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Jättendahl och Hermånger Soch:r 
Den 29 Februarij 684 

 
Nämbden 

  Olof Olofꞵon i Wattrång, Lars Erꞵon i Honik, 
  Olof Erꞵon i Bersta, Anders Perꞵon i Skarftier, 
  Mårten Perꞵon i Wattrång, Jon Anderꞵon i Swidia, 
  Mårten Nilꞵon i Åå, Pell Perꞵon i Bähling, 
  Erich Ingemarꞵon i Hällan, Anders Perꞵon i Elfsta, 
  Jon Perꞵon i Dwästa och Olof Anderꞵon i Elfsta. 
 

Så wijda Olof Olofꞵon i Wattrång en god tijdh Nämbdemans Embetet förestådt, 
och nu om Dimission anholler, ty kunde Rätten honom hans begiäran icke 
förneka, helst emedan han des uthan för denne tijden Ländzmans Embetet 
förträder, i hwilkens ställe blef förordnad Lars Erꞵon i Skarftiär som till näste 
ting sin Nämbdemans Edh skall afläggia. 
 
Lars Jönꞵon i Honik och Hermånger S:n opböd Olof Nils hemman ibidem 12 
[öre] 13 th:r i Skatt andre gången, hwilket tillförende af Borgmästare Jon 
Mårteꞵon Qwast wijdh Hermångers ting d. 19 Junij 677 emoth 460 P:r 26½ öre 
första gången opbudit blef. 
 
Ehuruwähl Ländzman Erich Anderꞵon i Giärde efter inlagde förtechning, wille 
fordra någon uthlånt skuld, till någre af sine Sochnebönder, Men såsom the till 
giälden neka och ingen räkning sin emillan slutit, ty wardt dem twänne Gode Män 
nämbde, som them emillan Liqvidera skohle, och ther till uthsedt dagen d. 7 
Martij nästkommande. 
 
Olof Olofꞵon i Wattrång såsom Förmyndare för Pijga Luꞵia Persdotter angaf 
hurusåsom hon uti 6 åhrs tijd tient hos Erich Larꞵon i Åsen och Bergsiö Sochn 
och ingen löhn åthniutit, och såsom hon Luꞵia nu gammal och wanför blifwen, 
och wähl sin förtiänte löhn behöfwer, begiärer Måhlsman att Erich Lars Hustrus 
Jordepenningar som hos hennes Broder Nils Jonꞵon i Wattlång innestod, må 
förbiudas till des den gamble Pijgan betahlt worden, det honom bejakat blef. 
 
Erich Ingemarꞵon i Hellan nämbdes till Måhlsman för Sahl:e Jon Ers Änkia 
Hustru Marit i Nybyen, och för hennes barn Anders Perꞵon i Elfsta. 
 
Hustru Karin i Wattlång opbiuder sin Swärfader Biör Johanꞵon till Sytningz 
första gången. 
 
Allmogen förelästes Kongl: Maij:tz ankombne placat om 4 allmenne, Faste och 
Bönedagar som detta åhret fijras skole, medh alfwarsam wahrning sig der efter 
rätta. 
 
Item Kongl: Maij:tz Reglement för des betiente under Militien och LandzStaten i 
synnerhet den 14:te punkten som lyder om Skogens onyttige uthödande, medh 



Swediande och annat wijdh det Straff, som ther medh beslagen warder, som högst 
bem:te Kongl: Resolution förmåhr. 
 
Kongl: Maij:ts förordning af d. 24 Jan. 684 angående Sequestration af faste gods 
och egendomb, oplästes allmogen till rättelse. 
 
Om det ängesstycke till ½ Gillingsta som Olof Jonꞵon i Elfsta in Junio 683 
efterkiärade, och Ländzman Erich Anderꞵon i Giärde emot Muhlbeten på 
Homoskougen nyttiat, blef så resolverat, att hwar träder till sin egendom, så att 
Olof Jonꞵon får sitt äng igen, och Länsman behåller sin Muhlbet på Skougen, 
hwar om dhe nu efter långsampt conference samde blefwe, och gofwe hwar andra 
handen. 
 
