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Hermånger och Jättendahl Sochnar 
den 6 Junij 678. 

 
Nämbden 

  Erich Nilꞵon i Rösta, Olof Olofꞵon i Hånick, 
  Olof Larꞵon i Ståcka, Mårten Perꞵon i Wattrång, 
  Johan Biörꞵon i Watlång, Olof Erꞵon i Bärsta, 
  Anders Jonꞵon i Linsta, Jon Perꞵon i Elfsta, 
  Erich Ingemarꞵon i Hällan, Olof Jonꞵon i Elfsta, 
  Mårten Nilꞵon i Åå, och Carl Nilꞵon i Lönånger. 
 

Per Swenꞵon i Honik opbiuder Nilꞵ Erꞵons hemman ibidem 9 öre 13 _:r i 
skatt 2 gången. 
 
För Änkia Dordi Hansdotter i Bäling sattes grannen Pell Perꞵon till Målsman. 

 
Olof Olofꞵon i Bäling rächte hand till Anders Persson i Elfsta, som är Hans 
Olofꞵons Halfbroder, at gifwa 1½ tunna Säd och 2 ℔ Sofwell åhrligen till deꞵ 
han blifwer sine 7 åhr. 
 
Anders Kiehlꞵon i Kungsgården fäste lag sielf trijdie, at frija sig ifrån det arf 
som Hans Jonꞵon i Trösten fordrar efter sin Syster Anna Jonsdotter som blef 
död i Kungsgården, at han intet hafwer af hennes egendomb undandölgt. 
 
Såꞵom Frambledne Nilꞵ Olofꞵon i Honick hafwer olagliga bortbytt och såldt 
twå måhl Jordh ifrån Nilꞵ Erꞵons hemman i Hånick Altså tillåtes Per 
Swenꞵon, som nu Nilꞵ Erꞵons hemman åbor, att den olagliga bortbytte odell 
Jorden tillträda och hwar går till sin men, elliest må Per Swenꞵon lösa igen det 
äng som ohemult försåldt ähr till Ströms bruk. Deꞵuthan gafs honom tillstånd att 
igenlösa alle dhe andre Panteäng, med så beskeed att han sätter penningarne 
ifrån sig, före än han till träder ängen, uti gode Mäns händer till Rättens 
ehrkiännandhe, hwad Jorden kan mehra dragit hafwa än giäldet efter Jorda 
balkens anledning. 
 
Såꞵom Olof Tombꞵons och Hans Tombꞵons Syskon, Jon Tombꞵon i Råsta, 
Hustro Sigrid i Stering och Swågrarne Nils Perꞵon i Wattrång och Larꞵ 
Erꞵon i Skarftiär befruchta att dhe ringa löꞵörer som efter ofwanbem:te deras 
Respective Bröder och Swågrar kunna finnas, warda skingradhe eller 
förderfwade, alldenstund det är 26 åhr sedan bem:te bröder Olof och Hans 
Tombꞵsönner afreste ifrån Sochnen och ingen kundskap är inkommen anden dhe 
lefwandes eller döde ähre, williandes dhe andre Syskonen skifta sig emellan 
samma löꞵörer, och der någon af dhe uthewarande, eller theras barn, framdeles 
kunde hemkomma och löꞵörerne eftertahla, willia, dhe sine Huus och Jordh låta 
låta wara dem till säker underpant; Upå hwilken deras giorde försäkring 
HäradsRätten tillstodde att låttlöse gode Män skohle antechna på papperet alle 
Löꞵöron, dem wärdera, och sedan måge dhe sin emellan byta efter Lag och wari 



deras hemman i underpant der någon af dhe uthewarandhe bröstarfwingar 
kundhe här å tahla eller qwällia. 
 
Dato kommo för Rätten Bröderne Erich Perꞵon och Anders Perꞵon i 
Skarftiär dhe der sin emillan således uthi gode Mäns närwaru d. 31 Feb. 1672 
hafwa öfwerens kommit att Erich Perꞵon oplåter sin broder Anders Perꞵon den 
halfwa hemmans lått han här till nyttiat, undantagandes 2 måhl åker och 5 måhl 
äng, han åhrl:n af hemmanet i sin lijfstijd skall bruka och derföre åhrligen 
skatten præstera, men efter hans död skall bemelte Jord under Hemmanet med 
löꞵn återkomma; Hwilken frijwillige afhandlingh han Erich Perꞵon nu för 
Rätten tillstod och sin Broder Anders Perꞵon öfwer trog Hemmanet, att det roligt 
för honom och hans efterkommandhe besittia, som brefwet af ofwannämbde 
Dato widare förmähler, hwilket dhe och nu för sittiande Rätten med 
handsträchning stadfästadhe, och i Protocollo till efterrättelse intechnas. 
 
