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Hermånger och Jättendahl Sochnar
Den 17 och 18 Martij 681
Nämbden.
Erich Nilꞵon i Röste, Olof Olofꞵon i Watrång,
Mårten Perꞵon i Wattrång, Olof Erꞵon i Bärsta,
Anders Perꞵon i Skarftiern, Lars Erꞵon i Honick,
Jon Perꞵon i Elfsta, Mårten Nilꞵon i Åå,
Carl Nilꞵon i Lönånger, Erich Ingemarꞵon i Hällan,
Jon Perꞵon i Dwästa, och Anders Perꞵon i Elfsta.
Anders Jonꞵon i Linsta fick afskied i ställe Anders Perꞵon i Elfsta.
Johan Biörꞵon i Wattlång, siukligh i ställe Lars Erꞵon i Honick.
Samma Dato Insinuerade NämbdeMan Olof Olofꞵon i Wattrång ett Kiöpebref
Daterat Wattrång d. 21 Martij 679. Så lydande att Ehrlig Man Nils Perꞵon i
Wattrång hafwer medh berådde Mode, och medh sin Hustrus Ja och samtyckio
undt och efterlåtit Olof Olofꞵon ifrå Honick att träda till hans hemman och gård
i Wattrång, det antaga och bruka det bästa som han kan och all Cronones
uthlagur åhrl. betahla, och hafwe dhe således kiöpslagat, att bem:te Olof
Olofꞵon skall såå åth honom En half tunna Sädh om åhret och en Kooföda, och
då skall Nils Perꞵon swara sin Syster för hennes dehl i hemmanet och i fall, der
dhe så gamble och machtlöse blefwe att dhe sig sielfwa intet kundhe förestå, så
skall bem:te Olof Olofꞵon dem antaga, skiöta och fohla i döde dagar och sädan
skall han blifwa deras Erfwinge, och Testementerer Nils Perꞵon honom sin dehl
i hemmanet och gårdh till ewärdelig egendomb nyttia och behålla, och der så
kundhe hända att der wore någre löꞵöhren qwar efter hans dagar så skall Olof
Olofꞵon dem och få erfwa, men hwadh hans hustrus löꞵöhren widkommer, så
will hon hafwa sig dem förbehåldne. Wittnesmän Per Swenꞵon i Forꞵa, Erich
Nilꞵon i Rösta och Nils Perꞵon Sunnan åhn i Wattrång, Olof Olofꞵon inlade
des uthan en skrift af d. 2 Martij 681 hwar uthinnan, Målsmannen för sine dotter
barn och fullmächtig på Erich Jonꞵ wägnar i Sanna Per Swenꞵon i Sillia och
Tuna Sochn, tillstår sig bägges deras bördsrätt till samma hemman försåldt till
Olof Olofꞵon och derföre fyllest wara betalt med 40 P:r Km:t. Så alldenstund
här medh lagliga procederat ähr så att hemmanet är d. 12 Aprill 679 1 gången d.
27 Octob: 679 2 gången och 3 gången d. 22 Martij 680 upbudit, Olof Olofꞵon
hafwer och straxt efter giordt Kiöp och afhandling trädt till hemmanet och
Contrahenterne för Rätten giordt handslag att dhe wänliga om förber:de
Conditioner ähre förlichte och ingen af dhe öfrige bördemän giordt här emoth
något inspråk, dy sades deras Kiöp och Contract fast och stadigt att stånda och
eij åthergånga wid plicht för dombrutt som lag säger.