Ändoch Per Anderꞵon i Wattrång haf:r till tinget Citerat Rolof Mackie uti 
Holm för brobyggning på Storbron, Men såsom han gårdagen olyckelig kiördt sig 
ofördig och således giordt sin uhrsächt att han icke kunnat tillstädes komma, dy 
warder der medh opskutit till näste ting, så frampt dhe under Gode Män, des 
förinnan icke kunna förenas. 
 
Efter Kielbiör Haraldꞵon i Frösten begiäran tillfrågades Ländsman Erich 
Anderꞵon i Giärde, huru myckna penningar han af honom på uthlösningen i 
hemmanet Frösten gifwit, efter han intet quantum uti sitt qwittentz notificerat, så 
tillstod han sig 58 P:r 14 öre Km:t anammat, hwilken Summa blef på quittentzet 
teknadt, så att han nu kunde sig ther medh till fullo nöije betahlt wara. 
 
Skicklige Person Petter Bantler bewijste medh Borgmästarens Wählb:de Olof 
Perꞵon Ströms Citation af d. 21 Feb. 684 att Rådmannen Wähl:tt Erich Erꞵon 
på Hudvichzwaldh är hijt till tinget Stämbd, honom åth någre ährender att swara, 
anten sielf el:r genom sin fullmechtige, men såsom Erich Erꞵon sig icke efter 
Stämbning infunnit, eij eller sin fullmechtige insändt, kunde Häradz Rätten icke 
saken till dombz optaga, uthan wardt efter begiäran antechnat den prætention som 
han Bantler efter inlefwererat räkning förmenar sig hafwa att fordra till 1995 P:r 8 
öre Km:t, föruthan dhe Persedlar som han uti ett annat inventario anteknade äre, 
fördragandes han Bantler, det han ofta sökt komma med honom Erich Erꞵon till 
liquidation, men han altijdh sig undandragit, icke heller wehlat tillstå sig opburit 
afraden af dhe bönder som på Holm och Wattrång warit besittiande, ty begiärte 
Bantler att samma bönder måtte framkomma och sielfwa bekiänna, huru mycket 
de i afradh åhrligen gifwit hafwa, hwar på Bonden Michel Anderꞵon i Wattrång 
framkallat sade sig på dhe 2:ne åhren han hemmanet åbodde gifwit Erich Erꞵon i 
afradh 8 T:r Sädh och 8 ℔ Smör, det han och wiste att Per Anderꞵon i Röde och 
Gnarp S:n hafwa lefwererat det ena åhret han hemman brukade, nämbl:n 4 T:r 
Sädh och 4 ℔ Smör, hwilket och Hermånger Sochnemän witterligit wara, att alla 
Landbönder åhrligen gifwit 4 T:r Sädh och 4 ℔ Smör, hwilket han Bantler begärte 
föras uti protocollet, och att honom deröfwer Häradz Rätten attestatum meddehlas 
måtte så mycket mindre kunde förwägras, som Rätten förstod att Rådmannen icke 
kunde befrijas ifrån denne Bantlers prætention, efter som han af Landbönderne 
hafwer afraden optagit, så att om han Rådman haft någon egendomb å Landet, 
hade Häradz Rätten icke kunnat wägra Bantlers Sequestration, till wijdare lagligit 
utförande, des om Bantler hos Stads Majestraten kan giöra ansökning, ther 



Rådmannen hafwer sin hemwist, men för det Rådmannen icke lydde Stämbningen 
sakfältes han till 3 m:r Sm:t. 
 
