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Jättendahl och Hermånger Sochnar 
den 10 Februarij A:o 1685. 

 
Nämbden 

 Olof Olofꞵon i Wattrång, Mårthen Nielꞵon i Åå, 
 Larꞵ Erꞵon i Hånik,  Pell Perꞵon i Behlingh, 
 Olof Erꞵon i Bersta, Erich Ingemarꞵon i Hällen, 
 Anderꞵ Erꞵon i Skarftier, Anderꞵ Perꞵon i Elfsta, 
 Mårthen Perꞵon i Wattrång, Jon Perꞵon i Dwästa, 
 Jon Anderꞵon i Swijdia och Olof Anderꞵon i Elfsta. 
 

Emedhan Anders Jonꞵon i Linsta icke ähr nögdh medh dhet sluth som dhen 4 
Manna Synen d: 6 Julij 684 om dhen instängde Tächten uthsagdt, ty wardt honom 
tillåtit att sigh någre godhe Män ifrån Hermånger förskaffa, kunna the icke medh 
dheras sluth sämias, måge dhe under högre Syyn wädia. 
 
Ehuruwähl Joen Olofꞵon i Bählingh, tänkte å detta Dato medh någre Attester 
förläggia dhe klagomåhler som Brodren Olof Olofꞵon tillförendhe andragit, så 
kunde doch Saken icke uptagas, emedhan Brodren nu hwarken stämbdh eller 
tillstädes war, uthan böre the hwar andre lageliga stämma låta, så frampt the laga 
sluth åstundha. 
 
Emädhan Nämbdeman Erich Ingemarꞵon i Hällen hafwer förstådt att Mårten 
Nielꞵon i Åå sampt Anders Jonꞵon i Linsta och Jöns Erꞵon i Frösten twifwels 
uthan medh sine wedherlags Mäns inrådandhe hafwa oprättat sigh een 
Supplication, och dhen samma d: 15 Aug: 682 in för Högwälborne Gouverneuren 
Sperling framwijst, och efter dhe tankarne wore hoos dhem, att dhe dher 
understådt sigh qwällia Kongl. Håfrättens Resolution om Nothedrächten, ty 
begiärar Erich Ingemarꞵon att Rätten måtte påläggia dhem samma skrift frambära; 
Men efter tillfrågan, gaf Mårthen Nielꞵon intet annat till swar ähn att han icke 
weth hwarest skriften tagit wägen, kan skie dhe hafwa brändt upp henne, tå 
frågadhes af Rätten hwadh sielfwa skriften innehöldt? swarades, att efter dhe intet 
wore nögdhe medh dhen Resolution, dhe af H. Gouvernueren Excell:tz undfinge, 
giordhe dhe sigh icke eller bekymbradhe att skriften förwara, hwar medh Erich 
Ingemarꞵon icke war nögdh, uthan träget påstodh att skriften må framhafwas, på 
dhet dher af må skiönias om icke hans wedherparter Högl. Kongl. Håfrättens 
Domb qwaldt hafwa, hwilket denne gången af Rätten icke kundhe Resenteras. 
 
Dhet Jordhe byte som Bruksförwaltaren Jacob Hellman medh Roloff Machie 
d. 15 Novemb: 682 hafwa sin emellan, hwar andra till bättre läge opprättadt, 
opböds å detta Dato 3 gången. 
 
Oansedt Jon Perꞵon i Dwästa medh Erich Ingemarꞵon i Hällen blefwe d. 29 
Feb: 684 Nämbdhe att Liqvidera emillan Ländsman Erich Anderꞵon i Giärde 
och någre af Sochne Männen, hwilka han een och annan tijdh giordt för 
sträckningh, så hafwa dhe doch dher medh icke kunnat åthrätta; Emädhan dhe 
skyldige förebära sigh skuldhen betahlt, och Ländsman twärt emoth säger sigh 



ingen halföre opburit, fördenskuldh blef sagdt, att aldenstundh ingen thera af them 
kundhe något Qwittebref opwijsa, och Ländsman, för uthan dhet godha lofordh 
han af alle sine Förmän, hwar efter andra niutet, badh Gudh straffe sigh, om han 
någon halföre medh orätta tänker af dhem hafwa; Dy giordes hans book klar, och 
således Giäldenährerne warnadhe medh betahlningen så mycket fordesammare 
inkomma som dhe penningarne på så lång tijdh uthan interrese nyttiat. 
 
