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Hermånger och Jättendahl S:n 
Den 23 och 24 Maij 

 
Nämbden. 

  Erich Nilꞵon i Rösta, Olof Olofꞵon i Wattrång, 
  Olof Erꞵon i Bärsta, Anders Perꞵon i Skarftiär,  
  Mårten Perꞵon i Wattrång, Lars Erichꞵon i Honick,  
  Carl Nilꞵon i Lönånger, Mårten Nilꞵon i Åå,  
  Anders Perꞵon i Elfsta, Erich Ingemarꞵon i Hällan,  
  Jon Perꞵon i Dwästa, och Pell Perꞵon i Bähling. 
 
 Allmogen förelästes Kongl. Cammar Collegij Fullmacht af d. 28 Julij 681 gifwin 

Landsskrifwaren Wälb:de Johan Larꞵon Broman att wara BefallningsMan 
öfwer Helsingelands Norre Contract. 

 
 Hemmanet Holm och Wattrång 11 öre 17 ?:r i skatt opbiudes af Monsieur 

Roloff Machie 2 gången. 
 
 Olof Eꞵbiörs hemman Wattlång 6 öre 18 ?:r i skatt opböds 1 gången. 
 
 Lars Olofꞵon i Swidia opböd sin Fader Syster Kierstin till Syttning 1 gången. 
 
 Olof Erꞵon i Bärsta sattes till Målsman för Båtsmannens Olof Lars lille Son 

Lars Olofꞵon ibidem. 
 
 Efter H:r Öfwerstens och Vice Gouverneu:s Högwälb:ne H:r Åke Ulfsparres 

Remiss d. 15 Julij 681 blef opå Tinget i Hermånger d. 23 Maij 682 Inqvirerat och 
befans så i sanning wara som Sochnemännerne i sin Supplication om sin Sochne 
Man Jöns Jönꞵon i Forꞵa hafwa låtit införa så att han öfwer hehla Sommaren 
war swagsint, der igenom han och ringa arbete kunnat wijdh hemmanet giöra och 
altså dragit Resten på sig för 681 5 P:r 8 öre 8 ? Sm:t är des uthan mycket fattig 
och sitter medh månge små barn i fast ringa tillståndh. 

 
 Såꞵom Dwästa och Lönångers Man wore stridige om rätta rågången Byarne 

emillan. Altså blefwe efter Parternes begiäran deꞵe gode Män förordnadhe som 
skohle opgå Rågången och uthsäija hwilket there Råå bör wara deras skildnad, 
Erich Nilꞵon i Rösta, Olof Olofꞵon i Hånick, Mårten Perꞵon i Wattrång och 
Anders Perꞵon i Skarftier. 

 
 Bruksförwaltaren Wälb:de Jacob Hellman lofwade betahla Hammarsmeden 

Peder Iꞵraelꞵon för den Båth som hans Skrifware Anders Anderꞵon om 
händer haft och genom hans oachtsamheet ähr förderfwat wordin. 

 
 Mons:r Roloff Machie ägandhe till Holms och Wattrångs hemmanen tilltahlade 

Bruks Patronen Wälb:de Jacob Hellman för det han skall hafwa deꞵe åhren 
låtit uthhugga Holms Skog hwar uthi Holms gårdh äger en Fembte Part emoth dhe 
andre ägesmännerne hwilka sine dehlar till Bruket försåldt, men hwarken Machie 



eller hans Antecessores någon halföre för Holms eller Wattrångs skogen åthniutet. 
Bruks Förwaltaren nekar intet wedergiälla honom för sin dehl, men han ähr alt för 
obillig icke eller är Skogen skiftat att Man kan wetta huru myckin Skog honom 
efter hans Fembtedehl för Holm och för hans part i Wattrång tillkommer uthan 
begiärer owalde Män som Skogen kunna skifta hwilket Rätten icke kundhe 
förwägra så wijda lagen och Kongl. Skogsordningen sådant tillåta, och måge 
Parterne sielfwa uthsee så månge låttlöse Män som dem behaga och böre wijd 
Synens anställande alle ägesmännerne till Holms och Wattrångs Skogen wara wid 
handen att dhe måge kunna uthwijsa huru mycket hwar och en såldt hafwer och 
hwadh af Skogen till bruket nyttiat ähr. 

 
 Alldenstund Synemännen Erich Nilꞵon i Rösta, Jöns Olofꞵon ibidem och Erich 

Perꞵon i Skarftier hafwa d. 20 Maij nästledne befunnit att Erich Erꞵons och 
Anders Olofꞵons Antecessorer i Edsätter hafwa gådt in på sin Grannes Nills 
Erꞵons ibidem Ängesstycken uthi Nyänge, Millanänge, Kornlyckan och Myran 
således, att tå alla Änges styckenen blefwe opmätte funno the att Erich Erꞵon och 
Anders Olofꞵon hadhe uti Enges landet en trijdiepart ifrån Nils Erꞵon som doch 
alle hafwa lijka skatt, och att Nils Erꞵon hade allenast behållit waꞵen till fyllnad i 
slagen och ehuruwähl the icke wiste huru sådant wore tillkommit, eij eller wille 
the äska högre Syn, ty måste the låhta sig nöija med ägande Synemännens wijdare 
uthslag, som förfloden skuld icke alt här till hafwa kunnat alt mäta och rätta. 

