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Anno 1678 den 27 Martij,
hölts Extra Ordinarie Härads Tingh
uthi Hermångers Sochnestugu
Närwarandhe Cronones Befallningsman Wälb:de Hans Larꞵon Noræus
medh Nämbden.

Samma dag stältes för Rätten twenne Personer, Sahl. Ländsmannens Lars
Hanꞵons i Rösta Successor Per Anderꞵon, och Cronones Båtsman Larꞵ
Larꞵon i Wattlång, hwilka beggie skole hafwa warit Hans Anderꞵ i Elfsta /: nu
nyligen skrifwen till Cronones Båtsman :/ dödswållare, hwar om blef ransakat
som föllier; Dens dödes Hans Anders i Elfsta Hust:o Karin Joensdotter, hans
twenne Bröder, Per Anderꞵon i Lunde, Joen Anderꞵon i Frösten, item hans
twenne Swågrar, Anders Kielꞵon i Kongsgården och Joen Olofꞵon ibidem
gofwe saken i Rätten, beklagandes att igenom det, Per Anderꞵon och Lars Larꞵon
hade burit händer på Hans Anderꞵon ähr han 8 dagar der efter genom döden
afgången, och hafwer slagsmåhlet tagit sin begynnelse. Den 5 hujus då Amiralitets
uthskickade Completerade Båtsmännerne der i Sochnen uthi Lendsmansgården
inskrefs Hans Anderꞵon för Ordin. Båtsman, något efter, befans han wara druckin
och ty påckat på Per Anderꞵon som war i Lendsmans ställe, att skaffa sig Häst,
hwilken swarade honom der wara inga Hästar efter Siö Officeraren skulle hafwa
så många Norrföre, men han widare sagdt till Ländsman, du skall skaffa mig Häst
för penningar det den och den taga dig, will du förachta Cronones Mynt, hwilket
Olof Erichꞵon i Bärsta och Nilꞵ Perꞵon i Edsätter å hördt och nu wittnade
sandt wara.
Der efter begynner han bruka Mun på Båtsman Anders Olofꞵon kommandes
med hwar annan till hårs, då Hans Anderꞵon blifwit Anders öfwermächtig
kommer så Båtsman Lars Larꞵon i Wattlång och fattar Hans Anderꞵon i Håret
och drogh honom uthaf Anders, sedan begynner förbem:te Lars Larꞵon sparka
honom i hufwudet och på bröstet med ymsa fötter, der efter skilde dem åth
Båtsman Olof Perꞵon ifrån Jettendahl. Efter aflagd Edh, wittnadhe Båtsman
Olof Perꞵon Menlöös, att han såg Lars Larꞵon någre gånger sparka Hans
Anderꞵon med ymsa fötter både i hufwudet och på bröstet, men såg ingen blod
der efter utan skilde dem åth, och Hans straxt med friskt mod uppstigit. Båtsman
Olof Cruus och Lars Gråå wittnade i lijka, att när Lars Larꞵon drog Hans
Anderꞵon med håret utaf Anders, sparkadhe han honom i hufwudet. Erich
Olofꞵon i Rösta sade hafwa sedt det samma och att han blödde i Ansichtet, sadhe
sig icke kunna troo det wara af sparkandet, uthan skulle wara rijfwen tillförendhe.
Ytterligare när Hans Anderꞵon kom ifrån Larꞵ Larꞵon och under samma
skildsmäꞵa, kommer Vice Ländsman Per Anderꞵon och med en granspråta slår
Hans Anderꞵon en släng i Hufwudet, hwilket Olof Swenꞵon i Lönånger och Jon
Olofꞵon ibidem wittnade med swornom Ede sandt wara, doch kunde bem:te Jon
Olofꞵon på sin giorde Edh intet förwiꞵo säga om det tog i hufwudet eller eij item
berättadhe och ofwanbem:te Olof Swenꞵon, att när dhe hade Hans uthom Porten
och satten på snön, blödde han i hufwudet, då Ländsmans Hustro Märith
Persdotter kom och tårkade blodh af honom.
Gamble Nils Perꞵon i Wattrång, Erich Olofꞵon i Rösta och Lars Erichꞵon i
Skarftiär sade sig see Ländsman Per Anderꞵon bära hugg på Hans i Portlidret
och skulle det träffa honom achter på, upp emot Hallsen, men Hans Anderꞵ
Broder Jon Anderꞵon sade, att det tog i Hufwudet, och att Hans, när han kom
uthom Porten och blef liggiande på Snön blödde och hörde illa.