Emedan Bruksförwaltaren Wälb:de Jacob Hellman nu nährwarandhe måtte 
tillstå, opå allehandha Slags undfångne wahrur, wara skyldig Rådman i 
Stockholm Wälb:de Olof Hanꞵon Törner 1055 P:r 31 öre Km:t, hwilka honom 
icke allena tillkomma att betala, utan per quota medh Sterbhuset, emädan 
Styfbarnen dhet samma mäste dehlen niutet och will förmodha att hans Mågh 
Lenardt Rothoff, som nu är i Stockholm, skall här uthi giöra någon Förordningh, 
men efter Fullmächtigen Regementsskrifwaren Wälb:de Elias Bohm påstår, att 
entera penningarne må betahlas, eller att dher på Interesse må föllia; Dy wardt 
afsagdt att så frampt penningarne icke warda innan näste Wåhrdagh betalte och 
Hellman medh Sterbhuset ingen wijdare Dilation af wederbörandhen kan ehrholla, 
då lärer billigdt interesse ifrån dhen tijdhen påläggias, hwar medh Fullmächtigen 
dhenne gången läth sig nöija. 
 
Uthi dhen ifrån Rådstugu Rätten Remitterade Saak emillan Rådhmannen 
Wälb:de Larꞵ Olofꞵon Luꞵne Kiärandhe och Wällförståndigh Petter Bantler 
Swarandhe, angåendhe 312 P:r arfsfordran som han Luꞵne på sitt Förmyndarskap 
för J. Kierstin Johansdotter Roloff af honom Bandtlers Prætenderar är detta 
Härads Rättens sluth, afsagdt. 
 
Så wijda Actor Sequitur Forum Rej hwilken Jus Civitatis wunnet och på Landet 
ingen heemwijst hafwer, altså hörer denna twist Qua Subicita under Stadhens 
Jurisdiction, men sielfwa ährendet böhr egentliga af StadsRättens Cognoseeras, 
emädhan 1) störste dehlen af arfwet ähr fallit i Stadhen, ther och arfskiftet hållit 
ähr 2) hafwer HäradsRätten ingen wettskap, anten Rådhmannen Luꞵner större 
eller mindre Prætension tillkommer 3) beggie parterne Refererade sigh på 
Rådhstugu Rättens afsagdhe domar, och wara wähl nögdhe sin saak wijdh sitt 
rätta Forum att uthföra 4) böhr Rådhman Luꞵner för sitt Förmynderskap i Stadhen 
och icke på Landet giöra redho och richtigheet 
 
Såꞵom Ehrewyrdige H:r Probsten Mester Pedher Waldman genom sin 
skrifwelse af d. 29 Janu: nästledne begiärat Härads Rättens Adsistence att 
Kyrkiorne uthi Hermånger och Jättendahl sine uthlånte peningar, så mycket 
snarare må mächtige blifw:r, emädhan Kyrkiowärdarne, som peningarne uthlånt, 
giöra sigh ingen winningh, huru dhe them må kunna insambla. Fördenskuldh 
warda alla i gemehn, här medh förmante att rätta sigh i Saken, så att, dhen som 
kiänner sigh något, till Kyrkian skyldigh wara, att han och sielfmant inkommer 
medh betahlningen, men i synnerheet blifwa Kyrkiowärdarne för dhenne gången 
warnade att dhe, hwar för sine åhr uptaga och infordra alt hwadh som dhe af 
Kyrkiones medel kunna uthlänt hafwa, wore och någon lööꞵ pant sätt till Kyrkian 
dhen bör uppå hembudh och trenne opbudh i Sochnestugun, efter owaldhe mäns 
mätningh försällias, hwadh dhet icke skier, och här efter wijdare klagat warder, 
skall hwar och een åth näste Tingh, medh straff beläggias och Kyrkiowärdarne 
deꞵ uthan blifwa Exeqverade, som Kyrkiones medell icke bettre förstådt hafwa. 



