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Jättendahl och Harmånger S:r
den 27 October 679
Nämbden
Erich Nilꞵon i Rösta, Olof Olofꞵon i Wattrång,
Olof Larsꞵon i Ståcka, Mårthen Perꞵon i Wattrång,
Olof Erꞵon i Bersta, Johan Biörꞵon i Wattlång,
Jon Perꞵon i Elfsta, Anders Jonꞵon i Linsta,
Carl Nilꞵon i Lönånger, Mårten Nilꞵon i Åå,
Olof Jonꞵon i Elfsta, Erich Ingemarꞵon i Hällan.
Hällemannen med sine Skogslager fordradhe på domb uti saken, efter som Olof
Jonꞵon i Elfsta med sine Adhærenter på Sochnens wägnar intet hafwa efter förre
Interlucotorie domd d. 6 Junij 678 söcht äganderne att förnöija eller öfwer tahla
att dhe wid gamble giordhe förlijchning 627 måge förblifwe, Olof Jonꞵon på
Sochnens wägnar sade att efter Hälleman intet hafwer dem tilltalat, hafwa dhe
tänkt att dhe skulle blifwit wijd gamble stadga. Sedan Interlocutorie domen d. 6
Junij sidstledne åhr nu opläst war, swaradhe Olof Jonꞵon i Elfsta at han och hans
Consorter icke hafwa hördt den förr opläsas, ehuruwähl dhe måtte wederkiännas
at tå domen Publicerades, skulle det åliggia Sochnemännen att intala
skogäganderna det den förra Stadgan måtte blifwa oförändrat derföre och Rätten
gaf dem tillfälle att ännu nu försökia om dhe kundhe någon förlijchning ingå,
meddelandes dem några af Harmångers Nämbdemän till Arbitros: Doch före deras
afträde oplästes Kongl. Maij:ts allernådigste placat d. 3 Maij 673, hwilket och förr
wid Tingstijmarne kundgiordt ähr.
Efter en Stund inkomme dhe Deputerade och sade att Parterne intet kundhe
förlijkas.
Fördenskull till underdånigst föllie af högst bem:te hans Kongl. Maij:ts nådigste
Placat opläsdes den 627 giorde förlijchning och Sundet dömbdes under deꞵ förre
ägesman, doch efter Sochnen hafwer uthgifwet någre peningar, skohla dhe efter
mätesman mäti warda Refunderade.
Olof Jonꞵon i Elfsta och Anders Kielꞵon i Kunsgården wore intet benögde
med denne Rättens uthsagu utan wille betänkia sig der emot Appellera.
Härads Rätten kunde intet emot Rättegångs processen hindra dem i deras opsåth,
doch blef dem sagdt af Härads Rätten att efter dhe drista sig tahla emoth Kongl.
Placatet och deꞵ uthtryckelige förordhning, måge dhe och ifrå sig Deponera 40
m:r Sm:t Jämpte dhe 3 m:r Sm:t wadepeningar och tage der öfwer Ländsmans
Attest att dhe i Rättan tijd samma peningar nedsatt hafwa på det Härads Rätten må
wara uhrsächtadt för alt widrigt tilltahl att Kongl. Maij:ts nådigaste Resolutioner
så ringa wyrdas och handhafde blifwa.
Dato framkom för Rätten Ehrlig Man Per Swenꞵon i Honik och ödmiukel.
begiärte fasta på Sal. Nilꞵ Erꞵ hemman ibid. 9 öre 13 _:r i skatt som han efter

gode mäns skattning tillträdt hafwer, helst emädan Sal. Nilꞵ Erꞵon uti lijfstijden
större giäld på hemmanet dragit än det wärdt war hwar uti Borgmäst:n Wäll:t
Jon Mårtzson Qwast hade efter slutin rächning att fordra 300 P:r föruthan månge
andra Creditorer som fordra sin betalning. Så aldenstund Per Swenꞵon hafwer till
Hustro, Johan Biörꞵ dotter i Wattlång, Karin Johansdotter hwilkens fader
ofwanbem:te Johan Biörꞵon hade på sin Hustros Karin Ersdotter wägnar sin
trijdie dehl af Jorden i samma hemman behållen, så att Per Swenꞵon på sin
Hustros Karin Johansdotters wägnar haf:r in trijdie dehl af Jorden i samma
hemman behållin, och deꞵ uthan på sin hustros wägnar hadhe börds Rätten till
hehla hemmanets löꞵn hwilket och han 3 gånger hafwer lagl:n opbiudit Nembl. 1
gången d. 29 9:bris 677. 2 gången d. 6 Junij 678 och 3 gången d. 18 Octob. 678; I
medlertijd hafwer han lefwererat till Borgmest:n Qwast efter Qvittens d. 7
Decemb. 205 P:r föruthan annan giäld som han till Cronan och andre betalt
hafwer och innom den tijden haf:r ingen af dhe andre bördemännen klandrat efter
samma hemman efterbudit, som nu lagståndet ähr; Altså dömbdes Per Swenꞵon
och hans hustro wijd samma hemman att blifwa försäkrade efter det lagbudit och
lagståndet är så att han hans hustro och barn skole måge det samma behålla bruka
och besittia som sin wällfångna egendomb, allenast han betalar den lott som Sahl.