Alldenstundh på Tinget i Jättendahl d. 22 Martij 1680 blef klagat af Probsten
och Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Olof Hoffman, att den Syn som näst
förflutne Ting war förordnat emellan Dwästa Mannen och Rothnäs Skogen som
lyder under Prästebohlet, icke kundhe för owäder blifwa fullbordat. Altså wardt

sagdt att Parterne skulle nämbne Sex Män å hwarthera sijdan som dhe sämjas
om, hwilka Synegången åth nästkommandhe wåhrdag förrätta skulle. Altså
kommo på Tinget i Jättendahl d. 22 Sept. 680 The Tolf Synemän tillstädes. Af
Hermånger Sochn Olof Olofꞵson i Wattrång, Mårten Perꞵon ibidem, Johan
Biörꞵon i Wattlång, Per Swänꞵon i Forꞵa, Olof Erꞵon i Bärsta och Anders
Perꞵon i Skarftiär. Af Jättendahl Sochn Jon Perꞵon i Elfsta, Anders Perꞵon
ibidem, Olof Anderꞵon ibidem, Lars Anderꞵon i Linsta, Anders Jonꞵon
ibidem, och Erich Ingemarꞵon i Hällan, hwilka Synemän tillstodo sig d. 14
Junij 680 upgångit Råågången emellan dhe stridige parter, efter den skrift som
dhe der öfwer uprättat hafwa, Nembl. att sädan dhe hafwa sedt then gamble
hagstod som begynnes wijd grafwemyr moen, hwilket hagstod öfwer myren
wijste till Spångmyra Sten i Halsen och är hagstod af gamble furuträn, blefwe
Parterne Så öfwerens att Rågången skulle begynnas ifrån det gamble krokrå som
står på Rothnäs Berget genast till Stenen som står i Spångmyr Halꞵen och så till
Krok Rået på Rothnäs Berget och der ifrån neder till Siön, hwar med Probsten
sade sig icke wara benögd, efter Synen gångit ifrån gamble hagstoden, som
hafwa warit på Rothnäs Skogen, och efter något samtahl, tillspordes
Ehrewyrdige H:r Probsten om han såsom Actor och Förmyndare på
Prästebohlets wägnar wille att Synen skulle swäria, eller och wädia under högre
Syn, till hwilka Conditioner han icke samtychte, uthan sade sig willia wara
benögd der medh om Rågången blifwer uprättat på efterfölliandhe sätt, att den
går ifrån Krokrået på Rothnäs Berget och till Spångmyra Stehn i Halsen der stort
bohlwärke ligger, och att bråken emellan Dwästa Mannen och Rothnäs skogen
opsättias efter dhe gambleste tecken af hagstoder som kunna igenfinnas på
Rothnäs Skogen, och der Rågången blifwer således uprättat wille Ehrewyrdige
H:r Probsten Acqviesera och Hermångers Tolfmän förnöija, hwar med Contra
parten sade sig wara tillfreds.
Alldenstund Christopher Perꞵon i Wallen och Gnarp Sochn uti sin inlagu till
Rätten måtte tillstå att han medh Bruks Karlen ifrån Galtströmen Antonius
hafwer warit hoos Ländsman i Jättendahl Erich Anderꞵon i Giärde och huru
dhe fört sine ordh till samman hafwer Drängen i gården Olof Bengdtꞵson och
Antonius uppå Förstugu Broen hårdragits och när Ländsmans Hustrun medh
sine Pigor kom Drängen till hielp, går Christopher uthom porten och får uti en
snes, der medh han slår Drängen öfwer Ryggen och råkade intet bättre blifwa än
han slår henne och ett slag men såꞵom Olof Uneꞵon i Dwästa war tillstädes när
detta skiedde och wiste wittna dhet Christopher brukat onyttig mun i Stugun
både på Ländsman och hans Hustru, och när han kom uth på gården, hafwer han,
emedan Antonius och Drängen Olof Bengdtꞵon hårdrages, luppit efter en snes,
den han slog sönder i 3 stycken på Drängen att han fick twenne blånader och
åther fattat uti en stör och wehlat slå Ländsmans Hustrun öfwer Hufwudet, som
fuller intet drabbadhe henne uthan på högre axlen, att hon wart blå, och när Olof
Uneꞵon med Pigorne i gården /: af hwilken Margreta Larsdotter fick en Pust i
Hufwudet :/ wille styra honom Christopher, byter han sönder Tummellfingret på
honom att han befruchtar det han får någon sin gagn der af. Emoth tillfrågan
tillstodo Jon Perꞵon i Elfsta och Olof Jonꞵon ibidem att dhe, som alle
ofwannämbde synt hafwa, så befunnit som Olof Uneꞵon betygat hafwer,
Christopher föll till föga och sade sig förr afbedit hoos Ländsmans Hustrun i
Giärdhe badh och nu fliteligen Ländsman Erich Anderꞵon, så att han
Intercederade för honom att högsta Rätten öfwer honom eij må skiärpas, doch

fast han warit öfwer 30 åhr Ländsman och Giästgifware hafwer han aldrig
blifwet så i sitt huus öfwerfallen, Antonius war intet tillstädes uthan Ländsman
tillstodh att han dagen efter hafwer giordt flitig afbön, men Kongs saken hafwer
han intet eftergifwit. Ährendet togs af Härads Rätten i betänkiandhe, och så
wijda målsäganden stod eij på högsta Rätten, wart Christopher allenast efter
Kongl. giästgifware ordning för öfwerwåld sakfält till 40 m:r och des uthan att
plichta för en blånadh till hans hustro 3 m:r för Drängen Olof Bengdtꞵon twenne
blånader 6 m:r Noch en Pust till Pigan Margreta 3 m:r och des uthan upfylla alt
det arbete som huusbonden af tienstedrängen mist hafwer, Item Olof Uneꞵon för
Tummellfingret 12 m:r och ståndhe såret natt och åhr om lytes bothen efter det 9
Cap. Sårem. B. med willia Landslagen.