 
2) Ähr dhet bådhe nödigdt och nyttigdt efter som annorstädes Practiceras att 
Kyrkiokijstan, dher penningar skohle samblas uthi, warder medh 3 Låås 
förwaradt, dher till H:r Pastor hafwer een Nyckell, dhen andra een af 
Kyrkiowärdarne och dhen 3:die nyckelen behåller Ländsmannen eller een annan 
godh man, på dhet alle miꞵtankar måtte förekommas, att Kyrkians peningar icke 
må egenwilligdt Dispenseras. 
 
3) Emädhan dher förr uthi Sahl. Ehrewyrdige Probstens H:r Hoffmans tijdh, är 
lagdt förbudh på Rothuas Tächten, medh deꞵ underliggiande Skough, som i forna 
tijdher under Prästebohlet Jättendahl stängt är, så att Pastores, hwar efter andra 
böre samma Tächt och deꞵ Skough efter Testamente fredigt nyttia, för andras 
åwärkan, så wijda dhe sielfwa, igenom sitt folk, låta omkring samma Tächt, 
hängna och stängia och bråtan uppehålla efter Quotan; Altså warder här medh 
dhet förre förbudh wijdh 40 m:r Silf:M:t förlust Itererat, medh åthwarning att 
Ländsmännen i Jättendahl och Hermånger åth näste Wåhrdagh tillsäija sine 
Sochnemän att dhe sine Giärdslegårdar efter Quotan förswarligen uprätta och 
wijdh macht hålla, på dhet dheras Hästar icke må tillfoga Prästebolets Ägor någon 
skadha, genom wederbörandernes försummelse, uthan på sådan händelse, låtha 
inwaka Hästar och annan Boskap och dher medh lageligen förfara att skadhan 
efter Mätesmanna ordom må wedergiällas, och Konungens Rätt icke desto mindre 
må för förbudet exeqverat warda. 
 
Efter laga Stämbning tilltalade för detta Bruksskrifwaren Wäll:t Roloff 
Machie, Bonden Anderꞵ Olofꞵon i Edhsätter om åthskillige ährendher, hwar 
uppå HäradsRätten i war sak om sigh således förklaradhe, som skall tiena 
wedherböranderne till rättelse. 
 
1:mo) Beklagas Anderꞵ Olofꞵon för dhet han dierfweligen hafwer tagit wedh 
brand, bark, Näfwer, Stöör och Gärdsle på Holms Ägor, fast han sin andehl i 
Skogen skall försåldt hafwa, hwar emoth Anders Olofꞵon inwändhe, att han icke 
försåldt sin andehl af Skogen, som han äger uthi Holm, uthan allenast bortsåldt 
Skogen efter sin andehl uthi Ström; Fördenskull wardt af Rätten sagdt, att lått-
löꞵe godhe män, dhem parterne sielfwa äska och påkalla, skohle åth 
nästkommandhe Wåhrdagh, efter Wallborgmäꞵo, dhenne dheras twistigheet medh 
Syngångh åthskillia tagandes sigh till rättelse dhe förre oppå Skougen uthgifne 
Syyn och Dombref; Aldenstundh HäradsRätten nu finner af ett Dombref d: 8 
Martij 656 uthgifwit, att äntå dhet gamble Dombrefwet 1472, skulle hafwa sin 
laga kraft, Jämwähl dhe förre afsagdhe Domar 640 och 654 wardt lijkwähl så 
belefwadt och slutit att godhe män skulle dhem emillan Jon Erꞵon i Linsta sampt 
Olof Olofꞵon och Erich Erꞵon i Edsätter pröfwa och läggia, huru stoor lått 
hwarthera i Holm skougen efter hwartheras Ägor medh muhlbeth och yxebördh 
hafwa skulle, hwilken Syyn sedhermehra eij skall wara fullkombnat och dy näste 
dhen Syyn som nu blifwer nämbdh och påkallat här om granneligen ransaka och 
noga efterlefwa ofwantaldhe Dombref, så att dhe dhem icke öfwerträdha uthan 
efter des rätta innehåldh sökia parterne att åthskillia. 
 