Dato twistade Jöns Olofꞵon i Rösta, jämpte sine Nothlagorne med Stocka och 
Lönångers Man om Fiskierijet uthi Stocka och Lönångers Fiählen, 
framwijsandes Jöns Olofꞵon en skrift på detta Dato, gifwen af gamble Män i 
Wattlång, Wattrång och Honick att dhe hafwa haft sine Siöboder Man efter Man 
sampt med Nothdragning uthi Hermångers Fiählen, så att ingen kan annat 
minnas än att dhe det samma oqwaldt till denne dag niutet hafwa, beklagandes 
nu högeliga, att Stocka Man, dem ifrån deras gamble häfd stängdt hafwer. 
 
Nämbdeman Olof Larꞵon i Stocka på sine egne och sine grannars i Stocka, 
Skarftiär och Lönånger wägnar swarade att ehuruwähl det sant är att dhe en lång 
tijd uthi samma Fiähl haft sin boningh och af ålder haft sine skiötar utanför 
Fiählen dhet dhe dem hädan åth icke eller förwägra, men efter handen hafwa 
någre Sochnemän inträngt sig uti Lönånger och Stocka Mäns häfd med Nothe 
dragandhe in i Fiählen uth för deras Land och strand och Skattägor, och skall 
ingen kunna bewijsa sig af ålder haft något annat Fijskierij än med 
Skiötläggning utan lof eller laga. 
 
Pastor och Præpocitus Ehrewyrdige H:r Olof Hoffman, sedan han något tahl 
hade till sina Sochnemän, att efter dhe begynna afwundas med hwarandra om 
Fijskiewattnet, lärer gud afhålla sin wällsignelse, kunde icke neka sig haft lof af 
Stocka Man för sin Perꞵon att draga Noth in i Fiählen, och han tog med sig Jöns 
Olofꞵon i Rösta som bullersam, och alt för mycket dristigh warit hafwer. 
 
Stocka och Lönångers Man swarade att dhe icke förneka Kyrkioherden att hafwa 
sin Noth och Fijskierij för sin part uti Fiählen, men Jöns Olofꞵon warit så 
oförskiämbdh att han rott båten in i theras Nothläggning och förhindrat dhe 
andre Ägesmän att draga sine Nötter. 
 
Jöns Olofꞵon sade att deras förfäder hafwa wäll sambs om dette Fijskiewattnet, 
och icke warit så motwillige som Stocka och Lönångers Man nu ähre, dhe hafwa 
och andre Fijskie Fiählar, der emoth Rösta Mannen hafwer intet, och wore det 
intet för mycket om dhe hade sitt Fijskie med Skiötar och Noth dragning som 
dhe af ålder haft hafwer. 
 



Stocka och Lönångers Man sade att dhe andre icke hafwa warit så dristige som 
Jöns Olofꞵon hwilken allenast på 14 åhr eller något mer hafwer warit i lag med 
Kyrkioherden. 
 
Nämbdeman Carl Nilꞵon i Lönånger på sin Edh berättadhe att ingen af ålder 
warit deras Lagsmän än Stocka boerne och att allenast deras twenne Nötter af 
ålder in i Fiählen ähre brukade, och elliest hafwa Lönånger och Stocka Män 
måst Siähle-Taxan för samma Fiähl ifrån uhrminnes tijder uthgiöra och all 
Synekostnaden uppehålla, uthan någre andre Sochnemäns tillhielp som fans 
bewijsligit. Dhe hafwa och fuller kunnat lijda, att dhe på något till baka hafwa 
dragit Skåttnoth, men efter en dehl nu willia wara ____ rådande in i Fiählen än 
sielfwa ägesmännerne, dy begiärte dhe af Rätten att wijd sin Skatt rättigheet 
efter Lag må blifwa fredadhe och maintineradhe. 
 