Gamble Ländsman Nils Perꞵon i Wattrång tilltahladhe Mons:r Petter
Bandtler om någon skuld som hans Sahl. Fader skulle giordt för twenne
hemman den tijden af hemmanen borde Tingsgiärden uthgiöras och han icke
bekommit; Så emädan det på förre Tinget afsagdt ähr att Parterne under gamble
gode Män skohle giöra rächning, som hafwa wettskap huru mycket Ländsman af
dhe andre SochneMännen åhrl:n åthniutet att sådant måtte honom blifwa uti
rächning godt giordt, altså stadnade Rätten wid förre uthsagu.
Dato kom för Rätten Lars Perꞵon i Wattlång och Hermånger Sochn som sig
beswäradhe i Jättendahls Sochn Stugu d. 13 Martij om en Sölfwerkosa till 15
lodh som är pantsatt hoos Sal. Anders Jonꞵon i Lundhe för 44 P:r Km:t uti ett
Hästekiöp som Lars Perꞵon medh Anders Jonꞵon ingådt hafwer. Anders Jons
Son Per Anderꞵon i Lunde wille inwända att Lars Perꞵon skulle uthfäst 1
Tunna Spanmåhl för 10 P:r T:n på Hästkiöpet det han intet kundhe giöra
bewijꞵligit uthan haf:r hans Fader och Styfmoder peningarne efter handen
upburit, och efter det befans att mehrbem:te Lars Perꞵon hafwer betalt dhe
förnämbde 44 Dahl:r för Hästen, dy skohla Sal. Anders Jonꞵons Erfwingar
tillställa Lars Perꞵon sin Kosa igen som dhe pantsatt hafwa för 16 P:r Km:t till
Pehr Staffanꞵon i Elgeredh och Bergsiö S:n och hafwat bordt plichta för dhet
dhe annars pant bortsatt hafwe, der icke trångmåhl hade dem å kommit att dhe
nödtwugne måste panten uthsättia, för 1 T:a Spanmåhl.
Efter H:r Vice Gouverneurens Höghwälborne H:r Åke Ulfsparres
Remissorial den 5 Februarij 681 befans efter noga Inqvisition att Supplicanten
Lars Erꞵon i Wijk, hwilken samma Söndag Christnades, som des Fader Erich
Erꞵon wardt begrafwen, hafwer antagit hemmanet efter sin Moder Hust.
Ingrid som för någre åhr sedan död ähr och på hemmanet uti sitt Änkiestånd
med ringa manshielp dragit gammall Rest 32 P:r 16 öre 16 ?:r Sm:t förr än
förpantningsåhren ingingo, hafwandes Nämbden godh förhoppning att Sohnen
Lars Erꞵon skall framdeles Cronones rätt uppehålla der han af Nåde på Resten
niuter förskoning.