Lars Perꞵon i Forꞵa sade, att Båtsman Lars Larꞵon skulle hafwa slagit Hans
uthom porten med en fambns lång granqwist i Hufwudet, Men Hanses Broder

Joen som ledsagade honom sade Neij der till att ingen slog honom uthom porten,
hwar till och Båtsman Larꞵ Larꞵon nekadhe. Hanꞵ Anderꞵon : sedan han den 5:te
så war slagin blef hos sin Swåger Jöns i Röste liggiande till den 6:te då han
fördes till sitt hem uthi Jettendahl i medlertijd klagat sig wara illa farin, och
wäntade än en gång blifwa goder wille och /: som bem:te Jöns i Röste nu för
Rätten uthsade :/ komma till förlijchning med dem som hade slagit honom och
åstundade få Prästen att besökia sig med Herrens Högwördige Nattwardh. Hanꞵ
Anderꞵ Hustro Karin Joensdotter berättar, när hennes Man kom heem, gick han
straxt till sängs och klagat sig hafwa ondt, dhe hafwa så farit med mig i
Hermånger, somblige hafwa spient mig en part slagit. Lijtet der efter, och hans
Sohn begynte seija för honom hwad wärdar han hade; Swarar han? Säger du det
gåꞵe, ondt har iag gak och betsla hästen iag skall kiöra norr till Sochne stugun
derest Länds- och Tolfmän församblade woro, hwilket han och giorde, doch först
begiärt hustron twetta blodet af sig, Men sagt må wara. Sedan när han kiörer ifrån
Sochnestugun kommer han till brodren Joen i Frösten, hwilken aftwettar honom
bloden och såg at han hade en Skråma i Hufwudet: Natten emot den Åttonde
hafwer han mera klagat sig för Hustron begynt spåtta blod och sagdt, detta drager
mig till döden, blef så sängliggiande till den 13:de som war om en Odensdag, då
han igenom döden afgick, doch någre tijmar tillförende låtit kalla Kapplanen
Wörd:ge H:r Päder Hoffman till sig i den acht och mening at begå herrens
högwärdige Nattward, men för uth bekiendt, huru han kom till slås med Båtsman
Anders Örn, sedan med Båtsman Lars Larꞵon, och at Lendsman Per Anderꞵon
slog honom i Hufwudet med en granqwist, men ingen wittnade han döds hugget
till, som Lendsman Erich Anderꞵon i Gierde, Jon Erichꞵon i Nybyn, Olof
Jonꞵon i Elfsta och Joen Perꞵon i Dwesta /: som der närwarande woro :/ sade
sig af honom hördt hafwa. Båtsman Erich Örn wittnade, det han dagen
tillförende tahla med Hans och krafden för någon skuld, frågat om han icke wille
stiga upp och giöra föllie med dem, han sade! iag stiger aldrig upp mehra af denne
sängien, Pelle i Rösta gaf mig en sådan släng, Olof Swenꞵon i Lönånger som om
Måndags qwällen talte med Hans och krafden för forꞵlepenningar frågat, om han
intet wille stiga upp, han swarat! Gudh nåde mig förr, det hugget som Per i Rösta
gaf mig, det föllier migh i döden.
Lendsman Erich i Giärde berättade at samma dag som Hans blef död, war Per
Anderꞵon der tillförende hos honom och rächte honom sin handh och badh att
han på Guds wägnar wille gifwa sig till, hwar på Hans Anderꞵon gaf Per
Anderꞵon handen och sade, Ja det må så wara, williandes dhe gode Män som der
då tillstädes woro gierna komma dem till förlijkning, hwar till och Hans Anderꞵon
intet skulle hafwa warit obewägen Men döden kom för hastigt och skilde dem.
