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Jättendahl och Hermånger Soch:r 
den 22 Martij 

 
Nämbden. 

  Erich Nilꞵon i Rösta, Olof Olofꞵon i Wattrång, 
  Olof Larꞵon i Stocka, Mårten Perꞵon i Wattrång, 
  Olof Erꞵon i Bärsta, Johan Biörꞵon i Wattlång, 
  Jon Perꞵon i Elfsta, Anders Jonꞵon i Linsta, 
  Carl Nilꞵon i Lönånger, Erich Ingemarꞵon i Hellan, 
  Olof Jonꞵon i Elfsta, och Mårten Nilꞵon i Åå. 
 
 Olof Larꞵon i Stocka siuklig och derföre absens. 
 

Mårten Nillꞵon i Åå, och Anders Jonꞵon i Linsta fordrade för sin 
mehnförheet skull, Dimission ifrån Tolfmans Tiensten men efter Nämbden icke 
haft omröstandhe om andre godhe män i deꞵ ställe, dy skohla dhe till näste Ting 
andra i deras ställe uthsee af godom fregdom. 
 
Olof Jonꞵon i Elfsta begiärte afskied och som han ofta ähr funnin med fyllerij 
och den sine Sinnen eij styra kunnat dy blef han Licenterat i hwilkens ställe 
förordnades Jon Perꞵon i Dwästa. 
 
Anders Perꞵon i Skarftiär förordnades i Olof Lars ställe i Stocka som Siuk 
och sänge liggiandhe ähr. 
 
Johan Perꞵon i Dahlen och Forꞵa Sochn efter Laga Stämbning, tilltahlade 
Lars Nillꞵon i Bärsta och Hermånger om det arf som honom efter hans Sal. 
Moder Syster Kerstin Johansdotter fallit ähr, och Lars Nilꞵon honom 
förehålles lijka som han uti ingen dehl med honom till arfwet komma skulle, 
Lars Nilꞵon swaradhe att han egendomen hafwer till sigh Syꞵlat, hwilket han 
bewijsa wille medh Tingsdomen d. 1 Septemb. 674 hwilken sig annorlunda 
Exprimærar, att Ehuruwähl Kerstin Johansdotter medh sine Målsmäns, Olof 
Olofꞵon i Honik och Jöns Olofꞵon i Rösta Ja ordh gifwit sig till Syꞵlingz hoos 
bem:te Lars Nillꞵon och för sin Kost uthfästat 330 P:r som Nilꞵ Larꞵon Biugg i 
Bärsta inne medh sig hade, så hafwer hon lijkwähl undantagit 12 måhl Jordh 
som hon sigh i Bersta förbehållit hafwer, der icke dhe medh Skiötzlen skulle 
uppå, hwilka sädan efter hennes döde dagar skulle blifwa delte emillan hennes 
Systerbarn, fördenskull bör Lars Nilꞵon behålla dhe uthfäste 330 P:r för Kosten, 
efter det befans att hon förr hoos Lars Nilꞵon warit syꞵlat, än des Testamente af 
Rätten blef Approberat, men för dhe 12 måhl Jordh, skall han framledne Kerstin 
Johansdotters samptel. Systrars barn efter mätes manna ordom förnöga så att 
den ena Systren ähr så gill åth arfwet som dhem andra Jordb. 31 Cap. 
 
Grannarne i Wattlång blefwe Sakfälte för en ofärdigh Bro emillan Ilꞵbo och 
Landswägen till 3 m:r. 
 



Jöns Olofꞵon i Rösta förordnades till Målꞵman för Jöns Lars Modher Hustru 
Karin Jönsdotter i Stering. 
 
Borgaren i Hudwichswaldh Mårten Jöranꞵon hafwer uti Sal. Jöns 
Danielꞵons Sterbhuuꞵ i Forꞵa försträcht uti Cronones uthlagur 238 P:r 8 öre 
Km:t hwilken skuld Erfwingarne wedkiändes, hwarföre och han hemmanet 
förste gången upbiuder. 
 
