 20 Dal. K:rM:t.
Borgmästaren Joen Mårtenꞵon Qwast fordradhe utj Oluf Nielꞵ hemman i
Hånock försträckte Pennig:r 400 Dal:r Kopp:rM:t hwilken skuld grannarna
witnadhe at wara af S:g Oluf Nielꞵon tillstådd, fördenskuld blef hemmanet
Borgmästaren til säker underpant näst Cronones Skuld protocollerat.
Hustro Göligh i Frösten opbiuder sig medh sin DotterDotter til sytningz til
Kielbiör Haraldꞵon, emot sin lott utj bem:te hemman, 1 gången.
Joen Perꞵon i Blästadh blef satt til Målsman för ofwanb:te Hust:o Göligh.
Lars Perꞵon i Watlång opbiudher hemmanet ibm 5½ öre i Skatt Tredieresan.
Syynemännerne som detta Dato til Holmsängerne nämbde blefwe, at besichtigha
huru deras Giärdslegårdar stängde äro, hwarigenom Byesmännerne stor skadha
på sine Ängier Åhrligha tagha, N:n Niels Erꞵon i Edhsäter, Lars Erꞵon i
Skarftiär, Jöns Larꞵon i Stering och Niels Perꞵon i Edhsätter funno, enär
dhe dijt kommo, Sex hagheläckiar ofärdighe wara, ibland hwilka En Läck som
ingen wille af äghesmännerne wedkännas. Tolfman Anders Joenꞵon i
Linstadh witnadhe, at han hafuer hördt af sine Föräldrars Munn skulle ägha
grinden; Och såsom godhe Män icke hafwa lagdt, hwilken bråttan, som
nederligger, skal oprätta; Altså skal En annan Syyn gånga til näste Ting, hwilka
och skade läggia hwem den samma efter Jorden böhr antagha.
Borgmästaren Joen Mårtenꞵon Qwast fordrade af Jättendaal S:n Fracht för 20
T:r Spannemåål, som han på Sochnens wegnar utj Kongel:g Magazin i
Stockholm månde inlefwera för månge Åhr tilbaka, och sedan han
Spannemåålen lefwereradt, Åhrlighen fordradt Frachten á 16 öre Tunnan, men
inthet ährnadt; Sochnen kunde icke undfalla, uthan lofwadhe straxt betahla;
Läns- och Tolfmän räckte honom Borgmästaren handen för samma Skuld.
Uthj Niels Erꞵons hemman i Hånock fordrade Borgm:ren Joen Mårtenꞵon
Qwast på Anders Nielꞵ, b??k?? wegnar 32 Dal:r Kopp:rM:t, hwilken Rest ????
Anders Nielꞵon Transporterat hafwer till Borgmästaren, den han och sigh til
större säkerheet antäknas låter.

Efter Rättens uthsaghu den 27 Octob:r 676 hafwa godhe Män pröfwadt och lagdt
Anders Perꞵon i Skarftiär för taghne skadha på sine Ängen af Wärrlagharnes
obillighe ättiande, Nembl:n
Sal:g Factorens Enkia för Bruuket, ______ 2 gilling:r
H:o Britha S. H:r Johan Canicks i Holm __ 2 gil:r
Joen Tomeꞵon i Röste ________________ 1 gill.
Olof Nielꞵon ibm ____________________ 1 gill.
Dy wart af Rätten sagdt, at der wederböranderne eij fulgiöra wilia skadhan efter
Mätesmanna läggning, måste dhe til öfwerflödh efter Lagh plichta.
Bärstad hemmanet 5 öre 16 ?:r opbödz af S:e Factorens Hans Behms betiänte
2 gången.