Här öfwer war Rättens betänkiande och afsagde domb, att den häfd med 
skiöthläggning uth för Fiählen, kan ingom betagas utan så wähl the som nu 
hafwa dher sine Siöboder som flere Sochnemän dher dhe sådant åstunda, må det 
wara efterlåtit, men efter Stocka Man hafwer sine Skattäger på Södra sijdan och 
Lönånger på Norra sijdan in i Fiählen, dher dhe hafwa sine Nothe drächter; 
Stocka, Lönånger och Skarftiärboerne hafwa och Siähle-Taxan ifrån uhrminnes 
tijder erlagdt, fast dhe Siähle rodden icke ijdkat och deꞵ Synekostnad uthstådt så 
att i Synebrefwen Nämbnes Fiählen icke af Sochnen utan Stocka och Lönånger 
byar. Dy kunde Rätten icke annat än efter Lag 6 Cap. Bygg. B. Lands L. ehrhålla 
Stocka och Lönånger boerne wijd den rättigheet, som Gud och Naturen dem 
tillehrkiänner, och i fall någon brukade sådan oförskiämbd dristighet att willia 
älta Ägesmännerne ifrån deras Nothedrächter uthför deras Skatteägor den skall 
wara fallen till 40 m:r böter Konungens egen sak, doch betagas ingen att medh 
lof och laga affinna sig med ägesmännerne. 
 
Per Swenꞵon i Forꞵa Målsman för Piga Gölug Jonꞵdotter framwiste en 
Testamentz skrift af Dato d. 4 Aprilis 677 förmählandes, huru såꞵom Cronones 
Båtsman Jon Larꞵon hafwer för sin afresa emoth Rijchzens Fijender förährat 
sin Fästermöö ofwanbem:te Gölug Jonꞵdotter med så beskied, att der han Jon 
Larꞵon skulle på samma tåg blifwa slagen eller genom döden afgå, så att han 
aldrig mehra igenkommer, skulle hon icke allenast dhe 55 P:r 8½ öre som 
wärdarne honom på hans rustning skyldige ähre bekomma, utan och för sig 
behålla hehla den Hufwud Löhn som Sochnen och hans wärdar honom tillsagdt 
hafwe, wittnesmän, Olof Nilꞵon i Rösta, Erich Perꞵon i Forꞵa, och Nilꞵ 
Anderꞵon i Honik, dhe dher kundhe skriften Edeligen beswäria och att hans 
fulla opsåt war, han och nu sedermera med döden afgången ähr. Så emädan 
testamentet uthi det Wärfda och icke Erfda godset oprättadt ähr, dy kunde Rätten 
icke annat än efter Lag Jordabalken 9 och Kyrkiobalken 14 Cap. detta hans 
giorde Testamente gilla och stadfästa såꞵom Testamentz skriften i bokstafwen 
sig förklarar. 
 
Dato blef Rättenom före dragit det Testamente som skrifteligen den 30 Martij 
676 emillan Måns Swänꞵon i Hogsta och hans K. Hustro Kierstin Larꞵdotter 
oprättat ähr, med så beskied, att emädan dhe inga barn tillsammans aflat hafwa, 
Testamenterer han Måns Swänꞵon sin K. Hustro förbemelte Kierstin Larꞵdotter, 
först Tronegåfwan bestående i en Sölfwer Kosa om 8 lodh Morgongåfwan som 



sig besticker i ett förgylt Sölfwerbälte 42 lodh, Twå Koer, Twå Tunnor 
Spanmåhl, Ett frijtt hemkall, En Koo föda, En Half Span Korn i hwart uthsäde 
åhrligen att uthfå så länge hon ähr oförsedd, hwilket Testamente Rätten intet 
kunde ogilla, efter han en behållen bonde ähr och hans Broder Erich Swänꞵon 
till alt detta samtyckt hafwer. 
 
Erich Ingemarꞵon i Hällan på sine egne och sine medh Participanters wägnar 
till Sundz Fäboskogen, twistade med Olof Jonꞵon i Elfsta, på Jättendahl Sochns 
wägnar om Nothdragandet i Sundet af Jättendahls Fiählen, der om Erich 
Ingemarꞵons och hans Consorters Föräldrar med Sochnen blifwe 627 tå uth 
Sochnes Syn hölts således förlijkte, att Sochnemännen skulle få draga Noth i 
Sundet hwar om annan, allenast alle i Sochnen skulle wara lijka att betala 
Synemännerne theras omkostnadh, nu Prætendera Erich Ingemarꞵon och hans 
Participanter att dhe icke längre för så ringa penning skohle kunna Sundet till 
ehwärdeligh egendomb umbära, icke förnekandes Sochnemännerne att Höst och 
Wår fijskia med Skiötar och Näth i bemelte Fiähl, uthan tienstl. begiärte att dhe 
efter lag och Kongl. Ordningar måge få Sundet igen som uthi deras Skog 
inkrächtat ähr. 
 