Jon Perꞵon i Dwästa på sine och sine Skogs Lagares wägnar äskadhe Syn 
emillan Linsta änget och dheras Skogs Tract, emädan dhe förmehna, att Lars 
Anderꞵon i Linsta, skall någon skog uti sitt änge inkrächtat, som af gamble 
Hagstoder skall finnas bewijꞵligit, doch bör klaganden först Synekostnaden 
tillsättia, men der Saken tapper skall alt giälda, skohlandes dhe godhe Män sig 
till wara taga, att dhe icke emoth gamble häfd något sluth giöra, uthan att dhe 
beskaffenheeten i pennan fatta låta. 
 
Mårten Nillꞵon i Åå, Hans Nilꞵon i Dwästa, Jon Perꞵon i Dwästa och Pell 
Perꞵon i Bäling Nämbdes på Syn till Änges Fiählen att besee dhe ofärdige 
Giärdzlegårdar, som kring träsket belägne ähre. 
 
Pell Perꞵon i Bäling sattes till Målꞵman för Änkia Hust. Dordi Hanꞵdotter 
Sahl. Olof Syhlens ibm, och skall han med hennes Styfson Olof Olofsson som 
hemmanet besitter efter godhe Mäns underhandling, så liqvidera, att den yngre 
Brodren som ännu allenast 8 åhr gammall ähr, blifwer medh födo och kläder 
försedder till des han sig sin födo tiena kan, Morgongåfwan 20 lodh Silfwer som 
Änkian af sin förre man i Hudwichswaldh fått och i hemmanet inlagdt, bör 
henne wedergiällas, och altsådant emillan honom och Brodren uti hemmans löꞵn 
räknas. 
 
Jöns Erꞵon i Frösten förordnades till Målsman för gamble Piga Giertrud 
Persdotter i Skarftiär. 
 
Ehuruwähl Nilꞵ Erꞵon i Dwesta månde på Tinget d. 29 Octob: 679 fäste lag att 
sig med 2 gode Män befrija, att han icke war skuldfallen till dhe pertzedlar som 
om Nattetijdh medan han uthe war för Ländsman Erich Andersson 
bortkommo, och fast han Wärningsmän icke kunnat ehrhålla, uthan bödh sig den 
Eden sielf willia Præstera, kunde doch Nämbden icke honom till sakena binda 
uthan eller efter Domare Reglernes anledning honom för miꞵtanken efter han 
icke medh skähl kunde till saken bindas. 
 
Dato bewilliades 4 manna Syn på ängeꞵ skildnaden emillan Frösten och Åkerby 
ängenen. 
 
Olof Olofꞵon i Watrång upbiudher Nilꞵ Perꞵ hemman ibm 3 gången. 
 
Swän Perꞵon i Wattlång genom sin Son Jon Swänꞵon gaf tillkiänna, att för 
15 åhr tillbaka månde han och hans Broder framledne Olof Perꞵon sig emillan 
så öfwerenskomma, att dhe bägge sitt faders hemman 8 öre 4 ?:r i skatt, bruka 
skulle hwilket och Sochnen hafwer uthom Rättens minne tillåtit, att dhe under 
ett mantahl blifwit förswaradhe, sädan Brodren Olof Perꞵon wardt dödh, hafwer 



des Änkia inlåtit sigh i annat giftermåhl medh Lars Perꞵon som ett annat 
hemman nyligen Kiöpt och den halfwa Jordelott illa häfdat och wanbrukat, så att 
han Lars Perꞵon fördt foder ifrån hemmanet etc. hwarföre nu Brodren Swän 
Perꞵon åstundar få hehla hemmanet till sig ifrån Broders Barnen lösa. Så 
emädan det witterligit war att detta hemman är emillan ofwanrörde Bröder olagl. 
söndrat, dy kunde honom Swän Perꞵon icke förwägras att hemmanet må läggias 
tillhopa som af ålder ett Mantahl warit hafwer, doch så att han sin Broders Sal. 
Olof Perꞵ barn efter Mätesmanna Ordom bådhe för Huuꞵ och Jordh uthlöser, 
och ehuruwähl i barnsens Målꞵman Lars Knutzon i Forꞵ och Hög Sochn wille 
här uti klander giöra, föregifwandes sig icke wara mächtig dhe omyndigas Jordh 
bortsällia eller penningar emothtaga så kunde doch denne hans Exception ringa 
emoth Kongl. Resolutioner förslå, som tillåta att dhe söndradhe hemman måge 
sammanläggias, och så frampt han icke löꞵn tager, gifwes Swän Perꞵon lof att 
fulla penningar ifrån sig i taka händer sättia, och således åth nästkommande 
fahrdagh Jorden tillträda, så att han efter denna dag skall må hehla hemmanet 8 
öre 4 ?:r roligt för Olof Perꞵ barn besittia bruka och behålla. 
 