Nilꞵ Erꞵon förwärkat hafwer efter Mätesmanna ordom Nembl. för Jordemåhlet
7½ P:r 232 P:r 16 öre och för gården 136 P:r och hwad som Nilꞵ Erꞵ Huus och
Jord eij tillräckia, då brista giäldenärerne per qvota efter lag undantagne dhe
Creditorer som sin rätt lagligen Vigilerat hafwa. Deꞵa efterskrefne Edsworne
Ehrlige män sutho i Nämbden som ähre wittne och fasta till denna handell att
således här medh förfaret ähr.
Befallningsman Wälbe:de Hans Larꞵon Noræus angaf att 677 in Januario blef
af Harmångers Kyrkioherberge uthlefwererat 20 T:r Spanmåhl som till Jämptlands
Militiæ föras och honom der å qvittens förskaffas skulle, men som honom
Befallningsman till datum intet quittens af Forꞵle bönderna lefwererat ähr, hwar
med han sina rächningar kan fullgiöra, ty begiärte han tienstel. Härads Rätten
tächtes denna sak företaga och Fordzle bönderna Edeligen afhöra huru månge
Tunnor dhe till Jämtland öfwerfördt hafwa efter honom icke fult quittens tillstyrt
är, på all Spanmåhlen som utslagin blef; Fordzlebönderne Elias Perꞵon i Stocka,
Unge Olof Olofꞵon i Hånik, Hans Olofꞵon ibid. Lars Jonꞵon i Forꞵa, Olof
Mattsson i Stering och Per Anderꞵon i Wattrång, sade sig med tryggert
samweth willie afläggia den Edh att dhe 20 T:r Spanmåhl till Profwiant Mestaren
lefwererat och der på quittens bekommit hafwa, som dhe till Kyrkiowärden
Framledne Olof Hanꞵon i Rösta lefwererat hafwa. Efter hållen wijdare
inqvisation tillstodh Nämbdemannen Olof Olofꞵon i Wattrång sig sedt
quittencet på deꞵe 20 T:r hoos Kyrkiowärden Olof Hanꞵon i Rösta, men hwarest
det är kommit sedan han med döden afled, kan ingen wetta, Jöns Olofꞵon i Rösta
wiste deꞵ utan i sanning betyga dhet han hafwer 678 anhållit hoos Proviants
Mästaren Per Erꞵon Niure om ett annat quittens och ehuruwähl Profwiant
Mästaren deꞵe 20 T:r hadhe uti sin Cladde opfördt wille han lichwähl icke en påst
twenne gånger qvittera; Befallningsman påminner sig och hafwa sedt samma
quittens hoos Sahl. Olof Hanꞵon, men wille det samma icke emot taga förr än han
alle quittencerna på hehla Kyrkioherbergs Spanmåhls Posten skulle i hoop sambla
så att ingen twifwelsmåhl ähr att iu spanmåhlen ähr lefwererat. Härads Rätten tog
saken i betänkiandhe och ehuruwähl Fordzle bönderna wore beredde sin lijflige
Eed at afläggia att dhe richtigt hafwa dhe 20 T:r framfördt, men emädan sådane

Edgång efter lag bör uthi Swarandens närwardu hämptas och Rättenom deꞵ utan
ingen ringa uplyꞵning gafs, att ährendet hade sin richtigheet, stadnade Rätten der
wid att Nämbdeman Olof Olofꞵon i Wattrång sin berättelꞵe skulle besanna,
hwilken giorde sin lijflige Edh, att han hafwer sedt quittencet på dhe 20 T:r hoos
Sahl. Kyrkiowerden Olof Hanꞵon i Rösta, hwilkens Edh stämmer öfwerens medh
dhe här ofwan till införde berättelser att Spanmåhlen är lefwererat quittencet
uthgifwit och Posten finnes i Cladden antechnat.
Per Anderꞵon i Wattrång tilltalade sine grannar Nilꞵ Perꞵon, Mårthen Perꞵon
och Per Larꞵon för det deras Söder hafwa opätit hans slog rödning wijd
fäbodarne; Per Larꞵon skiuter sig till Synemännen Swän Larꞵon och Per
Olofꞵon dhe dher wittnade, att rödningen war illa trampat men det war ingen
giärdzlegård kring ägan hwarföre och Per Anderꞵons klagemåhl ärkiändes af intet
wärde, efter han sielf hagan ägde.
Befallningsman begiärte Tings Attest på det öddeliggiande åhle huuset uti Holms
Åhn; Sochnemännen förebära det samma huus icke utan stoor kostnadh kan
opbyggias, Fijskie huus byggiaren Nilꞵ Perꞵon i Wattrång sade at Taxan
förslår intet emot byggnaden eij heller kan byggningen annorstädes opsättias der i
Strömen.