Olof Jonꞵon Exciperade att han och Sochnen hålla sig wijd den Stadga som af 
Synemännerne giordes 627. 
 
Erich Ingemarꞵon Regererade, att samma förlijkning ähr på Laga Ting icke 
bekräftat, och altså förmodar att honom och de flere Ägesmännerne må warda 
tillåtit efter Kongl. Maij:ts uthgångne Resolution 673 att lösa under sine 
hemman det som olagliga ähr undankommit, så frambt det elliest icke kan 
pröfwas att Sochnemännerne hafwa för så ringa uthlagde Synepenningar fått sin 
betahlning, Elliest skohla Sochnemännerne intet hafwa achtadt det förbud som i 
Synebrefwet blifwer infördh, Nembl. att ingen skulle wijd böter och Straff 
tillgiörandhe, som Lag säger, få fijskia och fara med hwariehanda fiskening uthi 
Insiön eller träskiet, som innom Hellan och hans med Participanters Skog och 
ägor inkrächtat ähr, utan ähre dhe under tijden der med beträdde. 
 
Resolutio. Hwad som uthi Synebrefwet Per Expressum ähr förbudit, det moste 
Sochnemännerne ställa sig till efterrättelse, men om fijskiandet i Sundet måge 
Sochnemännerne sökia till näste ting att kunna öfwertala Hellan och de flere 
ägesmän att dhe wijd den giorde förlijkning måge kunna förblifwa, på annat fall 
will Rätten sig medh domb i saken uthlåta. 
 
Per Anderꞵon i Wattrång angaf att hanꞵ Sahl. Fader af trångmåhl tog tilläns af 
Framledne Hanꞵ Larꞵon i Rösta 74 P:r Km:t och satte honom i underpant sin 
bodeskog och muhlbeten i Ström att nyttia och behålla till deꞵ han finge sine 
penningar igen. När Hanꞵ Larꞵon intet blef sine penningar mächtig försällier 
han både Skogen och Muhlbeten till Sahl. Factoren Hans Behm, hwar med Per 
Anderꞵon icke kan wara benögd, utan begiärte tienstl. Rättens tillstånd att få sin 
pant igen återlösa, hwilket Rätten fann skiäligt, att när Per Anderꞵon uthlägger 
så månge penningar som Panten war uthsatt före, skall må han sitt Muhlbete 
sielf få nyttia efter han sedermera hafwer samptyckt till Skogens föryttrande 
under bruket. Doch der Framledne Hanꞵ Larꞵon hafwer tagit flere penningar af 



Sahl. Factoren än han uthgifwit hafwer böre hans Erfwingar till Sterbhuset 
sådant opfylla. 
 
Gafs Attest på 11 Huuꞵfattige efter H:r Gouverneurens Höghwälborne H:r 
Jacob Flemingz Remiis den 12 Januarij 678, der ifrån 2 uthslutne blefwe, Larꞵ 
Erꞵon i Forꞵa, som förtienar sig penningar med Skomakare arbete och Jöns 
Olofꞵon i Råsta, hwilken i detta åhr haft Sädes Korn att så sine åkrar och 
någorlunda elliest ähr behållen, fast han hafwer haft någon skada på åhrswäxten. 
 
Hemmanet Hogsta 7 öre 12 _:r opbiudes nästom frändom 1 gången Månꞵ 
Swänꞵon och hans Broder Erich Swänꞵon willia adpotera sitt hemman till Jon 
Mårtenꞵon som skall befrija sig Karin Erꞵdotter i Diursta, hwilken ähr 
Bröllingz barn med bem:te Månꞵ och Erich, men Hustro Karin i Elfsta hafwer 
en Son Anders Jonꞵon som ähr allenast 13 åhr och will hemmanet behålla fram 
för Flickan Karin Erꞵdotter som sin emillan ähre Syskonebarn. 
 