 
 Nämbdeman Erich Ingemarꞵon i Hällan och Jättendahl klagadhe öfwer den 

store skada hans och hans grannar taga icke allenast opå Byn utan och på Sunds 
Fäbodeskogen med huggster, bark och löf tagande, begiärandes att sådant måtte 
them förbudit warda, Härads Rätten påminte Allmogen att Kongl. Maij:ts 
Skogsordning hwilken en gång om åhret blifwer opläsin, sådana otijdigheet per 
Expressum förbiuder med sitt serdeles straff och till öfwerflöd blef samma Skog 
lagd i förbud wijd 40 m:r Konungens ensak, hwar till den skall wara fallen som på 
samma Skog uthan lof och minne anten med yxa eller knif giör någon åwärkan: 
Under samma förbud förstås och grannarne som innan före Siön belägne ähre, så 
frampt dhe här efter taga sig wäg genom Hällemans ägor, uthan böre dhe nyttia 
then wäg till Fäbodar och Hafsiön som the af ålder haft hafwa, på det hwar och en 
må niuta fred på sine ägor, hwilket är lagen och Kongl. ordningar lijkmätigt. 

 
 Så wijda Olof Perꞵon i Rijꞵberg och Tuna Sochn med sin Sal. Broder Jon 

Perꞵon slutit kiöp med Lars Perꞵon i Stocka om hemmanet Wattlång 5½ öre i 
skatt att der före gifwa 450 P:r Km:t och the gode Män, som öf:r rächning warit 
icke högre tilldelt Olof Perꞵon än blifwa efter Syskone Kiöp för sin arfslott 
afbetalt, emädan Brodren Jon Perꞵon, som Wattlång hemmanet åbodt, större giäld 
der å dragit än det förmodelig kan till räckia, Kiöparen och nu för Rätten tillstod 
sitt Kiöp willia stånda hwar opå han allarede en dehl betalt, Altså wardt sagdt, att 
Olof Perꞵon niuter sitt Kiöp till godo och måge Creditorerne sökia sin betahlning 
af den egendom som efter Brodren Jon Perꞵon finnas kan emädan som af 
Lagboken oplästes att hwar ägor sak sin ensammen böta och ingen annars lått 
förwärka, för uthan det att man eij äger annars Mans brutt giälda ther han icke 
opbar eller wulte. 

 
 
 



Dito d. 22 och 23 Novemb: 
 
 Nämbdeman Erich Nilꞵon i Rösta länge suttit och elliest gammall och tung fick 

afskiedh i stället Jon Anderꞵon i Swijdia som swor sin Edh. 
 
 Carl Nilꞵon i Lönånger gammall och mehnför fick afskied i hans ställe kom 

Olof Anderꞵon i Elfsta som swor sin Nämbdemans Edh. 
 
 Lars Erꞵon i Honik Pell Perꞵon i Bäling Anders Perꞵon i Elfsta swore och sin 

Nämbdemäns Edh. 
 
 Dhe som rächnat tijonden förledne åhr 681 och tå sin Troheets Edh aflagdt hafwa 

och i detta åhret rächnat, allenast deꞵe af Hermånger hwilka sin Edh tillförende 
icke Deponerat Nembl. Jacob Larꞵon i Honik Anders Nilꞵon i Wattlång, af 
Jättendahl Jon Olofꞵon i Lönånger och Anders Harelꞵon i Linsta hwilka hade 
sig så gud huldan wara som the rätsliga rächnat och medh sin wettskap 
Konungens rätt i ingen dehl försnillat. 

 
 Hemmanet Holm och Wattrång opbiudes af Mons:r Roloff Machie 3 gången. 
 
 För framledne Jöns Erꞵ Hustro Sigrid i Stering sattes till målsman Lars Erꞵon 

i Honick. 
 
 Lars Perꞵon i Forꞵa sattes till målsman för Sahl. Erich Jons Hustro Ingebor i 

Stering. 
 
 Olof Eꞵbiörs hemman i Wattlång 6 öre 18 ?:r i skatt opbiudes af Unge Olof 

Jonꞵon 2 gången. 
 
 Såꞵom efter inkombne förtechning befans wara större giäld opå Sahl. Anders 

Jons hemman i Honick dragin än Huus Jord och annan löꞵ egendomb kan 
tillräckia, fördenskull skohla alla Creditorerne tillsäijas att alla på en tijd nembl. d. 
20 Januarij 683 i Hudwichswald medh sin fordran inkomma tå ett wist skuld 
Register bör oprättas hwar efter säkert må kunna dömas, emedlertijdh betahlas 
ingen giäldh. 

 
 Wijd samma tillfälle anslås om Lars Pers hemman i Wattlång hwilken och i 

större giäld ähr fördiupat än Huus och Jordh tillräckia. 
 