Alldenstundh det af en gammal Zedell d. 5 Maij 1600 bewistes att framledne 
Olof Perꞵon i Bringsta, hade uthi sin Grannes framledne Erich Anders 
hemman ibm att fordra 19 måhl Jordh på sin Hustrus twänne Barns Per och Jon 
Anders Sönners tillfaldne Jordh hwar uti han och tillstår för 16 måhl Jordh 
wara betalt 24 P:r penningar af framledne Erich Anderꞵon, men för medellösa 
nödgades han Erich Anderꞵon 3 måhl till honom Olof Perꞵon uplåta, det och 
Erich Anders Son Jon Erꞵon i Brinsta, som än i lifwet ähr wiste klageligen i 
hågkomma att Jorden warit ifrån hans faders hemman, gifwandes och 
ofwanbem:te Zedell anledning, hwar Jorden liggiandes ähr Nembl. ett måhl i 
Söderåkern ett gillingztahl äng i Lillänge 1½ måhl i Håkanböhle och ett stycke 
Waꞵ uthför Myran, Fördenskull tillåtes Swän Mårthenꞵon som Sal. Erich 
Anderꞵons hemman åbor samma 3 måhl Jordh till hemmanet återlösa och 
ehuruwähl Jorden borde uthan löꞵn komma tijth ther ifrån hon kommin war, 
efter Jorden så länge från hemmanet uthan skatt warit, men efter dhe sin rätt 
hwar på annan så förteget, och på skatten intet fordrat, finner Rätten skiäligt att 
Swän Mårthenꞵon gifwer Olof Perꞵ Sone Son Olof Perꞵon i Brinsta halfwa 
löꞵn för 3 måhl Jordh efter som hwart måhl i byn gångbart ähr, och sädan 
tillträder Swän Mårtzson ofwanbem:te Jordh som ifrån hemmanet efter gamble 
Zedlens anledning så länge borta warit hafwer i förmågo af Kongl. Resolutioner 
673 och 677. 
 
Alldenstundh Siähle Karlen Per Nilꞵon på Jätteshollmarne hafwer näst för 
sin dödh uthi Cappellanens Hederlige H:r Peder Hoffmans och flere godhe 
Mäns nährwaru d. 21 Martij 679 Testamenterat sin Hustru Gertrud Nilꞵdotter 
sin ringa qwarlåtenskap, och det befans att efter honom wara allenast någre 
Skiötar och andre ????tor beholdne som dhe sigh emillan förwärfwat hafwa, af 
mycket ringa wärde, dy blef hans giorda förordning stadfästat, så att ingen af des 
Erfwingar bör der å klander giöra. 
 
Såsom en dehl af Dwästa männen ähre stridige medh Per Jonꞵon i Frösten och 
hans lagmän om Edzmyra Enget och nu äskades Syn, dy tillåtas dem 2 gode 
Män å hwarthera sidan som deras twist i Ögnesicht taga och på Papperet till 
nästa Ting uptechna skulle. 



 
Efter Hans Excell:tz Höghwälborne H:r Gouverneurens Remiss d. 14 Jan. 1680 
wart på Tinget i Jättendahl d. 22 Martij 1680 om Supplicantens Änkia Karin 
Jonꞵdotter i Elfsta anbringandhe Inqvicerat och alldeles i sanning befunnit, 
som hon i sin Suppliqe hafwer införa låtit, så att änkian sitter nu medh 4 st. små 
barn i stor fattigdomb och ähr till Cronan skyldigh ifrån 675 till 678 30 P:r 9 öre 
Sm:t der uti förpantnings åhret icke ähr begripit. 
 