Dito den 18 och 19 
Octobris. 

 
Opwistes det Jorda bythe som Sahl. Factoren Hans Behm oprättat hafwer med 
Olof Nilꞵon och hans Grannar i Rösta, således att Factoren tagit den Jord som 
Rösta Man tillkom och liggiande war wid Bruket, och dem igen gifwit den Jord 
som han af Brinsta Männen Kiöpt och op i Sochnen liggiande ähr. Resolutio 
Aldenstund Kiöpet olagliga giordt och twärt emot Kongl. förbudet oprättat ähr, 
dy kan icke eller bytet ständigt blifwa, utan blifwer här medh aldeles ophäfwet i 
förmågo af Kongl. Maij:ts Nådige Resolution d. 2 Maij 673. 
 
Emillan Jonas Olofꞵon i Rösta och Anders Perꞵon i Skarftiär blef afsagdt om 
den stugu som på Skarftiärs ägor opsatt och timbret af des skog taget ähr, att 
Skarftiärs Männen ehrkiännes rättigare Stugun löꞵa än någon uthbyes Man, efter 
som låttlösa Män skatta Stugun wärdt wara. 
 
Olof Perꞵon i Brinsta klagar mehr än nödtwungen öfwer sin Son Per Olofꞵon 
att han icke niuter den wyrdnat af honom som en Fader ägnar och bör, deꞵutan 
hafwer Fadren hehla denna Sommaren sig sielf födt, kiört och halfwa åkren 
besädat, men icke blifwit wärdig att behålla den Säd han sielf opskurit hafwer, 
hwar före han och icke kan längre med Sonen i bröd wara, ty han tycker för 
swårt see sine barn i händerne, will fördenskull han hemmanet häldre sielf 
emottaga och den skuld der å dragit ähr betahla. 
 
Borgmästaren Qwast will holla sig wijd det sluth som förr giordt ähr at Sonen 
blifwer wijd hemmanet och honom hans vigileradhe skuldh 420 P:r betahlar, 
hwar opå han allaredo hafwer något betalt, elliest dher Fadren tager moth 
hemmanet, wäntar han aldrig någon halföre, Olof Perꞵon bad Borgmästaren om 
dag till giäldens betahlningh. 
 
Sonen Per Olofꞵon nekar icke willia gå sin Fader med all Sonlig lydno 
tillhanda, men han ähr mycket laggran och will taga halfparten af hemmanet som 
han tycker förswårt, emädan han all tungan deꞵe Swåra tijder dragit, Så at 
Sochnen icke honom kunna skylla. 



 
HäradzRättens mening war at Fadren kan icke betagas at sielf bruka hemmanet, 
der Sonen icke elliest kan Fadren öfwertahla så frampt Fadren till sin skuldz 
betahlning sig nöijachtig borgen kan förskaffwa, den han lofwade skrifteligen 
extradera, så at Borgmästaren skall få halfparten åth nästkommande 
Helsingemarknat 679 och den andre helften 680. 
 
Måns Swänꞵon i Håksta opbiuder sitt hemman ibidem nästom frändom 2 
gången. 
 
Per Swänꞵon i Honik opbiuder Nilꞵ Erꞵ hemman ibidem 9 öre 13 ?:r i skatt 3 
gången. 
 
Comminister Wällärde H:r Per Hoffman opå Hustro Brijta Sahl. Jöran 
Petters Änkia i Gefle wägnar, begiärte opbod på Sahl. H:r Johan Kanickz 
hemman Holm, emoth den fordran hon der hafwer, Men såꞵom ingen thera af 
Erfwingarne Stämbde ähre, kundhe icke eller något opbod tillåtas, förr än Rätten 
blifwer underrättat huruwijda Rättens Interlocutorie den 18 Junij 677 ähr opå 
Gefle Rådhuus attenderat om Kiöpeskriften d. 1 Maij 675 kan må gillas eller 
icke, altså må detta ährendet anstå till alla Erfwingarnes ankomst och förbemelte 
Rådstuge Rättens domb warder præsenterat. 
 
Uthi Sahl. Jöns Danielꞵ Sterbhuuꞵ i Forꞵa hafwer Borgaren Mårthen 
Jöranꞵon i Hudwichzwald efter slutin rächning at fordra 196 P:r Km:t hwilken 
skuldh i hemmanet honom till Säkerheet blef intechnat. 
 