 Såꞵom tillförende afsagdt är att ägesmännerne uthi Holms Strömbro skohla den 

förfärdiga, men emädan Mons:r Roloff Machie klagar der till altsintet tillgiordt, 
uthan nu så uthfalles att the näppel:n drista sig der öfwerfara, blef altså ännu 
åthwarnadhe och wijd 40 m:r förlust tillsagde, att ther the innan näste wåhrdag 
samma Broo efter hwars och ens äga icke förbättrat skohla the icke straffet 
undwijka. 

 
 Uthi detta tingslaget blef och efter tillfrågan bewist att inge hemman warit öde och 

obrukade som under H:r Factor Frantz Zincks förpantning warit hafwa. 
 



 Lars Olofꞵon i Swijdia opbiuder andra gången sin Fader Syster Hustro 
Kierstin Persdotter till Syttning. 

 
 Efter Rättens uthsagu d. 25 Novemb: 681 hafwa Edsworne Män warit på rächning 

emillan Sal. Jon Perꞵ Änkia Hustro Karin och des Styfbarn i Elfsta, hwilka 
och uthstakat hwad hennes Sal. Man henne i sin lijfstijd af hemmanet förundt 
hafwer så att hon skall för sig nyttia ett åkerstycke i Norre Åkern om 22 stänger 
och i Sörre Åkern ett stycke om 37 stänger och 1 gilling och 15 al:r Höö, 
Jämbwähl af tijonde dehlen uthi Husen 2½ P:r Sm:t som des oprättade skrift 
förmäler hwar wijd och Änkian bör handhafwas efter och det samma förr afgiordt 
ähr. 

 
 Alldenstund Nämbdeman Olof Olofꞵon i Wattrång hafwer allaredo d. 6 Aprill 

676 således sig betänkt och Testamenterat sin K. Hustro Karin Andersdotter 
medh hwilken han inge lifs Erfwingar hafwer, att dher hon efter honom lefwa 
skulle och så länge hon ogift ähr, skulle hon hafwe fritt hemkall uti hemmanet 
Honick och der till medh Ett åkerstycke Nordan för Hamplands åkren i ett 
åhrssäde och thet andra åhrssäde, stycket wid Lars Erꞵ Badstugu, Item en lijten 
tächt Söder på Lägdan och twå gillingar Höö, derföre och hon åhrl. skatten skall 
ehrläggia, Item hafwer han gifwit henne i Tronegåfwor Tijo lod Silf:r i 
Mårgongåfwor Tiugu lodh Silf:r twå T:r Spanmåhl och En Koo, uthan byte, som 
sielfwa skriften bredare under gode Mäns wittnen innehåller, begiärandes Olof 
Olofꞵon tienstl. att denne hans giorde förordning må stadfästat blifwa på det 
Testamentet efter hans dagar må hafwa sin fulla kraft. Så emädan denne 
förordning icke sträfwer emoth lagen och Sonen Unge Olof Olofꞵon hwilken 
hemmanet Honick åbor der till förr samtycht som och nu för Rätten der till gaf sitt 
Jaa ordh, dy warder och Testamentet medh dhe wilkor som skriften Exprimerer, 
bekräftat och Confirmerat. 

 
 Dhe som äga sine skiften uti Store Ström bron beswäradhe sig öf:r Cappelanen 

Wyrdige H:r Peder Hoffman, att han nekat sig willia byggia så stort skifte i 
Bron för sitt hemman Backan som des Antecessorer oppehållet hafwa till tolf 
alnar, hwarföre Ländsman Per Anderꞵon hafwer nödgas, ther han för sin tienst 
skulle wara förswarat leija andra som hans Skifte botat och gifwit 9 m:r hwilka 
H:r Peder sig undan draget att honom förnöija. H:r Peder swarar att han hafwer 8 
al:r skifte på samma broo och löper så icke mera på hans hemman der ifrå ingen 
Boskap kommer uthan böre the byar mehra byggia som mera tråd der öfwer haf:r, 
men får han medh Rösta Man fara öf:r bron och niuta muhlbete på skogen will 
han lijka brooskiften medh dem byggia, Gamble Man Per Swenꞵon i Forꞵa 
betygade att för lång tijd tillbaka giordes rätt skifte byarne emillan om broars wijd 
macht hållande så att dhe som hadhe broar wid sine gårdar finge mindre låttfälle i 
Storebroon, hwarföre och androm tillkommer att hålla den bro som är wijdh H:r 
Peders hemman, hwar öfwer bref lära finnas, H:r Peder wille doch sig der till icke 
godwilligt beqwäma, fördenskull blef af Rätten slutit att H:r Peder bör först dhe 9 
m:r till Ländsman betahla och sedan sine skiften som under hemmanet af ålder 
legat förswarligen oppehålla till des han lagliga kan winna them ifrån sig och må 
så honom fritt stånda, opå egen bekostnadt att hålla uthsochnes Synemän och der 
igenom försökia om dhe wägar och broar byarne emillan bättre skifte kunna än 
förut warit. 

 