Oppå Häradz Tinget i Jättendahl d. 22 Martij 680 wart efter H:r Gouverneurens 
Höghwälborne H:r Jacob Flemmings Remiss d. 14 Jan. 680 noga ranskat och 
befans det af sanning bestå, hwadh Hermångers Sochn om Bonden Olof 
Jonꞵon i Wattlång Supplicerat hafwa, att han som enda Bonden wardt 675 
skrefwin till Båtzman för hemmanet som samma åhr dödh blef, hwar igenom 
hemmanet 6 öre 18 ?:r i skatt osått liggia månde, och således uthlagorne det 
åhret på gården dragin som ännu stå obetalte nembl. 26 P:r 17 öre Sm:t der till 
Änkian ingen rådh hafwer att betahla som medh arbete sin föda sig förtienar. 
 
Till skyldigt föllia af H:r Gouverneurens Höghwälborne H:r Jacob Flemmingz 
befallning d. 2 Feb. blef på Tinget i Jättendahl d. 22 Martij 680 ransakat och i 
sanning befunnit, att Olof Jonꞵon i Kongzgården är af förflutne åhrs 
miꞵwäxter som och af dhe framfarne krigstijdher Trediemans Rustning och 
Båtzmans fördubblingar så utharmat worden, att han icke ähr mächtig den 
Resten han till Cronan skyldig är betahla som ifrån 678 22 P:r Sm:t stå obetalte. 
 
Ländzmans Erich Anders Hustru Karin Persdotter i Giähle tilltahladhe 
Ländzmans Per Anders Hustru Märith Jönꞵdotter i Rösta att hon skulle 
warit uphof till dhet rychte som henne påkommit ähr, som skulle Hust. Karin af 
sin Tienstedräng Olof Bengtꞵon häfdat wara, beropandes sig på sin Mans 
Syster Hust. Sigrid i Forꞵa och Hermånger, att hon så skulle för sig berättat, 
men när dhe blefwe Confronteradhe fans intet sådant tahl wara sagdt af Hustru 
Märith, hwilken på sin Edh betygadhe att hon aldrig sådant om henne tänkt 
emedan talat hafwer icke heller hafwer Hustru Sigrid således berättat, uthan att 
någre barn i Rösta badstugu Swahla fördt något sqwaller som intet höfdes, 
hwilket sedan wijdare uthspordt ähr, och såꞵom detta ryktet ingen grund medh 
sig hade och elliest ingen hafwer tillagdt Hust. Karin haft medh Olof Bengtꞵon 
någon sammangång, uthan fick hon Hustro Karin af Bägge församblingarne 
godt lofordh; Fördenskull sades Hust. Karin och Olof Bengtꞵon för detta 
uthflugne ryktet alldeles frija, och giordes af Rätten åthwarning till Hustro 
Sigrid att hon bättre sin tunga här efter styra, och att föräldrarne sine barn för 
sådant sqwaller förandhe tuchta skulle. 
 
Så wijda Helle Man medh sine Interessenter den 27 Octob. 679 blefwe wid sin 
skatträttigheet till Sundet i Jättendals Fiählen berättigadhe, tå och den förre 627 
giordhe förlikning wardt i förmågo af Kongl. Resolutioner ophäfwen: Altså 
tillåtes Jämbwähl skattäganden till Edzmyr skogen på wästra sijdan att råda om 
sitt landh och strand, så att ingen må uthom ägandernes lof eller lage warpom 
skifte, som lagen tahlar och driste sig ingen å bägge sijdor åwärkan giöra wid 40 
m:r förlust Konungens egensak. 
 



Alldenstund Per Jonꞵon i Berge och Gnarp Sochn bewiste medh Hernosandz 
Stadz Rättens Attest af den 15 Martij 680 att Mårten Carlꞵon A:o 1675 är ther 
dödh blefwen och begrafwen, altså tillåtes honom samma inneståendhe arf 
uthfordra, hwilket arf emillan dem som lijka när skylde ähre åth den döde, skall 
må skiftas, doch så att Per Jonꞵon för betalning för sin giordhe omkostnadh att 
uthtaga Rådhstugu Rättens Attestatum. 
 