I lijka motto dhe 120 P:r som Sahl. Nilꞵ Hanꞵ Erfwingar uti bemelte Sterbhuus 
hafwer at fordra, hwilken skuld Sonen Daniel Jönꞵon förledne Åhr 677 
wijdkiändes och till betahlning uthlofwadhe 60 al:r Lärft, och 6 gillingar Höö, 
hwar på allenast 1 gilling ähr lefwererat, fördenskuld blifwer och denne skuld på 
hemmanet technat; Doch så, at hwad som på giäldet kan lefwererat wara, må 
afrächnas, det öfrige remitteras till Executoren emädan ährendet förr afdömbdt 
ähr. 
 
Borgaren Mårthen Jöranꞵon efter ingifwen Lista fordrade af åtskillige Bönder 
i Jättendahl för handfångit Linfrö, hwarföre dhe finnes mycket mothwillige med 
betahlningen inkomma; Wederböranderne beklaga mycket blifwit Swikne af det 
Linfrö, dhe trodde på hans ord och lofwan, at Linfrö skulle dugse warit: 
Ländzman Erich Anderꞵon som efter begiäran hafwer besedt wäxten, 
wittnade, att han war på 12 st. åkrar och wore alle lijka godhe, så at stammen af 
Lijnet, war icke längre än en Swinborst, då det stodh i blomma, doch tillbiuda 
dhe half betalning hwar öf:r Rätten icke kundhe dem Obligera, uthan måtte han 
sig der medh nöija låta. 
 
Anders Kiehlꞵon i Kongzgården som sidste ting fäste lag at han intet något 
hafwer undandölgt för Erfwingarne efter gamble Piga Anna Jonsdotter som 
hoos honom till syttningz warit hafwer, och enähr Eden honom skulle 
förestafwas, blef den af wederböranderne eftergifwen. Doch skall  
det som sedermera ähr framburit Erfwingarne till Arf komma, der med och all 
dheraꞵ twist blef ophäfwin och nu för Rätten förlijkte. 



 
Kiälbiör Haraldꞵon i Frösten opbiuder Hust: Gölug till Sytningz emoth 
hennes dehl i hemmanet trijdie gången. 
 
Per Anderꞵon i Lunde såꞵom Målsman för Dotter Dottren en lijten flicka 
Kiersten Olofsdotter i Diursta, begiärer det flickans anpart i Huus och Jord må 
förbehållen blifwa, emädan Kiälbiör henne icke det ringaste hafwer på kostat, 
utan ähr hoos sin Faders Moder, som henne icke will umbäre, icke eller någon 
afrad för Jorden, henne flickan uthi des omyndige åhr gifwit; Kiälbiör tillbiuder 
sig willia emottaga Flickan och henne så wäl som Mormodren syta, Men at 
gifwa afrad, förmoder han i denna beswärlige tijden, icke kunna Obligeras, doch 
kundhe han icke undfalla at hon iu hafwer sin bördsrätt uti hemmanet. Hustro 
Gölug förekom och sadhe sin wara benögd med den skiötzell och sytning hon af 
Kiälbiör undfånget hafwer, och tillslår honom all sin egendomb att niuta, som 
henne i Frösten tillkommer aldenstundh ingen af Slächten hafwer sig till budit 
att willia henne syta och föda i döde dagar. Resolutio Dotter Dottren Kierstin 
Olufsdotter förbeholles hennes halfwe dehl uti hemmanet Frösten, och der hon 
till sine myndige åhr kommer och blifwer Mennegifwen ähr hon närmare 
Hemmmanet besittia; Doch så att Kiählbiör Haraldꞵon icke afträder, förr än han 
sin betalning bekommer för den halfwa dehl som Moder Modren i hemmanet till 
kommer och han på syꞵlingz rätt infra Fatalia kan förwärfwa. 
 