Jordebytet som Bruksförwaltaren Wählb:de Jacob Hellman medh Mons:r 
Rolof Machie den 5 Novemb. 682 hwar annan till bättre läge oprättat, således att 
Hellman fått utaf Rolof Machie hehla Stubswed, alt op till Swahladun, undan 
tagandes Lilltächten, som der emillan är, jämpte ett litet stycke på Norra sijdan 
wijdh becken, hollandes tillsammans 13 måhl 26½ stång, hwar emot Machie fått 
igen 5 måhl 42 stänger på Norra Sijdan om åhn, ståendes Stora Skogen på 
mestedehlen och 7 måhl 54½ stång op i Swahlarne wid Holmgården på Södra 
sijdan som brefwet förmåhr, opböds första gången. 
 
Petter Bantler androg huru såsom Rådhmannen i Hudwikswald Lars Olofꞵon 
Luꞵne hafwer å Johan Olofꞵon Rolfz Erfwingars wägnar låtit Sequestrera den 
Post peningar bestående af 156 P:r 3 öre som han hos Rolof Machie i Holm 
hafwer att fordra, der doch han Bantler nu medh sin räkning wiste att han efter sin 
Sahl. Faders bok eger att kräfwa af Sahl. Johan Olofꞵon Rolfz Erfwingar 264 P:r, 
jämbwähl Malin Olofsdotter Tresk 61 P:r 8 öre hwarföre och han honom Luꞵne 
sökia tänker, emedan han tagit sig den myndighet, och låtit hans penningar 
Sequestrera, till hwilken ända han och honom hijt till tinget låtit Citera, som af 
Borgmästars Olof Ströms hand see kunde, men icke lydt Stämbningen, altså 
kunde och icke denne twist optagas, uthan här med till näste ting teknadt warda, 
och Lars Olofꞵon Luꞵne blef fält för swarlöꞵa till 3 m:r Sm:t och såsom 
Sequestration icke laglige giord är, han Bantler medh räkning wijste honom 
Luꞵne på sitt förmyndarskap mera wara skyldig Bantleren, ty blef och förbudet 
ophäfwit. 
 
I lijka måtto Insinuerade Petter Bantler en räkning, hwar uti han fordrar 686 P:r 
8½ öre bestående af afradh för Hollm, Wattrång och Rösta hemmanen som 
Sahl. Johan Kanik någre åhr besutit, hwilka penningar han förmenar sig hafwa 
foug att kräfwa af Mons:r Rolof Machie, som Sahl. H:r Johans Kaniks Änkia nu 
till hustru tagit, för uthan 156 P:r 3 öre som han efter privat räkning hoos honom 
Machie äger att fordra, hwar om han och honom hijt till Häradstinget låtit stämma, 
men som han Machie nu under tingstijman giordt sin uhrsächt att han å detta dato 
ingalunda kunde för sin olägenhet Comparera, dy skattas hans uhrsächt för laga 
förfall och således till näste ting opskutit. 
 
Andre dagen som war d. 1 Martij kom Lars Olofꞵon Luꞵne tillstädes, giörandes 
sin uhrsächt, att han gårdagen icke kunde sig efter stämbning infinna, dy blef han 
för böterne frijkiänd, fast än twisten ändå icke kunde företagas, efter Nämbden tå 
allarede fått förlof och tingstijman ändat war. 
 

Jettendahl och Hermånger Soch:r 
d. 18 och 19 Novemb: 684 

 
Nämbden af förre tinget 

 
Lars Erꞵon i Skarftiär, som uti Nämbdemans Olof Olofꞵons i Wattrång 
ställe, å sidste tinget nämbd blef, aflade nu sin Nämbdemans Edh. 



 
Lars Jönꞵon i Honik opbiuder hem:t Honik i Hermånger 12 öre 13 th:r som Olof 
Nilꞵon ibidem till H:r Borgmäster Qwast, emot 460 P:r 26½ öre oplåtit 3:die 
gången. 
 
Olof Olofꞵon i Honik och Anders Anderꞵon i Stering måhlsmän för Sahl:e 
Olof Nils Sonebarn klandrade opbodet, förmodandes att barne barnen icke må 
förnekas sitt rätta fädernes hemman i börd löꞵa, hwilket them eij emot lag kunde 
förwägras, så frampt Måhlsmännen Intra Fatalia kunna dhe af Faderfadren länte 
460 P:r 26½ öre betahla, och honom Lars Jönꞵon den anwände kostnaden 
wedergiälla som gode män pröfwa kunna. 
 