Samma Dato kom för Rätten Comminister Hederlige och Wäll:de H:r Peder
Hoffman, tiänstlighen tilkänna gifwandes, huruledes han och Niels Erꞵon i
Backan hafwa sedan Sidste Tinget höltz den 27 Octob:r 676 kommet öfwerens
om heela hemmanet Backans inlöꞵn, inläggiandes En Förlijkningsskrift af Dato
den 19 Januarij 677 som af dhem bägge med deras hustrors wetskap uthj
beskedelighe Mäns nährwaro oprättadt är om denna halfwa delen i Backa
hemmanet 4 öre 9 ?:r i Skatt, som här till hafwer warit i förhåld således, at
ofwanb:te Herr Peder skal för samma halfwa hemmanetz inlöꞵn så i Huus som
Jord medh alle deꞵ tillydande ägher, af hwad Nampn dhe hälst hafwa kunna,
undantaghandes Creaturen, och Åkerredskapen, uthgifwa Fyra Hundradhe
Femtijo Dal:r hwilka enär dhe förbe:te 450 P:r Kopp:rM:t wara uthlaghde skulle
Niels Erꞵon trädha ifrån hemmanet, och Herr Peder medh godt hierta unna och
uplåtha, och inträdha gifna nästkommandhe Jacobi Dagh, och såsom Niels
Erꞵon sågh sigh eij kunna uthan Huus och hemwist wara, altderföre hafwer
mehrbe:te H:r Peder undt honom Niels Erꞵon af eij godh wilia i hans och hans
Hustros Lijfztidh, fordom Cappelans Gården medh ther påstående Huus och äga
uprätta och uplagha sigh till nöije och godt ????? (: hwilka Huus Hermånger och
Jättendaal Sochner honom H:r Peder skiänckt och gifwit hafwa, som Nämbden
och Sochnemännen nu för Rätten tilstodho :) och hwar dhe bägge genom
Dödhen afgingo, skulle samma byggning höra Barnen til at försälia til deras
nytta och fromma, deꞵ föruthan hafwer mehrbe:e H:r Peder oplåthit Niels Erꞵon
och hans hustro i bägges deras lijfztidh at tagha Lööf och Barck till deras behof,
iämbwäl Dufwologdetächten, uthan någhre uthlaghor, och Ett Spannland Åker, i
hwart uthsädhe, icke dedh bästa, icke heller dedt sämsta, dock som godhe Män
kunna bäst dhem emellan läggia för hwilket Spannland Åker Niels Erꞵon
Åhrlighen uthlagher til Herr Peder giöra skulle; Destuthan hafwer Herr Peder
undt och efterlåthet Niels Erꞵon och hans hustro at nyttia i deras lijfztidh
Siöbodhen widh Hafwet, Qwarnen wedh Badhstughun, men efter bägges deras
dödh skal ofwantalde conditioner til bem:te hemman Backan uthan någhon löꞵn
åtherkomma, medh hwadh flere conditioner som utj ofwanb:te Skreft infördhe
äro. Wittnesmän Oluf Hanꞵon i Röste, Erich Nielꞵon ibm, Per Swenꞵon i
Forꞵa och Jöns Olufꞵon i Röste. Så emedan Niels Erꞵon på Tinget den 27
Octob:r 676 tilstodh sigh handfångit 409 Dal:r på halfwe hemmansköpet, sampt
7 Åhrs Syꞵlingzomkostnadh, och sedermehra för den andre halfwe delen hafwer
mehrbe:te H:r Per betahlt giäld för 450 Dal:r, så at heela hemmanet Backan 8 öre
18 ?:r i Skatt (: föruthan Herr Peders, uppå Niels Erꞵ Hustros Modhersyster
Britha, på en ringa tidh syꞵlingz och begrafningz omkostnadh :) belöper sigh

Ottahundradhe, Femtijo och Nijo Dal:r Kopp:rM:t som Niels Erꞵon bekänner
wara dehls til honom och dehls til andra uthlagde; Niels Erꞵon tilståår sigh och
wara medh dhe Huus belåthen som honom i Caplans Gården inrymbde äre, och