2:o) Medh samma tillfälle kunna och Synemännen ransaka medh hwadh skiähl 
Anders Olofꞵon ifrå 654 nyttiat Fäbohusen på Nårre sijdhan om Åhn sedhan 
hans Fadher Fadher Olof Anderꞵon blef dher ifrån Synter, och dhet Anders 



Olofꞵon icke gitter bewijsa, dhet han medh lof eller laga dhem besuttit att honom 
tå een skiäligh Fäbolega pålagdt warder, ifrån dhen tijdh han dher Olofligen haft 
synewijsten, och om han her efter kan må dher wijdh blifwa längre behållen. 
 
3:io) Om Fijskiehuus Tächten är förr laglige synt och af dömbdt, så att Anderꞵ 
Olofꞵon icke uthan plicht för domqwahl kan dher på klandra, men såꞵom han 
förebar att dhes Föräldrar och han mycket arbethe skall på samma Tächt anwändt 
och dhet uthwijdgat; Altså böre dhe förordnade Synemän dhe förre Domar i 
samma Saak låthe sigh föreläsa och noga öfwerwäga om han för sin kostnadh, han 
dher wijdh anlagdt, må niuta wedhergiällning, till äfwentyrs att han tagit sig dhet 
honom icke tillhördhe, men på annath fall måste mätas och pröfwas kostnaden 
emoth dhen nytta, han dher af haft hafwer; Medh dhet samma kan och Synen 
gifwa sitt betänkiandhe om han för dhe gärdsle som wijdh Tächten hugget ähr, 
skall få betahlning eller icke, efter som gärdslet icke bör föras till Edsätter. 
 

Dito d: 25 November 
A:o 1685 

Nämbden af förre Tinget 
 
Kyrkians Sexmän I Hermånger hafwa i detta åhret rächnat Tijondhen och förr sin 
troheets Edh aflagdt. 
 
Uthi Jättendahl hafwa dhe och i detta åhret räknat tijonden, som förr sworit hafwa, 
undantagne Olof Jonꞵon i Elfstadh och Erich Olofꞵon i Dwästa som å detta 
Dato giorde sin liflige Edh å book att dhe tijonden rätteligen rächnadt hafwa. 
 
Emädhan 5 Edhsworne Män hafwa d. 11 Julij 669 warit förordnadhe på Syyn, 
emellan dhe 5 grannar i Dwästa och Ländsman Erich Anderꞵon i Giärde, tå 
Synemännerne hafwa uthsagdt sin mening, att när Erich Anderꞵon stänger 
trijdieparten, skulle dhe andre 5 grannar stängia twå delarne, emädhan dhe så 
mycket äga i Skogen, hwilken Syyn af Rätten blef godhkiändh, i förmågo af dhet 
26 Cap: B: B: §6, men efter dhe 5 grannar hafwa tredskas att stängia twå delarne, 
af Hagen och Bråtarne sakfältes dhe till hwar sine 3 m:r Silf:M:t, och dher dhe 
icke 5 grannar, afstå medh sine förwijtelser som dhe på Ländsman uthsagdt, fast 
nu witnen icke tillstädes är, böre dhe efter lagh straffwas. 
 
Jacob Larꞵon i Hånik ladhe sigh i annors tahl sakfältes till 3 m:r S:m:t. 
 