Olof Olofꞵon i Bäling ämnade efter laga Stämbning icke allenast tilltahla sin 
Broder Jon Olofꞵon som medh honom i gården sittiande är, för det arf som alla 
Syskonen efter deras Sahl. Moder tillkommer och han om händer haft haf:r uthan 
och tänkt sig öfwer hans stora bullersamhet beswära, Men beklagar att brodren 
hwarken lyder Stämbning eller annat rådh, uthan far fort i sin ijfrighet, det 
Sochnemännen och Grannarna nu betyga kunde, sampt och påminde att ännu 
ingen bättring hos honom funnin är, sedan han för någon tijdh sedan blef för sine 
begångne fehl emot Fadren afstraffat, önskandes att han blefwe sagd af Sochnen. 
Resol. Rätten påminner sig att denne Jon Olofꞵon är ofta förr warnat att taga sig 
till wara, Men ther ingen both finnas kan, måtte Sochnemännen efter förre 
tillståndh drifwa honom uthur Sochnen, och bör Erich Ingemarꞵon i Hellan 
gifwa beskied ifrån sig hwarest arfwet kommit är, som der öfwer Måhlsman warit 
hafwer. 
 
Anders Haraldꞵon i Linsta klandrade efter 4 Gillingstad Äng, som hans Sahl. 
Fader Harald Anderꞵon hafwer för 28 åhr sedan pantsatt till Jon Perꞵon i Wijk 
för länte peningar 70 P:r för hwilket äng han Jon Perꞵon den långa tijden intet 
mera i Skatt till Linsta gifwit än 6 m:r peng:r om året, åstundandes gierna att få 
samma äga under gården, emedan han will förmoda det Jorden skall sig betahlt 
hafwa; Nämbdeman Mårten Nilꞵon i Åå som Måhlsman för Sahl. Jon Pers 
Änkia Hust. Sigrid, kunde fuller icke neka att iu Jorden emot pant är kommen till 
Wijk, och fast skulden i förstonne icke högre war än 70 P:r så är lijkwähl Sahl. 
Harald Anderꞵon sedermera blifwit Sahl. Jon Perꞵon skyldig 33 P:r att Summan 
nu bestiger sig till 103 P:r som af bytes längden märkias kan icke förwägrandes på 
dhe lånte pening:r betahlas, att iu panten skall restitueras. Res: Emedan Anders 
Haraldꞵon kiänner sig wara 103 P:r skyldig fast dhe 33 P:r icke på änges panten 
befwet tagne, och Härads Rätten emot undfångne Kongl: Ordningar om 
Skattskyldige Jords minskande icke kan samtyckia, att Jorden må längre från rätta 
odell hemmanet wara altså gafs honom Anders Haraldꞵon tillstånd samma änge 
åth nästkommande wåhr tillträda, med det förordh, att alt hwadh han efter 
mätesmanna ordom kan skyldig blifwa, thet bör han till Sahl. Jon Pers Änkia och 
Erfwingar tillställa, och bör sålunda märkias att för de 70 P:r optages 8 Pro Cento, 
der emot wärderas höet, som han af panten niutit, tå och bergnings löhnen 
afdrages, men uti skatt bör Jon Pers Erfwingar åhrligen ehrläggia 16            för 
hwar gilling, deb. 33 P:r betahlas uthan interesse. 
 