Uppå Bruksförwaltarens Wälb:de Jacob Hellmans så munt- som skriftelige
begiäran förmantes allmogen så wähl af Hermånger som Jättendahl Sochnar att
dhe här efter ställa sig till rättelꞵe Kongl. Bergz ordningarne, hwilka förbiuda
Smederne att Sällia något Jern och Allmogen att Kiöpa Jern af Smederne efter
som sådan Smedernes olofliga handell icke annat kan skattat än för tiufnad. Och

wardt Bruksförwaltaren inrådd att låtha Kongl. Bergsordningarne offentel. för
allmogen opläsa.
Olof Erꞵon i Bersta sattes till Målsman för Brijta Andersdotter och Kerstin
Andersdotter i Linsta.
Alldenstund Fordslebönderne Per Olofꞵon i Bringsta, Lars Perꞵon i Forꞵa
och Nils Erꞵon i Edsätter hafwa emoth Befallningsmans Ordre och
Regimentsskrifwarens inwiꞵning lefwererat dhe 8 T:r 1 F:r 6¼ Kannor till
Borgaren Erich Larꞵon Qwast i Staden, som till Regiementet bordhe
uthdehlas efter Rustmestarens Anders Erꞵon Höks qvittens d. 21 Febr. 680.
Altså blefwe Fordslebönderne pålagdhe att betahla Spanmåhlen efter 16 P:r
Tunnan som den kostadhe när Sädes Skäppan uthbars och ståndhe
Fordslebönderne fritt att sökia honom Qwasten som Spanmåhlen uthan lof
emottagit och d. 15 Martij 680 qvitterat hafwer, det bästa dhe gitta.

Dito d. 24 och 25 Novemb.
Nämbdeman Jon Perꞵon i Elfsta dödh i stället Pehr Perꞵon i Bähling.
Nämbdeman Erich Ingemarꞵon i Hällan Absens till Stockholm sin sak uthi
Kongl. HofRätten att Agera.
Dato Publicerades Kongl. Maij:ts Skogsordning
Item Tienstefolks ordningen
Kongl. Placat om Barnemordh
Kongl. Påbud om Oloflig Tobakshandell
Item Kongl. Maij:ts nyꞵ af trycket uthgångne
Huuse Syns ordning

664
664
681
681

Hemmanet Holm och Wattrång 11 öre 17 ?:r i skatt opböds af Bokhållaren
Roloff Machie 1 gången, som han af Petter Bandtler för 1500 P:r Km:t uti
gode Mäns närwaru Kiöpt hafwer.
Olof Anderꞵon i Kongsgården tillstod sig lägrat Änkia Märit Carlsdotter i
Diursta den han sedermera tagit till ächta, altså wardt hans both halfwa mindre
Nembl. 20 m:r Sm:t efter det 3 Capit. Gift M. B. Landslagen.
Tijonde rächnarne som sidste Tinget blefwe förmante att uti hwardt sitt
bygdelagh så tijonden rächna som dhe wehle och kunna medh Eedh bekräfta,
kommo nu af Hermånger Sochn för Rätten, och bode sig gudh så huldan wara
som dhe tijonden rätsliga rächnat och medh sitt wettskap Cronones rätt uti ingen
måtto försnillat Nembl. Olof Olofꞵon i Honick, Lars Olofꞵon i Lägden, Olof
Perꞵon i Råsta, Swen Larꞵon i Wattrång.
Af Jättendahl
Anders Haralꞵon i Linsta, Jon Olofꞵon i Lönånger, Jon Mårtꞵon i Håcksta,
Olof Anderꞵon i Elfsta, Olof Uneꞵon i Dwästa och Jon Perꞵon i Åå.

Uthi Jon Pers gårdh i Wattlång blifwer Concursus Creditorum hållin d. 1
Februarij nästkommandhe, tå hwar och en bör sin fordran låta optechna, hwilken
tå utheblifwer, wara sin fordran förlustigh.
Såꞵom Anders Jonꞵon i Honick större giäld på gården dragit än egendomen
förslår såꞵom och månge ängesstycken bortpantat fördenskull wardt sagdt att en
annan werdering måste af 4 gode Män oprättas så att dhe som Jorden nyttiat
måste gifwa tillbaka och slå af hufwugiäldet hwad dhe af Jorden opburit Jordh
B. 7 Cap. L.L. det öfrige beräknas till Creditorernes betahlning, efter det Jacob
Larꞵon, som hemmanet antagit, intet bör betahla mehra, än som gode Män
kunna pröfwa Jorden och annan egendomb tillräckia.