Collega Scholæ Hudwickzvaldensis Jonas Stephani Elgh finner sig högeliga 
beswärat öfwer den stora mothwillighet, som skier medh Dieknepenningarnes 
uthtagandhe hwilka uti Hermånger Sochn för 679 aldeles stå till Rest, Jämbwähl 
en dehl uti Jättendahl som undertecknadhe Specication uthwijsar, fördenskull 
blefwe Ländz- och Tolfmän i bägge Sochnerne tillhåldne sådant genast 
uthpanta, och deꞵ uthan blefwe alle dhe som der med återståt hafwe, efter 
Högloflige i åminnelꞵe Konung Gustaff Adolphz Placat d. 7 Aprilis 624 fälte att 
lefwerera dubblet nembl. för hwarie 6¼ öre 12½ öre Silf.M:t Alle i Hermånger 
Sochn efter Röklängden 12½ öre Sm:t. 
 
Men af Jättendahl deꞵe Nembl. Olof Swänꞵon i Lönånger, Carl Nilꞵon 
ibidem, Påhl Olofꞵon ibidem, Erich Michelsꞵon ibidem, Jon Olofꞵon 
ibidem, Olof Joenꞵon i Nybyn, Jon Erꞵon ibidem, Olof Jonꞵon i Elfsta, Jon 
Perꞵon ibidem, Anders Perꞵon ibidem, Olof Anderꞵon ibidem, Olof 
Uneꞵon i Dwästa, Anders Olofꞵon ibidem, Per Jonꞵon ibidem, Erich 
Hanꞵon ibidem, Olof Larꞵon ibidem, Larꞵ Anderꞵon i Linsta, Anders 
Haralꞵon ibidem, Mårthen Nilꞵon i Åå, Hans Erꞵon ibidem, Jon Perꞵon 
ibidem, Erich Jonꞵon ibidem, Jon Anderꞵon i Frösten, Jöns Erꞵon ibidem, 
Kiälbiör Haralꞵon ibidem och Per Jonꞵon ibidem. 
 

Dito den 25 Septemb. 
 
Erich Mårthenꞵon i Dwästa tilladhe Mårten Nilꞵon i Åå att han eller hans 
folk hafwa uptagit en Rååsten i Låꞵwijken och lagdt honom i en Buske, Erich 
Mårthenꞵon nekar sig en opkastat, uthan hans Sohn Mårten Erꞵon slog ther, 
giorde thet emoth hans willia, Sonen Mårten 14 åhr gammahl uhrsächtadhe sig 
att han intet bättre wiste än att han tog up Sten att han intet skulle skiämma 
Lijan, altså sades att Råstenen skulle sättias i samma ställe som han förr suttit 
och gåꞵen blef uthsächtat, efter han af ingen ond mening det giorde. 
 
Ländzmannen Erich Anderꞵon i Giärde klagar på Erich Nilꞵon i Lönånger 
att han släpper sina Swijn oringadhe och oklafwadhe och giör honom stor skada 
i åker och äng, altså sades thet, att han Erich Nilꞵon skulle ringa sine Swin och 
wedergiälla skadan efter Mätesmanna ordom. 
 
Erich Nilꞵon i Rösta klagar på Erich Perꞵon i Forꞵa för hans ogilla haga i 
Braasätt, det han icke kundhe undfalla dy sakfältes han till 3 m:r. 
 
Item Daniel Jönꞵon ibidem för en ogill haga i Hugzmyra ägor 3 m:r och 
umgiälla allan skada. Men som intet finnes att böta medh dy plichta dhe bägge 
medh fängelꞵe. 
 



Swän Mårtenꞵon i Bringsta stämbd att swara Comministro Wyrdige H:r Per 
Hoffman för skiälsord emoth honom och efter han war förrest förr än 
Tingstijman war uthskrifwen altså uhrsächtades han. 
 
Båtzmans Änkian Hust. Sigrid i Honick klagar på sin Swåger Lars Larꞵon 
ibidem om sitt Jordebyte hwilken uthan laga förfall sig absenterade sakfältes 
han till 3 m:r SM:t. 
 
Sahl. H:r Johan Kaniks änkia i Holm blef anklagader om en Tunna 
strömming af Nilꞵ Olofꞵon i Rösta, och giorde han sin skrifteliga uhrsächt till 
deꞵ Måhlsmannen Johan Broman tillstädes kommer. 
 