serdeles at han war wäl till nöije afstilder medh dhe ofwanberörde conditioner,
som honom och hans Hustro i bägges deras lijfztidh äre förunthe: Och inladhe
Niels Erꞵon sin Förlijkningzskreft i Rätten, at der å efter Nämbdens läggning
wart täcknadt, at Niels Erꞵon Åhrlighen allenast skulle gifwa i Skatt til Tre Dal:r
Kopp:rM:t, derföre Nils Erꞵon Rätten tiänstlighest betackadhe, der medh och
dhe å bägge Sijdhor för sittiande Rätten wenlighen woro förlijkte och Köpet så
wäl som Contractet medh handeband stadhfästadhe: Så aldenstund ingen af
bördemännerne hafwer welat hindra Herr Peder tå halfwe hemmanet Tredie
gången den 21 Junij 675 opbödz, hwilka opbodh på hela hemmanet böhr
förståås, efter som Häradz Rätten Sidst monde sigh förklara, tå och
bördemannen heela hemmanet heemböds, at dhe skulle dedh få inlösa, i fall
Niels Erꞵon icke skulle efter lofwan och förelagdan dagh kunna gifwa Herr
Peder sin löꞵn, uthan tillåthit Herr Peder och Niels Erꞵon å nyio köpslagha, så at
Herr Peder hafwer hela Backa Gården tillträdt och i detta Åhret all Jorden
besädhat, Husen efter sitt behagh flyttiat, och eliest andre huus kostsamblighen
oprättadt, så at ingen på deꞵe Twänne Tingzdaghar hadhe här emot dedh ringeste
at inwända eller förebära; Kongel:e Maij:t hafwer och allernådigst resolverat at
inge hemman måghe söndras, och således hafwer H:r Per här med laghliga
procederat: Altså dömbdes deras Köp och Contract fast och giltt at stånda och eij
åthergånga, och tilehrkändes hela hemmanet Backan 8 öre 18 ?:r i Skatt oftabe:te
Herr Per Hoffman, hans Hustro, Barn och Erfwingar at nyttia, bruuka och
behålla, såsom en wälfången äghendomb oklandradt af allom bördemannom
efter denne dagh, widh Dombråt som Lagh förmåhr.
Capelanen Hederl:g och Wäll:e H:r Peder Hoffman såsom Målsman för
Sal:g Länsmans Lars Hanꞵ efterlåtne Änkia Hust:o Marit i Röste, inladhe
Ett Testamentzbref af Dato den 20 Decemb:r 674 förmählandes, dedh hennes
S:g Man Lars Hanꞵon näst för sin dödh, utj beskedelighe Mäns nährwaro hafwer
Testamenterat sin käre Hustro ofwanb:te Hustro Märit Jönsdotter, dhe
forwerfde och af Gudh beskiarde gofwer, Nembl:n 50 lodh Sölfwer,
Prästtächten, En Koo, och nyia Bryggestugun medh lilla Cammaren Öster i
Gården, och detta så i anseende till hennes troheet och liufligha umgenge, som
och tilsagde skiötzel, den hon honom bewisa skulle i hans stora Ålderdomb och
tiltaghande siukdomb. Witnesmän Petrus Hoffman, Erich Nielꞵon, Olof
Hanꞵon och u. Oluf Nielꞵon i Röste, hwilket Testamente Jöns Olufꞵon i
Röste Målsman och Moderbrodher för den förre barnkullen nu icke klandra
wille utj Löꞵörorne, men förfråghade sigh om Lagh kunde medhålla at bortgifwa
dhe Faste Huus som på Gården äre opsatte, icke så at han neekar Änkian dhem
efter Testamentzskriften, medan hon Änkia är at nyttia, uthan der hon skulle i
annat gifte gånga, förbehåller han sigh samma Bryggestughun medh Cammaren,
at hon dhem icke af Tompten må föra; Hust:o Märit blef för Rätten framhafd och