Niels Erꞵon i Edsätter för swarlösa emoth Roloff Machie 3 m:r Silf:M:t. 
 
Såꞵom dhet är skäligdt att Per Perꞵon i Bäling måtte få Jiordmätning efter öre 
och örtugh på sitt hemman emoth dhe andre 3 Grannarne ibidem; Altså tillåtas 
dhem så månge owaldhe godhe män påkalla, som dhe åsämia, hwilka wijdh 
anfordran böra sigh inställa, men skulle dhe intet wara nögdhe uthan att 
Landtmätaren måtte dher till förordnas, måtte dhe i ödmiukheet H:r Gouverneuren 
Excell:s dher om anlijta. 
 
Till skyldigdt föllie af Kongl. Maijtz Allernådigste Skogs och Husesyns ordning 
kan HäradsRätten icke förneka Allmogen oppå dheras Skatteskogh att rödia ett 
Spanlandh till Åker och Äng, och half spann till Muhlbethe allenast enär owaldh 



Sexmanna syyn beskodar och attesterar att ingen fruchtbar skogh afbrännes och 
att icke grannarne dher af taga skadha på Muhlbethe, enär skogen till Cultivation 
af Åker och Äng afrögdt warder, och så wijdha ett Järnbruk i Sochnen Hermånger 
till Kongl. Maij:tz tienst inrättat; Altså är dhet skiähligdt och Kongl. 
Skogsordningen lijkmätigdt att dhen som rödier måtte wara förplichtadt att af 
swedhen bränna Kohl och dhen till Bruket försällia. 
 
Erich Perꞵon i Forsꞵa och Hermånger Sochen kräfdes af Ländsman Erich 
Anderꞵon i Gärde för gammal gäldh, hwilken sin skuldh tillstodh och låfwadhe 
efter giörligheeten betahla. 
 
Crononas Botsman Lars Flygare tilltaladhe Båtsmans Erich Öhrns, som 
frånwarandhe ähr, hufwudhwärdher att dhe till honom måtte efter des klare 
Obligation, betahla 15 P:r och till Båtsman Klingren 33 P:r efter Öhrns 
handhskrift, hwar till hufwudhwärderne icke nekade som tillstädes wore, efter 
Proportion af inneståendhe lega betahla, dher om dhe under gode män böre 
Liqvidera. 
 
Jon Anderꞵon i Swedhia, sattes till Målsman för Enkia Hustru Kirsten 
Olofsdåtter i Wattrångh; För Per Swenꞵons Barne Barn i Forꞵa förordnades till 
Målsman Per Larꞵon i Wattrång. 
 
Per Olofꞵons i Brinsta klagomåhl till Olof Nerbelius måtte till näste Tingh efter 
han intet tillstädes är, beståendhe dher uthi att Nerbelij Häst skall i Per Olofꞵons 
stall hans Häst dödat, så frampt dhe elliest icke kunna förlijkas. 
 
Såꞵom Ägandhe syynen d: 9 Junij 685 intet wijdare giordt till Saken tå dhe wore 
kalladhe att besichtiga Bråtten och Förhagen wijdh Rothnääs, uthan att dhe syynt 
hwadh ofärdigt war, men intet hadhe dhe pröfwat huru mycket Kyrkioherden för 
Prästebolet böör stängia emoth grannarne i Dwästadh och flere som uthi Skogen 
dher om Kongl. interessera; Dy blef uthsochnes Syyn förordnadh, som sådant 
böör taga i nogare ögnesijcht, och giöra sitt betänkiandhe huru mycket hwarthera 
böör hägna och stängia af Bråtten och Förhagen, Aldenstundh större kåstnadh 
åhrl. på förr Hagen emot Bråtten böör inipenderas och deꞵe efterskrefne godhe 
män äskades af begge Parterne åth näste Wåhrdagh ifrån Rogsta Sochen Nils 
Erꞵon i Hogsta, Jon Perꞵon i Färsiöö, Per Perꞵon i Åkre af Gnarp Sochn Per 
Jonꞵon i Walln, Anders Perꞵon i Hustadh och Erich Jonꞵon i Gränhsiöö, 
hwilka Edhsworne Män, uppå Parternas anfordran, här medh beordras att sigh 
inställa, efter besta förståndh Parterne åthskillia, och alt i pennan fatta låta, till 
Rättens oplysningh och wijdare ehrkiännande. 
 