Änkia Hustru Kierstin Erꞵdotter i Frästa och Gnarp Sochn gaf kunnigt huru
såꞵom Jon Erꞵon och Olof Jonꞵon i Nybyn, Nils Jonꞵon i Bäling och
Jättendahl Sochn mondhe henne owitterlig borttinga hennes Son Erich Erꞵon
till Tridiemans Knecht, hwilken sedermera uti Jemptelandh dödh blef, och enär
hon nu kräfwer någon wedergiällning får hon elaka ordh, Nämbden drog sig till
minnes att hennes Sohn tiente i Sochnen och wardt uthtagin af Officeranenar,
men intet wore dhe der uti wållandhe. Resolutio. Roten bör opfylla hwad henne
uti denne uthfästa lega ännu kan återstå och Sochnen wara plichtig des uthan
Änkian medh 40 P:r förnöija efter Sonen är blefwen dödh, hwar till
Nämbdemännen Mårten Nilꞵon i Åå och Carl Nilꞵon i Lönånger skohle
Änkian behielpelige wara det dhe och medh handebandh uthfäste, och måste dhe
i Sochnen sig emellan iämka så att alle Rothar blifwa lijka uthi bekostnaden opå
Tridiemans Knechterne.
Opå Borgarens Wäll:t Mårthen Jöranꞵons skriftelige påminnelꞵe till Rätten
blefwe Sochnemännerne i anledning af för detta Gouver:s Högwälb. H:r Carl
Sparres Mandatorial, opmanthe att betahla den skuld som hwar och en weth sig
hoos Borgaren stå till Rest. Och der dhe godwilligt sådant icke efter komma
måste Länds- och TolfMän honom handen räckia, och Gouver:s Excell:ts ordre
fullgiöra.
Mårten Jöranꞵon opböd Jöns Daniels hemman i Forꞵa emoth 238 Dahl:r 8
öre Km:t skuldfordran 2 gången.
Efter Högwälborne H:r Öfwerstens och Vice Gouverneurens Remiss d. 15 Julij
681 Blef befunnit att Sal. Erich Nilꞵon i Honick gick Trijdiemans Knecht för
sin egen gårdh och fölgdt Marchen till Jemptelandh, men wardt widh
hemkomsten till Sochnen dödh, altså niuter Änkian i anledning af den
förordning som Högwälborne H:r Generalen och Gouverneuren H:r Carl
Sparre lembnat en half Båtsmans färd på gården Honick hwilket bör i
Sochnenes färdebook optagas.
Tijonde rächnarne Jöns Larꞵon i Stering och Anders Nilꞵon i Wattlång wore
stämbde till Tinget sin Edh att afläggia men af tredsko hollit sig undan blefwe
sakfält till 3 m:r hwardera.

Olof Uneꞵon i Dwästa hafwer låtit till Tinget Citera Christopher Perꞵon i
Wallen och Gnarp Sochn som Ländsman Erich Anderꞵon wiste besanna
men inte Comparerat dy wart han sakfält för tredsko 3 m:r.