förnam, hwadh Jöns Olufꞵon hadhe emot Testamentzskreften at inwända, hwar
medh han läth sigh nöija, at hon samma bryggestuga wardt Cammaren uthj sin
lijfztidh må niutha och behålla eftersom han inthet täncker at flytta Husen utaf
Gården uthan förhoppas at hennes barn skole medh tijden blifwa widh
hemmanet besittiande och efter hennes dödh få nyttia Stughun och Cammaren,
uthan at gifwa dhe andre Sönderkulla löꞵn för dedh som deras Sal:g Fadher

henne Testamenterat hafwer, hwilken Byggning uthj hans Sidste tijdh opsatt ähr;
Der til medh beklaghade Änkian sitt oförstånd, at tå arfskiftit höltz, frambahr
hon sine Trone gåfwor 21 lod lod Sölfwer, som henne af S:g Lars Hanꞵon
förährades; Icke kunde eller tå henne efterlåtas den QwinfolkzSadhel, som
Mannen åt henne köpt hadhe, Resolutio. Häradzrätten finner Testamentet inthet
olaghliga giordt wara uthj dhe förwärfde löꞵörer, och emedan som i warande
bägges theras Ächtenskapztidh En godh deel af Husen opbygde äre, der af henne
Änkian tilkommer ⅓ deel, Synes gåfwan, som eliest ringa ähr til wärde, icke
kunna af den förra Barnkullen klandras, efter dhe allaredo till ålder kombne,
Men den sennare Barnkullen der emot äre unge af Åhren, så at dhe efter
Modhrens dödh til Testamentet wäl kunna finnas berättighade; Och böhr
arfskiftet efter Lagh ännu rättas, så at Änkian bekommer alt hwadh hon är gifwin
och gift til, serdeles at hon får fyllnadh för Tronegofwor, Säng sine dhe bästa,
sampt dhe Klädher och hwadh annat henne är tilskippat; Präst Tächten behåller
Änkian i sin lijfztidh, men efter hennes dödh faller den bägge barnkullarne till
Arfs, såsom annor fast ägendomb, så laghandes, der dhe icke kunna i medler
tidh, medh godh sämia förlijkas, at ArfsLengden warder Rättenom åt näste Ting
præsenterat til widare ratification, och parternes laghlighe åthskillnadh.
Såsom Comminister Wällärde Herr Per Hoffman äskadhe äghande Syyn
emellan sigh och sine ????elagher at besichtigha, hwilken rätzligha böhr hängna
dhe Giärdzlegårdar som nedfallne äre och ingen af Äghesmännerne wilia
wedhkännas. Altså gafs Rättens tillåtelse at parterne må gee Nampn, så månge
opartiske Män i Syyn å bägge Sijdor som dhem bäst åsämber, hwilken Syyn
böhr uthsäija, at hwar efter ägho sine böhr stängia och hängna, så mycket hwar
och En medh rätta tilkommer, och den som eij låther sigh nöija åt
Syynemännens Domb, hafwi wåldh at wädia under höghre Syyn.
I lijka måtto itererades dedh förbudh som förre giordt är på Marsätteränget, at
ingen Äghesman må sigh fördrista medh sine Söder der inkomma, uthan alle
Jordägharnes wetskaph och samtyckio, widh 40 m:r förlust.
Dato tillstodh Hans Anderꞵon i Elfstadh hafwa bortstulit af åthskillighe någhra
Kopparkettlar, som han til Gefleborghare försåldt hafwer för hwilka han 673 på
Hermongerꞵ wegnar anklaghat blef, men för dedh Åklagaren Anders Perꞵon
icke hadhe full skiähl at binda honom til stölden, blef han för witesmåhl sakfält
til 40 m:r Nembl:n.