Emellen Tienstedrängh Olof Jonꞵon Kärandhe och deꞵ Fadherbroder Olof 
Olofꞵon i Bälingh Swarandhe, angåendhe besittingsrätten till hemmanet Bäling 5 
öre 4½ th:r i skatt, är detta Härads rättens Domb: 
 
Uthaf fölliandhe skiähl finner Häradsrätten skiähligdt att Conservera Olof 
Olofꞵon wijdh sin förre innehafdhe rättigheet och besittningh uppå sin Fadhers 
hemman Bälingh, dher emoth des Broders son Olof Jonꞵon icke kan warda dher 
till befogadh. 
 



1:mo) Hafwer Olof Jonꞵon intet att Prætendera oppå sin Fadhers Jon Olofꞵons, 
såꞵom äldre Brodrens af des framledne Fadher Olof Jonꞵons förundte 
besittningsrätt, tå han giftadhe Jon Olofꞵon uppå Gårdhen Bälingh, aldenstundh 
Jon Olofꞵon så förhölt sigh medh sin Fadher, att han måste 671 löpa gatlop och 
blef förwijst Häradet, dher medh han och sin förige rättigheet blef förlustigat. 
 
2:do) Att Jon Olofꞵon nu förgifwer och bewijste medh Extract uthur Kongl. 
Senaten d. 24 Julij 671, dhet Kongl. Maij:tt hafwer benådat honom Jon Olofꞵon 
att få beboo sin Modernes Jordh i Häradet och besittia sin laga ägandhe Jordh, så 
wijdha Fadhren, som Målsmanne rätten äger, honom sin brått tillgifwa wille; Så 
månde fuller Fadhren sin Sons brott tillgifwa, att han fijck wara i gården medh 
sine små Barn; Men besittningsrätten, som Nämbden wijste betyga, opdrogh han 
dhen yngre Sonen Olof Olofꞵon, som sin Fadher till döde dagar skiötte och efter 
des dödh läth Fadhren hederligen komma till grafwa. 
 
3:tio) Så ähr dhet och af ringa wärdhe att Jon Olofꞵon säger sigh blifwit tagen till 
tredie mans Knecht för Gården och måste gå till Jemptelandh, medhan Jon 
Olofꞵon icke länge ther giordhe tienst uthan blef dher ifrån Casserader, tå 
Brodren Olof Olofꞵon wardt i Jon Olofs ställe tagen, och beordrat att föllia 
Marchen uthföre till Skåne äntå han medh dhe flere trijdie mans Knechtar af 
Kongl. Maij:ts allernådigst blef ifrå Knechte beswäret befrijat. 
 
4:te) Hafwer Olof Olofꞵon i tijo åhr sitt Faders hemman besuttit och 
Brodresonen Olof Jonꞵon wardt till tienst uthsochnes, dhen dher sin förmente 
rättigheet till besittningen förteget hafwer, warandes nu till ålder 26 åhr Arg:to 8 
Cap: Jordbal. L: L: 
 