Rådhmannen Wähl:dt  Lars Erꞵon Glaꞵmästare Insinuerade en slut räkning 
emellan sig och Jöns Olofꞵon i Råsta, hwar uthi Jöns giörs till d. 8 nästledne 



skyldig 105 P:r 24 öre Km:t och såsom han Rådman icke seer sig kunna sin 
betahlning ehrnå, uthan tijdh efter annan blifwer uppehollen, ty will han sig till 
säkerhet samma skuldh hafwa uti protocollo inteknat, på det han på all annor 
händellꞵe icke måtte sin försträkning qwitt blifwa, hwilket H:r Rådmannen så 
mycket mindre kunde förnekas som Jöns Olofꞵon nu närwarande sielf skulden 
tillstodh och nu uthfäste på det giörligaste sättet att betahla. 
 
Regementsskrifwaren Wählb:de Elias Bohm fullmechtig af Rådhmannen i 
Stockholm Wählb:de Olof Hanꞵon Törner, infann sig nu på tinget att efter laga 
Stämbning tilltahla Bruksförwalt:n Wählb:de Jacob Hellman för 1055 P:r 31 
öre Km:t Skuldfordran, som han Regementsskrifwaren med H:r Rådmannens 
öfwersende Räkning, bewijste af H:r Hellman uti åthskillige Sorter tagne wara, 
Men såsom Hellman försakat stämbningen, ty kunde Rätten till saken icke wijdare 
giöra, uthan efter fullmechtigens begiäran samma 1055 P:r 31 öre H:r Rådmannen 
till säkerheet uti protocollo intechna, till des Hellman medh sine participanter i 
bruket sig infinner till hwilken ända dhe och medh detta till nästa ting Citerade 
warda, att sådan skuld, anten med Contra Räkning förklarar, eller med nöijachtig 
betahlning inkomma, så frampt dhe des förinnan icke medh H:r Rådmannen eller 
des fullmechtige kunna sigh förena. 
 
Ehuruwähl BefallningsMans Wählb:de Johan Bromans Skrifware Paul 
Hellbom hafwer låtit Citera Kyrkioherden Wyrdige H:r Peder Hoffman, att 
förswara det Ehrerörige wijthe, som H:r Kyrkioherden om honom Hellbom wijdh 
Kyrkiotijondens uthtagandhe, skall uti Sexmännens nährwaru uthsagdt, 
inläggiande deras Attest af innehold, att anten skulle Kyrkioherden eller Hellbom 
blifwa en tiuf, för 1 T:a sädh, som wardt förkommen emellan Kyrkioherberget och 
Backan, så hafwer doch Kyrkioherden för Tings tijman icke allenast hos H:r 
BefallningsMan och des Skrifware, uthan och till Härads Rätten skrifteligen sig 
förklarat, att han aldrig tillägnadt honom Hellbom något tiufstycke, efter han såg 
att Hellbom richtigt uthmätit 15 T:r fast intet mera, der af kom uti Kyrkioherdens 
eget herberge 14 T:r icke heller hafwer Kyrkioherden någon miꞵtanke till 
Sochnebönderne som Spanmåhlen förde, uthan en omild menniska dhen ena 
Tunnan honom afhändt; Medh hwilken förklaring Hellbom icke will nögd wara, 
uthan påstår att Kyrkioherden, som honom till sitt Ehrlige Nampn angripit, måtte 
för Rätten komma, och der sine ord rätta och igenkalla; Resolutio. Härads Rätten 
holler Kyrkioherdens skrifteliga förklaring aldeles Sufficient, så att och Hellbom 
bordt der wijdh acquiescera emedan som Domare reglorne gifwa till anledning, att 
sådana hastige ordh icke skattas för wijthe icke eller kunna dhe Kyrkioherden 
eller Hellbom till deras heder Præjudicera, doch skulle någon wara så obetänkt 
sådant förkasta, torde den sanningen wari fallen till 40 m:r emedan han Hellbom 
tå till sin ähra Læderades. 
 