Af Länsman Erich Anderꞵon i Giärde 1 Kettel för ___ 5 Dal:r
Af Joen Perꞵon ibm En Kettel werderat för ________ 4 P:r
Af Anders Perꞵon i Elfstadh En lijten Kettel för _____ 5 P:r
Item, En stoor dito för _________________________ 16 P:r
Hwarföre blef han efter Kongel: Maij:ts Straffordning dömbd at lefwerera
Målsäghanden sitt igen, och bötha Tre gånger så mycket som Tiufnaden är,
Nembl:n 30 Dal:r Sölf:rM:t och såsom han inthet ägher at bötha medh, Dy skal
han för stölden och äghandens saak löpa Fem gånger enkla gatulopp genom 100
Man, och der han icke hafwer förlijkt Anders Perꞵon i Elfstadh som 673 måste
för witesmåhlet bötha 40 m:r måste han äntå löpa En gång enkelt gatulopp,
hwilken Execution daghen efter wärckelighen anstält blef.

Dito
Den 28 och 29 Novemb:s
Per Swenꞵon i Forꞵa sattes til Målsman för Oluf Nielꞵ Änkia H:o Karin i
Röste.
Sal:g Factorens Hans Behms Betiänter Erich Öhrn opbödh hem:t Bärstadh 5
öre 16 ?:r i Skatt 3 gången.
Bruksskrifwaren Mons:r Rolof Machie läth på sin Principals Sal:g Factoer
Behms wegnar intäckna 2 Gillingstadh Ängh i Ströms Änget som han i
underpant hafwer för 40 Dal:r.
Kelbiörn Haraldꞵon i Frösten opbiuder H:o Gölig och Dotterdottren sytningz
emot deres deel i hem:t ibm 2 gången.
Landzskrifwaren Johan Larꞵon Broman angaf huru såsom han för någhre
Åhr sedan fick LandsCammererens Bryniel Blancks bref at opköpa åt honom
någhot Läreft, dedh han och efterkom, och öfwerskickade så til Hernösand 30
al:r á 8 öre, ?????? Oluf Hanꞵ Soen Hans Olufꞵon i Röste och Elias i Ståcka,
dhe der föregifwa samma Läreft uthj Tullstughan nedersatt hafwa. Wart saght at
dhe blifwa Landzskrifwarens Man för betahlningen och sökie sitt igen derest dhe
Läreftet nedersatt hafwa.
Hust:o Karin Gyntesdotter Oluf Erꞵ i Östanåå angaf sigh hafwa någhet at
fordra efter S:g Niels Larꞵon i Bärstadh, och såsom ingen Dagh satt är till
Creditorernes sammankombst uthan dhe Pertzedler som afsatte äre befruchtes
blifwa af Maal förskiämbde; Blef sagdt, at förr än Kläderne och andra sådana
ting skole förskiämmas, gifwes lof at dhem försälia, efter Mätesmanna ordom,
doch at Penningarne stå i behåld til Creditorernes deelning.
Dato Blef Rättenom föredraghet dedh Testamente som Sal:g H:o Märit i
Frösten på sitt yttersta til sin Man Jöns Hanꞵon göra monde, Nembl:n Såsom
dhe bägge utj alsomstörsta Fattigdomb äre tilhopa kombne, och dhe förmedelst
sin anlagdhe flijt och den högstes wälsignelse innan Ächtenskapet någhot för
sigh kombne äre. Ty kunde han icke annat, efter han då märckte dödzens Pilar
hafwa stucket henne, än Testamentera sin Käre Man alt hwadh dhe innan
Ächtenskaph medh sine Händers arbethe och Guds wälsignelse förnöysamt
hafwa. Wittnesmän Comminister Wällärde H:r Peder Hoffman och Anders
Joenꞵon i Lindstadh; Hwilket Testamente, såsom dedh emot Laghen icke
sträfwer, af Häradzrätten approberades.