Nils Perꞵon i Wattrång tillades af Knut Jönꞵon i Stocka att han skall förhålla 
honom och hans Syskon ett gammalt bytes bref emillan Holm och Stocka, hwar 
till Nilꞵ Perꞵon nekar och gifwer dhem giärna lof att ännu ransaka om något 
bref finnes. Will och giöra sin liflige Eedh att han intet bref wettandes eller 
williandes fördölgdt hafwer som angår Holm eller Stocka eller weth sigh flere 
hafwa hördt än dhe han hafwer allareda extenderat. 
 
Till attesten d. 20 Sept. 680 swarar Nilꞵ Perꞵon att dhe intet läste någre bref 
och altså afladhe sin Eedh å book att han intet hördt eller sedt flere bref om 
Ståcka än dhe twänne bref som han till dem lefwererat hafwer eij heller will han 
någre fördöllia emädan dhet honom eij angår, uthan skall dhem fritt stånda, der 
efter ransaka, efter han sielf eij kan läsa. 
 
För Hustru Karin Sahl. Olof Perꞵ i Forꞵa sattes Lars Erꞵon i Honick till 
Målsman. 
 
Per Olofꞵon i Wattrång tillstodh sig wara skyldig Rådmannen Lars Erꞵon 
Glaꞵmästare 224 P:r 3 öre Kopp M:t och till deꞵ större försäkring satt honom i 
underpant ett bode landh Hogzböhle till deꞵ han får sin fulla betalning hwilket 
in protocollo honom Glaꞵmästaren till säkerheet infördes. 
 
Jon Perꞵon i Dwästa och Anders Perꞵon i Skarfkiär swore hwartera sin 
Nämbdemäns Edh. 
 
Kom för Rätten Joen Hanꞵon i Stocka klagadeꞵ på Lars Nilꞵon i Bärsta att 
han haf:r slaget honom af Hästen hwar till han nekat uthan att hästen wardt rädd 
och han satt ofärdigt på en ?????? ????, Så efter inge wittnen woro tillstädes ty 
stående thet till näste ting om the icke förlijktes, med efter Middagen kommo 
the för Rätten och sade sig wara förlijkta. 
 
Per Swenꞵon i Forꞵa begiärte förbud på Källänge att icke Bringsta boerne må 
beta på änget, hwar på tillförende skall förbud lagdt wara, dy förmantes 
wederböranderne att sig rätta. 
 
Erich Jonꞵon ifrån Sanna och Per Swenꞵon i Sillia och Tuna Sochn på sin 
dotters omyndige barns wägnar anhöllo att G. Nilꞵ Perꞵon, som hafwer låtet sig 
till Syttningz opbiuda må icke få fastebref, uthan willia dhe wara närmare för sin 
bördzrätt honom att Syꞵla, än Olof Olofꞵon i Honick, som Nilꞵ Perꞵon intaget 



hafwer. Resolutio söke gode mäns underhandling emädan hemmanet opbödz d. 
22 Martij 680 3 gången. 
 
Anders Abrahamꞵon i Wallen och Gnarp Sochn anhölt på sin hustrus 
wägnar, att få tillträda det arf, som efter Ingelbrecht Erꞵon i Hogsta och 
Jättendahls Sochn uti Huuꞵ och Jordh innestår, hwilken öfwer 40 åhr sedan 
medh hustru och barn af landet reste och ingen spordnadt af honom eller dhe 
hans på så lång tijdh tillbaka ähr inkommen: Så emädan dhet blef besannat att 
uppå 40 åhr hafwer ingen hördt af Ingelbrecht eller hans afkomne: Altså kunde 
Härads Rätten icke eller neka arftagarne efter hwar sin lott att arfwet optaga 
uthur hemmanet Hågsta och befans, efter ringa förhör och öfwerläggiandhe att 
arfwet således bör skiftas nembl. Anders Abrahamꞵon, på sin hustrus wägnar 
tillika war 2/5 dhelar af Huuꞵ och Jordh i Hågsta och Anders Jonꞵon i Linsta 
på deꞵ Moders wägnar 1/5 dehl i Huuꞵ och Jord Anders Olofs hustru och deꞵ 
Syskon i Hågsta 2/5 dehlar i Huuꞵ och Jordh, alldenstund löꞵörorne tillförende 
af Ingebrecht optagne ähre hwilket skall wara wederböranderne till rättelse. 
 