Jon Erichꞵon i Nybyn, Olof i Dwesta, Per Joenꞵon ibidem, Nilꞵ Perꞵon i
Edsätter, Larꞵ Erichꞵon i Hånik och Larꞵ Nilꞵon i Bärsta som hafwa warit
Nembde at syna then döde, berättade, honom hafwa haft ett Såhr längs efter
Hufwudet en Thuma långt, och bredt som Man kunde leggia ett twärfinger uthi,
och war hullet låꞵnat ett halft twerfinger på den ena sijdan ifrån hufwudskåhlen,
men den funno de intet wara brächter. Ifrån halꞵen på bröstet och neder midian
war han blå och sullen, och kunde dhe intet wist seija om han så förre warit, eller
blånadt sedan han blef död, efter när dhe honom besichtigade, han då uti halft
annat dygn legat lijk, men beklagat sig medan han lefde, intet få liggia mer än på
en sijda.

Efter aflagd Ed wittnade Larꞵ Erichꞵon i Skarftiär, at samma dag som tumultet
skiedde på Lendsmansgården, hafwer han hört Hans Anderꞵon förbanna sig der
på, at han antingen skulle taga lijfwet af någon, eller skulle någon tagat af honom,
och sådant tahlade han uthi fullt sinne. Ländsman Per Anderꞵon och Båtsman
Larꞵ Larꞵon uthfrågades hwad deras tanke war om denne handelen, hwilka
swarade icke kunna undkomma hafwa burit händer på then döde som kan hända
uthaf hastigt och ijfrigt sinne, wärre honom träffat, än des willia hafwer warit,
Men wille Per Anderꞵon i synnerheet neka hafwa slagit honom i hufwudet. Rätten
påminner honom hwad wittnen i detta måhl betygat hafwa.
Denna saak hafwer Härads Rätten haft uti noga betänkiande, och emädan beggies
hafwa burit händer på then döde som i föregående Ransakning Noteradt ähr doch
kunnandes Härads Nembd icke fulleligen pröfwa hwem honom gaf dödshugget,
Ehuruwähl dhe twenne wittnen Olof Swenꞵon i Lönånger och Båtsman Erich
Örn allenast den dödes Sägn så efter tahla at Lendsman Per Anderꞵon skulle
hafwa gifwit hugg till behna, kan doch Rätten icke fullkombligen fästa sig
derwidh efter den döde bemerkes hafwa af ett stort ruus warit Susande i
Hufwudet, der till med haft ett ijfrigt och förbittrat sinne. Och efter mehr
åftabem:te Hans Anderꞵon ähr lijkwäll förmedelst detta slagsmåhlet igenom
döden afgångin Åtta dagar sedan han slagin blef. Dy kunne deꞵe bäggie
Lendsman Per Anderꞵon och Cronones Båtsman Larꞵ Larꞵon uthi denne
Instantien efter Guds och Wärdslig lag icke befrijas för lijfꞵstraf. Doch Remitteres
här om uthi all ödmiuk underdånigheet till den Högl. Kongl. HofRättens wijdare
högwijse Diiudication, beggies om nåden och icke högsta rätten, Intercederandes
Församblingen för sin Sochne Lendsman sampt den i Cronones Tienst warande,
niuta Nåder.
Emedan den som döden ledh hafwer warit en orolig sälle, mycket omgådts med
Swordomb och Dryckenskap luppit för stöld twenne reesor gattulopp och nu på
sidstone giordt undsägn, antingen afhända någon lijfwet eller och han utaf en
annan.
Sedan föregående Härads Nembds betänkiande i denne saak, war för Nembden
och wederböranderne afläsit och wille träda ifrån Tingsplatsen begynte
Lendsman Per Anderꞵon och Båtsman Lars Larꞵon bijfalla med dens dödes
Målsägare att wedertaga förlijkning hwar till hon Änkian Hust. Karin
Joensdotter, tillijka med sin Faders, Joen Perꞵ i Elfstads, sampt Manbrödernes
och Swågrars tilljakande, samtykte, och blefwe der om med handeband eense efter
medhfölliande Documentz innehåld. Så ____ __sterat betyges här under medh
Sochnenes Signet så och uthi Vice Häradshöfdingens Wälb:de Erich Larꞵon
Nerbelij _____.
Här öfwer är ankommen den Högl. Kongl. Hof Rättens Resolution d. 26 Aprilis
A:o 678 Att Pär Anderꞵon och Larꞵ Larꞵon blifwa ifrån lijfs straffet befrijade,
skohla hwarthera böta fullan mans both 100 P:r Sm:t och stå uppenbara skrift
Härads Rätten oförsummat.