Ändoch Sochnemännen uti Hermånger och Jättendahl, uti Ehrewyrdige H:r 
Probstens Mest:r Peder Vallmans närwaru hafwe så sig uthlåtit, att dhe skulle 
utse och förskaffa till Capplans byggning en beqwämblig tompt, medh tillbörligit 
uthrymme, och der å opsättia förswarlige Huus Capplanen till nöije, så hafwa dhe 
doch sedermera således medh Wyrdige Kyrkioherden Hoffman d. 6 Octob: 
nästledne uti H:r Probstens och de andre af Sochnenes förmäns närwaru 
öfwerenskommit, att begge Sochnarne skulle till Capplans Stombn af 
Kyrkioherden löꞵa, den af Sahl. Probsten Ehrewyrdige H:r Olof Hoffman 



opsatta byggning på norra sijdan om Åhn, bestående af 3 Stufwer 1 Herbre, 2:ne 
Bodar och Bastufwe för 300 P:r dem Sochnenes Fullmechtige tå uthfäste i denne 
höst till Kyrkioherden betahla, efter han samma Huus, efter sine föräldrars dödh af 
dhe andre Syskonen sig tillhandlat haf:r som des oprättade skrift wijdare 
förmähler, men såsom Sochnemännen nu låtit förbiuda att the icke samma 
uthfäste 300 P:r willia uthgifwa förr än the blifwa försäkrade att Huꞵen på samma 
tompt therest the nu ståendes äre orubbade få stånda, föregifwandes att Stocka 
männen äga tompten, och then allenast till en wiꞵ tijdh dem försåldh, dy nödgas 
Kyrkioherden anlijta Rättens adsistence, fördenskull wardt der uti Rättens slut, att 
emedan Sochnenes Fullmechtige accordet godwilligt uthan någon Cautelskrift  Dy 
böre de och de uthfäste 300 P:r uthan wijdare gensäijelꞵe betahla, och måge de 
des uthan wara bekymbrade huru de kunna dhe Stocka män öfwertahla, sedan dhe 
åhren förlupne äre som ännu restera oppå de 15 åhrs Contract, som Sahl. Probsten 
medh Stocka män ingått, att Huꞵen må stånda på den tompt dhe opbygde äre, till 
des de rutna, hwar och icke skohle dhe äntå efter förr giorde lofwan Capplanen 
medh förswarlig Tompt och uthrymme försee och accommodera. 
 
Emedan Sochnemännen i begge Sochnarne warit skilachtiga uti den opbördh, som 
Kyrkioherden bör hafwe af Tijonde, Lijkstohl Kyrkiogångs peng:r etc. så att en 
dehl welat holla sig efter den gamble praxin, och en dehl sig efter denna Kongl: 
Maij:tz 681 allernådigste uthgångne förordning, medh hwilken och Kyrkioherden 
giärna nögd wore, allenast Sochnemännen blefwe widh ett, men såsom the till 
ingentera sig uthlåtit, nödgas han sig beswära, och när Rätten detta Sochne-
männerna förhölt, tykte de illa wara, att någre giordt denna willan, uthan nu sade 
dhe alla medh en mun, att oansedt the af underdånigste wördning, borde den nya 
Kongl: ordningen efterlefwa, så see dhe doch heldre att them måtte tillåtas holla 
sig widh det som af gambla tijder wahnt och brukeligit warit hafwer, williandes så 
laga att der på ingen widare klagan ske skall, fördenskuld giordes af Rätten 
åthwarning till begge Församblingarne, att dhe efter Kongl: Maij:tz allernådigste 
Resolution d. 22 Decemb: 682 entera ordningen fullkombeligen efterlefwa. 
 
Olof Jonꞵon i Nyby, Erich Hanꞵon i Dwästa, Pell Perꞵon i Bäling hafwe 
räknadt i dette åhret tijonden i Jettendahl och sin trohets Edh förre åhret aflade, 
sluppo dhe denne gången, men dhe andre Olof Swänꞵon i Lönnånger, Erich 
Jonꞵon i Åå, Jon Anderꞵon i Hogsta, Kiellbiör Haraldꞵon i Frösten som 
äfwen i detta åhret räknadt och intet swurit, aflade nu sin trohets Edh. 
 