Dito Præsenterade Ländzman i Jättendahl Förståndig Erich Anderꞵon i 
Giärde ett förseglat Testamente de dato 17 Nov. 674 af innehåld att han och 
hans Hustru Karin Pedersdotter som barnlöse ähre hafwa således sin emellan 
förordnat dher hon Hust. Karin Pedersdotter honom Erich Anderꞵon 
öfwerlefwer, skall hon för hans Erfwingar oqwalt behålla sine 
Trolofningsgåfwor, som bestå uti 14 lodh Sölfwer 2) Hennes å rättan hedersdag 
gifne morgongåfwor 50 lodh Silfwer 3) Hafwer hon sammaledes hwadh som 
henne på Brudbordet gafs 6 lodh Sölfwer och 6 RP:r in Specie 4) Tillägnar han 
henne uthan det föreskrefne halfparten uti löst och fast odisputerligen emoth 
sine Erfwingar att optaga och behålla, uthan dheras åthal och qwahl, doch så, att 
der hon å annat gifte gånger skohle hans Erfwingar hafwa macht att lösa Jordhen 
i bördh efter mätesmanna ordom, men så länge hon oförsedd ähr, blifwer hon på 
sin halfpart dher i gårdhen sittiande, och den medh Målsmannens samtyckio 
styrer och råder 5) Behåller hon alle dhe kläder som ähre henne om handh 
komne, så gång som kyrkiokläder, der till medh ett flammesk bänkekläde om 
7½ aln: Hwar emoth hon på sin sijda, dher Gudh henne förr än honom tächtes 
sädan kalla Testementerer sin man Erich Anderꞵon i Giärde att behålla för sin 
kiäre Fadher och Syskon dhen laga Trijdiung, som hon till Giärde hafwer warit 
gift och gifwen till, hwilken hon oqwalt och oklandrat för dhe ofwanbem:te 
hennes, niuta må; Sidst och der Gudh behagar ehrhålla huuꞵet wed samma 
wählståndh som nu ähr, lofwar han Erich Anderꞵon gifwa, på den händelsen att 
han sin hustru skulle efterlefwa, hennes Fader Etthundradhe dahler Kopp. M:t 
och Syskonen så mycket, men dör Fadren förr gifwer han allenast Syskonen dhe 
Etthundradhe dahler, doch der Gud behagar egendomen på något sätt förminska 
skall honom stå fritt att lämpa denne bewillning der efter. Wittnesmän 
Befallningsman Wälbetrodde Nilꞵ Larꞵon Wargh, Stads Notarie 
Wälachtadh Lars Erꞵon Höök, Comminister loci Hederlig och Wällärde 
H:r Peder Hoffman, Jon Perꞵon i Wijk, Erich Biörꞵon i Åå, Jon Perꞵon i 
Elfsta, Anders Jonꞵon i Linsta, Mårten Nilꞵon i Åå och Erich Ingemarꞵon i 
Hälland. Begiärandes nu bägge att Härads Rätten behagadhe deras frijwillige 
och länge betänkte Testamente Confirmera; Så emädan efter hållen Inqvisition 
det blef i sanning af Nämbden och närwarandhe Erich Anderꞵons slächt betygat, 
att han alle sine Syskon uthlöst, och han hemmanet Giärde betahlt hafwer, så att 



han deꞵ legitimus possessor wordhen är, och af Consideration med så mycket 
större fog kunnat disponera om sin faste egendomb, att hans hustru, wähl må i 
sin lijfstijdh behålla halfparten och hans Slächt och Erfwingar icke skiäligen 
dher emoth kunna prætendera, aldenstund dhet faste icke abalienerat uthan 
allenast halfparten dher af uti hennes lijfstijdh henne gifwen är, som efter hennes 
död deꞵ Sal. Mans slächt tillfaller, det öfriga som uthi Testamentsskriften 
infördt ähr, hafwer största dehlen sin grund uthi lagen, så att hon widh sin lage 
gift deꞵ uthan borde ehrhållas, Eij heller kan hennes Testamente om sin 
Tridiung, der hon förr medh döden skulle afgå, honom miꞵunnas, efter han så 
mycket kiärligare sig emoth hennes Fader och Syskon uthlåtet, och förklarat 
hafwer, så att Härads Rätten deras wählbetänkte Testamente in foro rem 
Conjugii icke kunnat ogilla, uthan det i alle deꞵ Clausulis wehlat Approbera och 
stadfästa. 
 