Samma Dato, Inlades uthj Rätten Twänne Bythes Bref af d. 10 Martij 675
förmählandes huru såsom Ehrligh Man Niels Perꞵon i Wattrångh hafwer medh
sin käre Hustros och Barns ????? betänckiandhe, ia och samtyckio ingått medh
Sal:g Factoren Ehreborna och Wälbetrodde Hans Behm Ett wanlighit
Jordeskifte i så motte, at bem:te Niels Perꞵon updragher Sal:g Factoren, all sin
ägendomb i Huus och Jord, Swalar och Ängeslandh han hafwande i Holm och
Ström, och medh alle der til lydande läghenheeter i Skogh och Mark,
Fiskiewatn och Fääboställen, som han Niels Perꞵon efter sine Föräldrar Erft

hafwer, så at han inthet mehra tagher undan, af berörde Holms och Ströms
äghor, än Waꞵlaghen i Bredwijken och Norr på Haghan sampt Ååfiskiet i
Strömen, der emot H:r Factoren honom Niels Perꞵon hafwer opdraghit sitt
laghwarde hemman Wattrång 5 öre i Skatt medh alle deꞵ tillaghar i Huus och
Jordh, Fiskie och Fiskiewatn, Skogh och Skiuul, Wåtho och Tårro, Närby och
Fierran, medh alt hwadh de til förra hördt, eller hädanefter medh Laghen
tilwinnas kan, inthet undantaghas, uthan allenast Skoghen ??? ???
SkålbodhaSkoghen, och uthj wählgodha hafwer H:r Factoren gifwit honom
bem:te Niels Perꞵon emellan i skifte 24 Dal:r Sölf:rM:ts wärde, Skatten
belangande, så behåller S:g Herr Factoren för Holm och Ström dhe 5 öre i Skatt
them tilförende på Wattrång warit hafwer, så at Sal. H:r Factoren dragher all
wanligh uthlagha, Sochniämbnadt och Båtzmanshåldh, för den sigh tillbytte
Jorden, Men Niels Perꞵon behåller allenast sin gamble Skatt 15 öre under En
Rök, som han af ålder skattat hafwer; Witnesmän Dns. Petrus Hoffman,
Comminister i Hermånger, Laurentius Jonæ Schalin och Befalningzman
W:t Anders Perꞵon Grijs. Så emedan detta Jordhebyte uthj Sal:g Factorens
lijfztidh medh föregångne conditioner oprättadt är, och å bägge sidhor hafwa
wärckelighen tilträdt, dhe bytte Jordelotter, och der medh å bägge sidhor wäl
wardt benögde å deras Jordeskifte, är och på Tre Lagha HäradzTing opbudhit,
Nembl:n 1 gången den 21 Junij 675 2 gången den 25 Novemb. 675 och 3 gången
den 26 Octob. 676 Och ifrå den tidhen oqwaldt ståndet. Hedersame Hust:o
Catharina Fredrichsdotter Sal:g Factorens Änkia, genom sin
Brukzskrifware W:t Rolof Machie, så wäl som Niels Perꞵon åstunadhe
Rättens stadhfästelse, dedh dhe och in för sittiande Rätten medh handeband
bekräftadhe; Dy dömbdes deras skifte och frijwillighen afhandling fast och
stadigt at stånda och eij återgånga, wider Dombrått som Lagh sägher.