Twå Edhsworne Män räknadt tijonden i Hermånger, tillijka medh Jacob Larꞵon i 
Honik, Lars Olofꞵon i Nordanå, Swen Larꞵon i Wattrång och Anders Nilꞵon 
som förr icke swurit, lade nu hand å bok och swore, att the rätslige räknadt hafwa. 
 
Samma dato kom för Rätten Ehrlige Man Knut Jönꞵon i Stocka och inlade en 
Kiöpeskrift de dato d. 2 Januarij 682, af det innehold, att enär Måhlsmännen för 
Sahl. Olof Biörs hemman i Wattlång, Erich Nilꞵon i Rösta och Olof Uneꞵon i 
Dwästa icke såge sig samma hemman längre kunna förswara, ty hafwe the af 
wähl betänkt Mode hemmanet Wattlång 6 öre 18 th:r i Skatt försåldt till 
förbemelte Knut Jönꞵon för peng:r 300 P:r, doch är i samma kiöp undantagit den 
liꞵla Stugan öster på gården, som Hustro Märit beholla skall så länge hon medh 
Knut Jönꞵon sämias kan, hwar annorlunda skier, så skall hon Hustro Märit sielf 
flyttia uthur gården och sig annat ställe på någon backa der om kring opsökia, 



Item är och henne förundt ett Spanland Jordh som Knut Jönꞵon åhrligen åth henne 
uti någon tächt der omkring besäda skall, men för uthlagorne skall Hust. Märit 
efter proportion sielf swara, hwilken förordning allenast uti hennes lijfstijdh skall 
hollin warda, men efter hennes dagar komme Jorden med Stugun under hemmanet 
tillbaka uthan någon löꞵen, som brefwet wijdare inneholler. Wittnesmän 
Ländsman Per Anderꞵon i Råsta, Lars Erꞵon i Honik och Per Swänꞵon i Forꞵa; 
begiärandes altså Knut Jönꞵon att detta deras oprättade Kiöp måtte efter-
kommanden till rättelꞵe af Rätten Stadfästad warda. Så Emedan Måhslmännen 
måtte tillstå, att ther the icke hemmanet, som nogh i Skuldh fördiupat war, hade 
bordt såldt, hade thet mer och mera i wanbruk kommit, och sedan ingen welat 
dhet antaga, eftersom barnen uthi intet kunna något af hemmanet bekomma, för 
den myckna giälden som deras Sahl. Fader pådragit, och denne Knut Jönꞵon 
straxt wijdh tillträdet Kiöpet lagdrifwit och det på trenne Laga Härads Ting 
opbiuda låtit, Nämbl:n 1 gång d. 23 Maij 682, 2:dra gång d. 22 Novemb. 682, 3:de 
gång d. 15 Junij 683 och i medlertijdh ingen af bördemännen dher å tahlat, uthom 
Kiöpet till denne dagh oqwaldt ståndit, dy dömbde Jag medh Nämbden Kiöpet 
fast att stånda och eij åthergånga, så att han Knut Jönꞵon hemmanet Wattlång 
8:18 i Skatt för sig och sine efter denne dagh af alla bördemän obehindrat nyttia, 
bruka, beholla och besittia skall, såsom sin wählfångne egendomb, och såsom 
hemmanet i större giäldh kommit war, än thet till alla Creditorer förslå kunde, så 
skall doch denne Knut Jönꞵon icke högre Graveras, uthan enär han dhe uthfäste 
300 P:r från sig satt hafwer, skall han för wijdare tilltahl wara frijkallat, så att när 
Crono och Båtsmansskulden blifwer först afdragen, måge samptelige Creditorerne 
dehla de öfrige penningarne sin emillan som bäst de gitta och förmå. 
 