Så wijda en dehl af Jättendahls Sochn hafwa emoth Rättens åthwarning och 
förbudh, icke allenast draget Noth i Sundet, uthan och ther innan om och för 
Hällemans båthhuus dy sakfältes dhe tillhoopa 40 m:r Sm:t Konungens egen 
sak. 
 
Dato inladhe Ehrlige och beskiedelig Jon Mårtenꞵon i Hogsta ett bref af d. 30 
Martij 676 hwar utinnan Måns Swenꞵon i Hogsta och deꞵ broder Erich 
Swenꞵon ibidem hafwa uplåtet honom Jon Mårtenꞵon och hans tillkommande 
Hustru Karin Erichsdotter deras närskylte, att oklandrat efter deras dödh 
behålla deras hemman Hågsta 7 öre 12 ?:r i skatt med alle deꞵ tillydande egor 
och honom Jon Mårtenꞵon och Karin Erichsdotter för deras rätta Erfwingar 
Adopterat så att the bördsrätten för all den andre slächten niuta skohle, doch 
förbehålles hwad som i Testamentsskriften samtycht ähr etc. Wittnesmän 
Comminister hederlig och wällärde H:r Per Hoffman, Jon Perꞵon i Wijk 
och Johannes Wijk studiosus upsaliensis. Der hoos framlade Jon Mårtenꞵon 
en annan skrift af Anno 1679 d. 11 Aprilis, förmählandes huruledes han förrut är 
med Jon Mårtenꞵons barns i Elfsta Målsman Olof Unneꞵon i Dwästa 
således, att Måns Swenꞵons dräng Jon Mårtenꞵon i Hogsta skall efterlåta Jon 
Mårtenꞵons barn och Erfwingar i Elfsta, af alt Hogsta gårdzens Medehl och 
oskifte godze att bekomma 70 P:r Km:t altderföre att Jon Mårtenꞵon i Hogsta 
med sin tillkommande hustru Karin Erichsdotter skall hafwa närmare tillträde 
och besittningz rätten sig förbehållen på ofwanbem:te Måns Swenꞵons gårdh 
och hemman i Hågsta, hwilka ofwanskrefne penningar Måhlsmännerne eij 
mehra uthfordra och begiära än 10 P:r om åhret. Wittnesmän Mårten Nilꞵon i 
Åå, Nilꞵ Perꞵon i Wattrång, Erich Ingemarꞵon i Hällan. Så alldenstund Jon 
Mårtenꞵon efter denne förordning hafwer hemmanet wärkeligen tillträdt och ifrå 
676 medh sine Syꞵlefolk wähl umgått så att dhe med hwarandra aldeles 
benögdhe äre, Jon Mårtenꞵons barn i Elfsta, Olof Unneꞵon i Dwästa och nu för 
Rätten medh handebandh stadfäste, hwad som på deras wägnar om besittningen 
uthfäst ähr, Jämbwähl befinnes hemmanet Hågsta trijdie gången wara d. 11 
Aprilis 679 opbudet och ingen af slächten giordt här emot något qwahl eller 
inspråk. Dy wardt Jon Mårtenꞵon och hans tillkommandhe Hustru Karin 
Erichsdotter, hwilken rätta börden tillkommer med deras barn och 
efterkommandhe, för dhen öfrige slächten försäkradhe att hemmanet Hågsta, 
efter Syꞵlemännernes dödh, att roligt behålla bruka och besittia, aldeles efter 
ofwanbe:de Conditioner, doch att han Jon Mårtenꞵon och hans Hustru Karin 



Erichsdotter sine Syꞵlemän förswarligen i döde dagar syta fohla och hederligen 
begrafwa skohla. 