Dato Änkia Hustro Karin Erꞵdotter i Elfsta framlade den skriftelige
förordning som hon med sin Sal. Man Jon Perꞵon ibidem d. 2 Novemb: 679
uti gode Mäns närwaro uprättat sålunda att efter han en gammall och Siuklig
Man war och ingen hade som han på sin ålderdomb kundhe ålijka än sin Kiere
Hustro. Ty hafwer han af wälbetänkt mod, så förordnat att der hon skulle honom
lefwa skulle hon behålla den wästra Stugun som dhe då för tijden wore
boendhes uti så frampt icke den Stugun östan i gården blefwe opsatt, Jämbwähl
den Södra strols tächten hwar emoth och hon Hustru Karin tillsagt sin K. Man
alle dhe löꞵörer hon både förtient och ärft ifrån Dwästa der han henne
öfwerlefwa skulle, men beklagar det Styfbarnen denne hennes Sal. Mans giorde
Disposition willia kullkasta efter han sielf i lijfstijden sådant icke lagfördt, det
han wäll tänkt giordt der icke dödsstunden honom för hastigt hade påkommit,
Per Anderꞵon i Lunde Målsman för Sahl. Hans Jons Änkia och barn i Elfsta
inwände att Ehuruwähl dhe kunde förstå att det war Sal. Jon Pers tankar, men
när han förde sig till sinetz hwad tunga som Sonehustrun måste uthstå medh dhe
månge små barn, hölt han der med stilla, och kan hon ingalunda släppa dhen
tächten från hemmanet efter hon ähr ibland dhe förnämbste ägor. Sal. Jon Pers
Änkia skiuter sig under Härads Rättens omdöme, der hon nu aldeles skahl
blifwe uthskutin och icke wara wärdig att hafwa sin hemwist i gårdhen.
Resolutio. Så wijda Jon Pers Barn icke willia wyrda sin Sahl. Faders giorde
förordning och Testamente så kunde doch Rätten icke betaga Änkian hwadh
lagen henne tillstår, och bör altså hon Jon Perꞵons Änkia sedan all giäld gulden
och den uthfästade Morgongåfwan sampt Jon Perꞵons Systerlott efter sin gifto
rätt gå till skiftes uti tredie dehlen af den lösa egendomen medh Barnen
Jembwähl uthi det fasta bestås henne hwar tijonde penningh af Sahl. Jon
Perꞵons fasta 18 Cap. giftm. balken L.L. och 14 Cap. Kyrkiobalken så blifwer
Änkian Hustru Karin wid det sluth som Mannen i lijfstijden giordt hafwer och
skohla dhe owalde Män, som nu af Parterna påkallades uti Änkians Måhlsmans
närwaru oprätta ett laga skifte och skrifteligen förmäla, Så att hwar och en må
wetta hwad honom medh rätta uthaf hemmanet tillkommer dels Rättens wijdare
ehrkiännandhe, och såꞵom Jon Perꞵon blef dödh på Syngången wijd Galtströms
Bruk, altså behiertade Bruks principalerne deꞵ Änkia att hon skulle få så stoor
belöhning efter sin Man, som Nämbdeman Erich Ingemarꞵon tå tillsagt blef,
hwarföre, och hon Änkian Serskilt samma bewillning må åthniuta.
Ehuruwähl Michel Anderꞵon i Wattrång, Anders Anderꞵon i Stering, Olof
Olofꞵon i Honick och Olof Larꞵon ibidem, wille fordra lolåtten efter sin Sahl.
Fadher Anders Michelꞵon uthaf sin Broder och Swåger Per Anderꞵon i
Wattrång, emädan han på gården sittiandhe ähr, Men såsom dhe tillförendhe en
gång, och tå Modren dödh blef lolåtten skiftat, och Fadren satte hemmanet ifrå
sig till Sonen Per Anderꞵon som dhet uthi 13 åhrs tijdh hemmanet förswarat der
af och Fadren åhrligen en Spann till uthsäde iämpte en lijten tächt uthan någon
afgift niutit, dy wardt Per Anderꞵon för deras fordran om lolotten frijkiändh, Så
att dhe icke skohle hafwa macht wijdare här å klander giöra.