Dato. Kom för Rätten Ehrlighe Man Per Swenꞵon i Forꞵa, inläggiandes En
Testamentzskrift De Dato den 30 Augusti 676 hwarutinnan förmähles, at han
hafwer af trokärlighit Hierta tilsagdt och Testamenterat sin nu warande K:e
Maka Hust:o Cicillia Nielsdotter all den äghendomb som Gudh förmedelst sin
nådighe wälsignelse och bägges deras anlagde flijt dhem förundt och beskiardt
hafwer, och alt sådant så i anseende til hennes troheet och liufligha umgenge,
som och tilsagde skiötzel, den han honom uthj hans tiltaghande Ålderdombs
swagheet, bewijsa skal, hwarföre lefwer han i den godha förhopning, at den förra
barnkullen, som ofwettradhe äro, icke må fördrista sigh efter hans daghar detta
Testamente wräka och ogilla, hälst emedan bem:te äghendomb i hans
ålderdombs och hans Hustrus ungdombs daghar tilflutne och förskaffadhe äro,
uthan låtha ofwanb:e Hust:o Cicilia Nielsdotter så i fasta som lösa för sigh och
sina omyndighe barn efter hans dödh oklandradt behålla. Witnesmän
Comminister Herr Peder Hoffman och Oluf Hanꞵon i Röste, han och nu in
för sittiande Rätten tilstodh sin frijwillighe disposition och tiänstlighen begiärte
den måtte approberat blifwa; Och på dedh den förra Kullen icke hans
Testamente qwälia skole, eftergifuer han sin Soen Erich Perꞵon som Fadrens
förra hemman i Forꞵa besitter, dhe 60 dal:r som Fadren uthj bem:te hemman
ägher at fordra. Så emedan Nämbden wittnadhe, at dedh war hans wärfde och
icke Erfwadegods, der öfwer hon uthj sitt Testamente disponerat hafwer, dy
kunde Rätten icke annat än efter Lagh, JordaB: 2 och KyrkioB: 14 Cap: denne
hans giorde afhandling gilla och stadhfästa, såsom Testamentz Skreften i
bookstafwen sigh förklarar.

Per Swenꞵon i Hånock opbiudher Niels Erꞵ Hemman ibm 9 öre 13 ?:r i Skatt
til bördemannen 1 gången.
Lars Joenꞵon i Hånock sattes till Målsman för Ingredh Joensdotter i
Wattlång.
Stadz Notarien Wälförst:gh Lars Erꞵon Höök på S. Niels Hanꞵ Sterbhuus
wegnar efter booken Fol: 63 fordradhe af Oluf Perꞵon i Brinstadh 168 Dal:r 17
öre; Jämbwäl En Häst som Oluf Perꞵon af Borgharen Hans Perꞵon till köpz
taghit hafwer. S. Niels Hanꞵ giäld tilstodh bonden och kunde icke undkomma
der hans förmöghenhet så tilsadhe, men Hästen nekadhe han til.
Hans Joenꞵon i Trösten och Bärgzsiö Sochn klagade på Anders Kiälꞵon i
Konsgården, at han icke niuther Rättens afsagde domb 676 till godho, om dedt
Arf som efter hans Syster Anna fallit är, Resolutio. Der han icke hafwer
förnögdt Erfwingen till Näste Ting, skal han Anders Kelꞵon Ett sådant
Inventarium oprätta, som han laghl:n kan beswäria, så att han eij någhot
undandölgdt hafwer.