Dato kom för Rätten Ländsman i Jättendahl, Förståndig Erich Anderꞵon i 
Giärde, hwilken sitt mogne betänkiande skrifteligen under d. 10 nästledne låtit 
författa och tillkiänna gifwa att såsom ålderdomen tilltager och krafterna 
förminskas, och elliest att Gud hafwer honom och hans K. Hustru Karin 
Persdotter innom des ächtenskap med lifsarfwingar eij begåfwat, altderföre 
hafwer han af wählbetänkt rådh med sin K. Hustrus samtyckio intagit sin 
Systerdotter Margreta Jönsdotter ifrån Råsta i Hermånger medh det beskied 
att hon honom och hans K. Hustru uti döde dagar Syta och fohla skall, hwar emot 
han Ländsman, som är sielf ägande till gården, opdrager henne Margreta 
Jönsdotter allan den bördsrätt som honom i hemmanet tillkommer, och på det 
denna hans giorde Disposition deste oryggeliggare blifwa skall, begiärer han 
tienstl:n det HäradsRätten tächtes sådant Confirmera och bekräfta. Så emedan 
Rättenom witterligit war, att hemmanet Giärde 11 öre 20 th:r i Skatt, är hans rätta 
Fäderne, och att nu barnlös är, hwilken han bördsrätten eij till någon annan uthan 
till Systerdottern opdragit, ty kunde HäradsRätten denne hans åstundan och 
fordran icke ogilla, uthan billigt approberar, så att Margreta Jönsdotter, skall må 
bördsrätten till Giärde tillhöra, hwilken rätt och in på hennes barn, ther hon 
Mangifwen warder, transporterat warder, så länge hon sig som en dotter, och then 
hon till ächta tager, sig som en Son emot det gamble folket föreholler; Men om 
den fasta löse och den egendomen som efter deras deras dagar kan qwar blifwa 
will Ländsmannen och hans Hustru framdehles giöra sådana Disposition, som dhe 
befinna Systerdottren medh sin tillkommande Man på them i åldren tillhanda, 
hwar medh Systerdottren nögd war och giorde så Moderbrodren Ländsman Erich 
Anderꞵon med deꞵ Hustru Karin in för sittiande Rätten handslag till Systerdottren 
och des Fader Jöns Olofꞵon i Råsta. 



 
Ehuruwähl HäradsRätten månde wijdh sidsta Hösteting d. 20 Nov. 683 
Confirmera det sluth som den 12 Manna uthSochns Synee d. 16 Junij 683 giord 
emellan de stridige Parter uti Lönånger och Dwästa så att deras skougs skildnat 
skulle wara ifrån Råmyra Kiälla i Råmyra berget, ther ifrån Sunnerst i Wijken och 
i Hafwet, medh hwilket uthslag Dwästa Männen tå icke wille sig åthnöija uthan 
emot Synedomen under näste Lagmans Syn appellerade, som bem:te Synedomen 
wijdare exprimerar. Men sedan Parterna wore kombne till Sundswald, hwarest 
Lagmans Tinget d. 4 Martij 684 anställt war, fullfölgde Dwästa Män icke sin 
appellation, uthan sökte Composition medh Lönånger Män, hwar till och de icke 
wore obenägne att der igenom all wijdare kostnad undwijka, och slöte så sin 
emellan att den skildnad som uti Synebrefwet af ofwanstående Dato införd är, 
skole begge Parterne en Ewärdelig skildnad wara, så att ingen thera parten ther 
öfwer hwarken med yxebörd eller Notedrächt gå skohle; Derföre och Lönångers 
Män eftergifwit den kostnad de på Synerne kunna anwändt hafwa, så att ingen 
thera parten en halföre der på fordra skohle, som des oprättade Föreningsskrift 
under d. 4 Martij 684 wijdare uthwijsar, fördenskull skall och Synebrefwet wara 
bägge Parterne till efterrättelse, och der med wardt af Rätten sagdt, att alle de 
andre Stenar och wijsare som på berget finnes, skohle förkastas och bortrifwas, på 
dhet efterkommanderne der af i framtijden ingen irring hafwa måtte. 
 
Jordebytet som emellan Bruksförwaltaren Jacob Hellman och Roloff Machie 
d. 15 Novemb. 682 är oprättat, opböds 2 gången. 