Såꞵom Hans Excell:ts Högwälborne H:r General Leutnanten och Gouverneuren
opå Borgarens i Hudwichswald Erich Larꞵon Qwast andragne beswär
angåendhe 8 Tunnor 1 F:r 6¼ Kanna Spannmåhl som han genom wäxling medh
Bönderne i Hermånger giordt, att så mycken Spannmåhl i Liusdahl lefwerera,
hafwer behagat under d. 15 Novemb: 681 så Resolvera, att efter andre skiähl och
omständigheeter woro komne i liuset som icke wid sidsta tinget warit
producerade, då denne Sak förrätta war ty skulle dhe å nyo wijsas, och der å ett
rättwijst uthslag meddehlas, så blef der om uti Parternes närwaru å detta Dato
ransakat, tå Erich Larꞵon Qwast framwiste BefallningsMans Wälb:de Hans
Larꞵon Noræi skriftelige befallning d. 6 Martij 680 till Ländsmannen i
Hermånger Per Anderꞵon i Rösta att 8 Tunnor 1 F:r 6¼ Kanna Spanmåhl
skulle föras till Liusdahl att ther till någon Officerare lefwereras, der med han
Qwast mente sig giordt bönderne lijsa uthi det elaka föret, efter han hade
Spanmåhl i Liusdahl Sochn inneståendhe; Regementzskrifwaren Elias Bohm
bewiste sig deꞵe 8 T:r 1 F:r 6¼ Kanna Spanmåhl förordnat att lefwereras till
Norala Prästegårdh opå Regementz Prästens Wällärdhe H:r Lars Nerbelij
aflöning, som af deꞵ inwistnings Zedell d. 20 Februarij 680 sees kan, fast
Ländsmannen hafwer BefallningsMans Ordre efterlefwat, och Bönderne giordt
det Accord medh Borgaren, att han så mycken Spanmåhl i Liusdahl för dem
lefwerera skulle, der medh Regiementzskrifwaren icke kan wara benögdh, efter
han hafwer måst förnöija Regiementz Prästen dhe 8 Tunnor 1 F:r 6¼ Kanna
Spanmåhl, hwilken och söker honom om Diferenten af Spanmåhlens valvation,
Erich Qwast framladhe Erich Stenꞵons i Hambre, Anders Jonꞵons och Jon
Perꞵons i Storhaga Attest d. 23 Maij 681 att denne Spanmåhl wardt hos dem af
Borgaren Qwast in Medio Martij samma åhr nedersatt, dy hoppas han Qwast att
ingen skall kunna betaga honom sin Spanmåhls vexell, uthan att blifwa
wedergullin för det Spanmåhlen så länge för honom borto warit och att
Spanmåhlen den tijden mer än nu kåstadhe. BefallningsMan Noræus swaradhe
att Borgaren Erich Qwast giordhe obetänkt der uthinnan, att han intet gaf honom
kunnigt det han hadhe vexlat Spanmåhlen medh Bönderne, ty fast
Befallningsman gaf sin skrift till Ländsman i Hermånger att dhe 8 Tunnor 1 F:r
6¼ Kanna skulle föras till Liusdahl efter Under Officerernes anhållandhe, som
och den Qvitterat, så hafwer doch deꞵe 8 T:r 1 F:r 6¼ Kanna Spanmåhl icke
kommit till någon Officerare uthan Erich Qwast, medh sitt winglandhe sielf
nyttiat Spanmåhlen som han i Liusdahl nedersatt och ther försåldt hafwer som in
loco kan ehrfaras. Resolutio. Alldenstund BefallningsMan Noræus emoth
Regiementzskrifwarens förordning Disponerat dhe 8 T:r 1 F:r 6¼ K. Spanmåhl
att föras till Liusdahl, der lichwähl samma Spanmåhl war förordnat till Norahla,
hwar af all denne irring kommen är, som intet å sidsta tinget kundgiordes, dy
måste BefallningsMan allenast opfylla Regiments Prästen den Differents af
valoren som Spanmåhlen nu ringare giäller än tå then i wåhrtijden försällias
kundhe, emädan BefallningsMan Noræus efter Regiementetz anordning fyllest
Spanmåhl uthlefwererat hafwer, fast dhe 8 T:r 1 F:r 6¼ Kanna icke blefwe till
sin hörige ordt förskickade. Och Erich Qwast, som egenwilligh vexling giordt,
och Spanmåhlen icke till Officerarne i Liusdahl efter Ordre lefwererat, söka sin
Spanmåhl igen i Liusdahl som bäst han gitter, aldenstundh Regimentzskrifwaren
Bohm hafwer låtit Regiementz Prästen föra så mycken Spanmåhl som honom
war tillordnat, men om den Spanmåhl som Regiementzskrifwaren Bohm och
Erich Qwast ähre sigh emillan stridige måge dhe in foro Competenti uthföra.

Erich Michelꞵon i Lönånger sattes till Målsman för Sahl. Jon Pers Änkia
Hustru Barbru i Elfsta.