Hindrich Jonꞵon i Nora och Ångermanlandh, som hafwer Larꞵ Fasteꞵons 
Dotter Brijta till hustro, krafdes af Pell Perꞵon i Bähling som ähr Måhlsman 
för Brijtas Fader Syster, Gunnilla Fastesdotter det arf som Sahl. Lars 
Fasteꞵon haf:r uthi Jämptland opburit till 16 rP:r som sees kunde af Lars 
Fasteꞵons Zedel d. 2 Aprill 651 hwilka peningar hanꞵ Systrar Sigrid och 
Gunnilla efter sinn Sahl. Moder till arfz faldne ähre, hwar opå allenast ähr 
lefwererat 1 rP:r till Sigrid det öfrige stär ännu till rest. Och såꞵom Hustro Brijta 
Hindrich Jons i Nora, hafwer arft sin Fader Larꞵ Fasteꞵon, och hon något arf här 
i Hermånger efter sin förre Man Båtzman Erich Danielꞵon på Resterande 
hufwudlön hoos Kiälbiör Haralꞵon i Frösten och Påhl Olofꞵon i Lönånger 
hafwer at fordra. Fördenskull blifwer samma lega satt i qwarstad, till deꞵ 
Hindrich Jonꞵon hijt kommer, då och Rätten kan blifwe underrättat om han 
något efter sin Swärfader Erft haf:r så att han billigt samma penningar måste  
Fader Systrorne tillställa. 
 
Nilꞵ Perꞵon i Wattrång beswärade sig icke få någon hielp af Sochnemännen i 
Hermånger att opbyggia den Norre Stoore Holm bron dher the lichwähl 
mehrendehls sin fahrwäg hafwa; Sochnemännerne föregifwa månge wäge 
byggningar deꞵ uthan hafwa, ägesmännerne tillbiuda sig bron wijd macht hålla, 
willia, allenast dem något understöd till deꞵ opbyggnadt gifwes. Resolutio. 
Egesmänerne tillåtas at taga en billigh broopenning af den som der öfwer fara 
bådhe för Häst och Kiärr, men ägesmännerne pålägges efter hwars och ens lått 
bron byggia. 
 
Samma dato kom för Rätten Ehrlig Man Larꞵ Perꞵon i Wattlång och inlade ett 
Kiöpebref de dato d. 16 Februarij 675 af innehåld att Ehrlig man Jon Perꞵon i 
Wattlång hafwer med sin K. Hustros Ja ord och samptyckio oplåtit och såldt sitt 
rätte Fädernes Hemman förbem:te Wattlång 5 öre 12 ?:r i skatt till ofwanbemelte 



Larꞵ Perꞵon för Peningar 450 Dahl:r. Jämbwähl uthi stilla efter egen åstundan 
bekommit 20 Dahl:r doch uti samma Kiöp förbehåller han sig en Stugu tompt 
och en lijten Jord- backa at opbruka, hwilken Stugu tompt medh Jorden bem:te 
Jon Perꞵon i sin och sin hustros lijfstijd skall nyttia, men efter deras dödh skall 
deꞵe Conditioner ophäfwes och alt under rätta skatte hemmanet uthan löꞵn 
återkomma. Fördenskull afhänder han sig samma hemman medh dhe sine och 
tillägnar mehrbe:te Lars Perꞵon Hans Hustro och Erfwingar till ewärdelig 
oklandrat egendomb, med alle tillydane lägenheeter i skog och skiuhl wåto och 
torro intet undantagandes, hwad som af ålder legat och nu medh lagen tillwinnas 
kan Wittnesmän, Mårten Perꞵon i Wattrång, Jöns Perꞵon i Stering och 
Erich Perꞵon i Skarftiär. Deꞵ uthan hafwer och bem:te Lars Perꞵon förmådt af 
Sälliarens broder Olof Perꞵon i Forꞵ och Tuna deꞵ bördzrätt till bemelte 
Wattlång för 30 P:r hwar medh och han all sin Prætension från sig och sine till 
bemelte Larꞵ Perꞵon hans Hustro och Barn opdrager som skriften under gode 
mäns Wittnen d. 29 Januarij 677 förmähler. Bewijsandes nu Larꞵ Perꞵon största 
dehlen af ofwannämbdhe Summan till Cronones uthlagor och annan bewijselig 
skuld betalt wara och hwad som ännu kan restera, lofwar han wijd anfordran 
nöijachtigt fullgiöra. Så emädan med detta Hemmmans Kiöp lagliga förfarit ähr 
så at det på tree laga Häradz Ting opbudit Nämbl:n trijdie gången d. 18 Junij 677 
och sedermera af alla börde Män oqwaldt ståndit, dy dömbde Jag med Nämbden 
detta Kiöp fast och gilt att stända och eij återgånga wijd dombrått som lag säger. 
 