Efter Synemännens Per Anderꞵon i Lunde och Jon Anderssons i Hogsta
läggning skall grannarne i Diuresta betala till Lars Anderꞵon i Linsta för giord
skadha på hans Lijnåker Nembl. 1 ℔ Lijn det Erich Hanꞵon och dhe andre
grannarne nu för Rätten uthfäste.
Per Swenꞵon i Honik ???? ????? faste bref på Nilꞵ Erꞵ hemman ibid. 9 öre 13
_:r i skatt.
Ländsmannen Erich Andersꞵon framropadhe Tienste Dräng hoos Fadren
Erich Mårtsson i ___sta Nilꞵ Erꞵon, och begiärte honom påläggias att uthwijsa
dhe fyra personer, han in Julio på hans gård om Nattetijd sedt hade och icke gaf
gårdsfolket det kunnigt då samma Natt bortkom något Smör och Lax rtc. Nils
Erꞵon kunde icke undfalla att han iu gick från Ländsmans gården sedan folket
hafwa lagdt sig, till Elfsta der ifrån till Lindsta, men tå han kom till baka till
Ländsmansgården blef han warse 4 fremmande personer, ståendhe wijd Kiällare
Dören, men efter han såg dem intet något hafwa för händer, gick han om dem och
tyckte så icke wara nödigt ropa på gårdsfolket, nog såg han dem, att den ena hade
en stör en grå Råck med en hwit säk på ryggen, men intet kiände han dem. Dhär
öfwer war Nämbdens mening att efter Nils såg deꞵe Karlar, gick om dem in i
stugun och icke gaf gårdsfolket kunnigt och samma natt bortkom någre Victualier
dy kunde dhe icke frija honom utan bör han till näste ting sig med 2 gode Män
befrija.
Sal. Lands Bookhållarens Bandtlerens Son Petter Bandtler fordrade efter sin
Sahl. Faders Book af åtskillige bönder i Harmånger och Jättendahl, men beklagar
icke få dem till någon Liqvidation hwaraf en dehl så lijtet achtadt H:r
Gouverneurens Excell: befallning. Altså begiärade han att Rätten wille dem till
holla och dag föresättia, och ehuruwähl allmogen wille inwända att giälden skall
sig förstådt, så kan honom Bandtler icke till rächnas der uti skuld fallin wara, efter

han ifrån sin barndomb uthan landz warit och först detta åhret hemkommen är, dy
kunde Rätten hans skiälige begiäran icke uthslå, utan blefwe af Rätten
efterskrefne gode Män förordnadhe Per Swenꞵon i Forꞵa, Olof Olofꞵon i
Wattrång och Nils Perꞵon ibidem. Jämbwähl af Jättendahl Ländsman Erich
Anderꞵon och Erich Ingemarꞵon i Hällan som skohle liqvidera dem emillan
och sattes liqvidations dagen uti Jättendahl d. 6 Novemb. och Harmånger d. 7 Dito
nästkommande och wardt allmogen förmant sig hörsambligen infinna wid plicht
till giörandes den som sig ifrån liqvidationen undan håller.
Olof Olofꞵon i Honick opbiuder Nils Perꞵon i Wattrång till Syttning emot den
Jord honom i hemmanet serskilt tillkommer 2 gången.
Nils Perꞵon i Wattrång fordrade hoos Olof Larꞵon i Stocka 4 måhl 5 stump:r
Jord och 3 P:r huuspeningar som Olof Larꞵon till Nils Perꞵ Swärfader Thomas
Olofꞵon i Rösta skyldig war, som bewistes med ett bref d. 19 Junij 649 som på
ryggen ähr technadt af Per Swenꞵon i Forꞵa, Olof Larꞵon inwände at Thomas
Olofꞵon haft 3 måhl Jordh uti 30 åhr och derföre ingen skatt dragit, will så
förmoda denne skuld skall betalt wara så när som 1½ måhl dem han kiänner sig
skyldig men pening:r 7 á 8 P:r och en Sölfwer skeed om 4 lood hafwer han betalt,
Nils Perꞵon wille icke troo att Olof Larꞵon skall sådant kunna bewijsa, och
emädan ingenthera hade skiähl at framthee dy skohle dhe hafwa gode Män då och
Per Swenꞵon bör wara tillstädes som på rächning 649 warit hafwer.
Ländsmans Erich Anderꞵons Hustro Karin Persdotter i Giärde och
Jättendahl Sochn, sades frij för det uthflugne tahl att hon med sin Tienste Dräng
Olof Bengtꞵon skall haft olofligit umgänge, efter som samma rychte ingen grund
med sig hade, uthan gafs Hustro Karin af bägge Sochnarne loford och godt
wittnes bördh.
Aldenstundh Fäbo lagorne i skåfwe hafwa lijdet stoor skada af Tråd och Ättiande
på sine slotter der sammastädes, och det af deras egne hagar, som låge nedfaldne,
skiedt är, som 7 Synemän med Eed bewittnade Altså kundhe dem ingen skada
läggias, doch sedan dhe giärdzlegårdarna förswarligen opbygdt, som förste
wåhrdag skohla besichtigas, blifwer änget wid 40 m:r förlust förbudit om med
willia någon häst eller annat fää insläppas.