Dato. Twistadhe Feldberedaren utj Hudwickzwald Mäster David Hose medh
sin Swågher Hammarsmedhen widh Ströms bruuk Israel Israelꞵon, om
dedh Arf som efter hans Hustro Syster, denne Israel Israelꞵ H:o Kerstin som
barnlös dödde, skal fallit wara; Israel Israelꞵon inwände hans S. Hustro på sitt
yttersta, tå Comminister Wäll:de H:r Peder Hoffman henne medh Herrans
Höghwärdighe Nattward besökte, hafwa Testamenterat sin käre Man be:de Israel
Israelꞵ:n all sin qwarlåtne äghendomb bådhe i löst och fast, emedan hon ingen
troghnare här på Jorden haft hafwer, och aldeles ifrån sine Syskon, til sin Man
bem:te Israel Israelꞵon wil opdraghit hafwa, aldenstund dhe ingen wårdnadt
hafwa haft om henne uthj hennes siuklighe tilstånd. Mäst:r David framwiste
BythesLengden, hwarutinnan blef bewijst, at Sal:g Hust:o Kerstin fick på sitt
Fädherne Erfwa åthskillighe Mobilier som af byteslengden förmärktes och eliest
hafwer Arfweiord efter sigh lembnadt, dedh hennes Man Israel Israelꞵ:n icke
kunde undkomma, uthan förmodhar dedh hans Hustros på hennes yttersta giorde
disposition måtte gijlttigh ehrkännas. Så emedan Rätten fann at testamentet emot
Lagh giordt är, at dedh eij kunde approberas, dy blefwe bägge parterne stältte
under godhe Mäns Niels Perꞵons i Wattrång och Oluf Perꞵons i Forꞵ
förlijkning, hwilka sedermehra inkommo och tilstodo sigh således hafua
transigerat, at Israel Israelꞵon gifwer sin Swärmodher Hustru Britha
Hansdotter, som ännu lefwer den bästa Kiortelen och En Friskiorttel til, af sine
S:ge Hustros Kledher, sedan behåller Israel all den öfrigha lösa
qwarlåthenskapen, i anseende til hans Hustros giorda Testamente, men den fasta
äghendomen förbehålles Erfwingarne til skiftes efter Lagh; Och såsom Mäst:r
David på sin Hustros och dhe andre Arfwingarnes wegnar sin Swågher Israel
Israelꞵ:n hafwer alt dedh öfrighe arfwegodset efterlåtet; Altså obligeres Israel
Israelꞵon der emot at betala all den Giäld som dhe bägge innan och uthan
ächtenskapet giordt hafwa, så at dhe andre Erfwingarne icke skole der af
graveras; Hwar medh dhe nu å bägge sidhor wäl woro benögde, at ingen efter
denne dagh här å widare klandra skal, hwilket alt af Rätten blef approberat.

Aldenstund Sal:g Unge Oluf Nielꞵon i Röste hafwer ofta utj wälmachten sagdt,
dedh hans Äldsta Soen af förre kullen Niels Olufꞵon skulle, efter hans daghar,
widh Hemmanet blifwa besuthin, emedhan han från ungdomen hemma i Gården
tiänt hafwer och sin Fadher wäl tilhanda gått, hwilket Fadhren och näst får sin
dödh beiakadt hafwer. Witnesmän Erich Nielꞵon och g: Oluf Nielꞵ:n i Röste,
Jöns Olufꞵon, Oluf Perꞵon ibm och Niels Perꞵon i Nordanåån; Dhe der och
nu för Rätten besannadhe hans ord så fallit hafwa. Stiufmodren H:o Karin
Biörsdotter tilstodh och nu för Rätten, hennes Sal:g Mans wilia warit och ofta
hördt honom säija, at den Äldre Sonen Niels Olufꞵon skulle fram för dhe andra
Syskonen Hemmanet besittia, äntå han hafwer tänckt, den sednare kullen så när
til besittningen wara skulle som den Äldre kullen. Så ehuruwäl Fadhrens
disposition af Rätten icke ogillas kunde, blef likwäl Sonen tilhållen, at gåå sin
Stiufmodher tilhanda och låtha henne och hennes barn wara tilhopa i Brödh, at
hafwa sin födho, efter som dedh befinnes, at Stiufmodren hafwer af sitt fasta
Fädherne ifrån Hasela inlagdt 10 Måål Jordh uthj Hemmmat Röste.
Kräfdes Erich Perꞵon i Bärstadh för 120 P:r för hwilken skuld han förledne
Åhr lofwadhe Sal:g Niels Hanꞵ Sterbhuus Fullmächtighe Hans Perꞵon til
Helsingemarcknadhen 60 al:r Läreft och så mycket Höö som detta Åhret wäxt
ähr, men då Drängien skulle tagha dedh samma, hafwer han swaradt sigh inthet
uthfå någhot Höö, på Giäldet förr än Tinget kommer, lofwadhe så nu til
föresagde tidh der medh inkomma.