Dato kommo för Rätten Ehrlig Man Erich Önneꞵon och hans Kiära Hustro 
Sigrid Olofzdotter i Wattrång, och gofwe tienstl. tillkiänna, att såꞵom Gud 
Alzmechtig dem uthi ächtenskapet icke hafwer wälsignat medh lijfs-frucht, 
fördenskull hafwa dhe sin emillan rådslagit hwar andra såledeꞵ Testamentera, att 
hwilken den andra öfwerlefwer skall all den ringa egendomb, som dhe bägge 
innom ächtenskapet, mehrandels samblat, få oklandrat för bägges Erfwingar 
behålla. Begiärandes det Rätten detta stadfästa wille. Så emädan Testamentet 
icke uthi något arfwe eller faste Jord, uthan i löꞵöror oprättat ähr, dhe och nu för 
Rätten dher om handsträcktes sades Testamentet fast och gilt. 
 
Samma dato Insinuerade Sal. Factorens Behms Successor i Ächtenskapet 
Bruksförwaltaren wid Ström Wälb:de Jacob Hellman ett Kiöpebref af dato 
d. 1 Feb. 676 förmählandes at Befallningsman Wälb:de Nilꞵ Larꞵon Warg 
hafwer af ett berådt modh med sin K. Hust:s B???? Ja och samptyckio så wähl 
för sig som och för K. Swärfaders Wällärde H:r Christophers och 
Swärmodrens i Färilla och flere Interessenters wägnar uthi Bärsta hemmanet 
försåldt, efter som han Befallningzman genom sitt Kiöpe Bref försällier Skatte 
hemmannet Berstad uthi Hermånger Sochn och Helsingeland 5 öre 16 ?:r  skatt 
till Factoren Wälb:de Hans Behm för 166 och ⅔ P:r Sm:t hwilka skohle innom 
ett åhrs förlopp emot dhe H:r Befallningzmans anhöriges quittens richtigt 
betalas, hwarföre afhänder han sig och ofwantalde dhe sine föreskrefne hemman 
Bersta, med alle deꞵ tillydande lägenheter närby och fiärran i Huus, Jord, skog, 
mark Fiskie Watten Torp och Torpställen qwarn och qwarnställe etc. intet 
undantagandes af alt der under legat har, och nu för denna tijden der under 
ligger, ehwad nampn det hälst hafwa må, och än tillwinnas kan, och alt tillägner 
Wälb:de H:r Hans Behm hans Hustro Barn och Erfwingar at Bruka och behålla 
efter deꞵ godetyckio och behag till oklandrat, wällfångne egendomb, tillåta och 
efter laga opbod och Stånd här på Fastebref at meddelas, hwilket Kiöp 



Befallningzman Nilꞵ Larꞵon Warg Swärfadren Kyrkioherden H:r Christopherus 
Nicolaij med sin Hustro Lisbeta Olofzdotter, Swärkill Erichꞵon och Hustro 
Kierstin Olofzdotter samptycht och med egne händer under Kiöpe skriften 
technat så at hwarken dhe eller deras barn skohla någon sin der å yrkia, 
begiärandes nu be:te Hellman opå sin K. Hustros och Sahl. Factor Behms barns 
wägnar der å Häradz Rättens stadfästelꞵe; Så aldenstund Sahl. Factoren hafwer  
hemmanet i lijfztijden bona fide tillträdt och det finnes på tre laga Häradzting 
opbudit, Nembl:n 1 gången d. 26 Octob. 676 2 gången d. 18 Junij 677 och 3:die 
gången d. 28 Novemb. 677 och det sedermera af alle bördemännen oqwaldt 
besutet, den uthfäste Summa 500 P:r bewistes och wara richtigt till Sahl. 
Befallningzman Nils Warg lefwererat som deꞵ quittens under d. 13 Aprill 676 
uthwijser hwar med Sahl. Befallningz. sig obligerat dhe andre Syskonen per 
qvota förnöija. Fördenskull dömbde Jag med Nämbden förbem:te hemman 
Bärsta ifrån ofwanberörde Erfwingar och till Ärkiände mehrbe:te Sahl. H:r 
Factor Behm hans Hustro, Barn och Erfwingar at samma hemman såꞵom sin 
wällfångne ägendom roligt bruka behålla och besittia nu och i tillkommande 
tijder wid dombråt som Sweriges lag förmähler. 
 