5:to Ähr Olof Jonꞵon medellööꞵ, att Sochnen intet kan förtroo honom hemmanet, 
uthan des Faderbroder Olof Olofꞵon hafwer giordt Chronan sin rättigheet och 
alle Sochne iembnat oppehållet, sedan han hemmanet allena emottogh, efter 
dhenne Olof Jonꞵ Fader Jon Olofꞵon intet war mächtigh, den tijdh han 
brukadhe hemmanet tillijka medh Brodren Olof Olofꞵon sine uthlagor richtigdt 
ehrläggia; Fördenskuldh och Olof Olofꞵon hans barn och efterkommandhe 
dömbdes sitt Faders hemman Bäling 5 öre 4½ th:r i skatt, att roligdt beholla och 
besittia, framför sin Broder och deꞵ barn wijdh plicht för Dombrätt som Lagen 
Dicterer; Doch skohle owaldhe godhe män liqvidera dhem emellan, så att hwadh 
brodren Jon Olofꞵon äger att fordra i hemmanet, att han efter Mätes manna ordom 
må uthlöst warda. 
 
Emoth denne Domb hafwer Olof Jonꞵon Intra Fatalia Appellerat, under näste 
Lagmans tingh. 
 
Sochnens Fullmächtigh Nämbdeman i Jättendahl Erich Ingemarꞵon, 
tillfrågadhe Kyrkioherden Wyrdige och Wällärdhe H:r Pedher Håffman 
sampt Kyrkiowärdhen Per Anderꞵon i Lunde medh hwadh fogh dhe kunde 
opbryta dhen försegladhe lerftspåꞵen som war insatt i Kyrkio Kistan efter 
Båtsman Mats Matsꞵon Huitting som uthlegdher war af Jättendals Sochn 
hwilken förreste uthan Sochnens wettskap till Engelandh och dher sigh uphållit i 
någre Åhr Imedler tijdh blifwer Båtsmans skrifningh i Sochnen, då dhen blef 
pålagdt een annan Karl i stället insättia, Emedhan ingen wijste att han lefdhe, och 



elliest att han ingen tienst giordhe i Swärige; Kyrkioherdhen förklaradhe sigh eij 
haft dhen meningh att willia fördöllia eller afhändha något som dher uthi war, 
uthan medh 2:ne godhe män, Per Anderꞵon i Lunde och Hanꞵ Nielꞵon i 
Diurstadh, wärderadhe Silfweret och dhet mehra som dher uthi fans, williandes 
Peningar dherföre efter des wärdhe ehrläggia, dhem han förmente att Kyrkian 
måtte få behålla, efter ingen af des slächt sigh angifwit; Erich Ingemarꞵon 
frågadhe hwar Memorialet eller upsatsen är, som logh i Kistan medh hans handh 
undertechnadt, dher på Kyrkioherdhen swaradhe sigh eij mehra sedt ähn dhe 2:ne 
brefwen som framwijstes för Rätten, dhet ena Daterat Stockholm d: 20 Aug: 672 
dher uthi han fordrar någre peningar till sigh, dhet andra af d: 20 Feb: 679 dher 
uthinnan han åthwarnar sin wärdh Mårten Nielꞵon i Åå, att intet förfaras måtte af 
dhe Saker som i Kijstan förwarade låghe; Kyrkioherden undrar på Erich 
Ingemarꞵon att han så högdt Urgerar på dhe Saker som förseglade af honom i 2:e 
godhe Mäns närwaru uptoges, dher doch Erich Ingemarꞵon hadhe bordt medh 
Pastoris minne och wettskap låtit opteckna, hwadh som i poꞵen tå fans, när dhen i 
Kyrkio Kistan insattes, men dhe i Jättendahl haft tillförendhe dhen osedh att dhe 
haft Nycklarne åth Kyrkio Kistan och medh deꞵ medell Disponerat som dhe 
wehlat, dher öfwer H:r Pastor nu klagadhe: Erich Ingemarꞵon sadhe sigh icke 
wara allena tå han försegladhe poꞵen, uthan sådant skedde i Ländsmans och 
Nämbdens närwaru och kan han medh Edh erhålla att han intet dher af försnillat, 
hwilket och H:r Pastor medh Kyrkiowärden Pehr Anderꞵon sadhe sigh tryggert 
kunna Præstera. 
 
Resolutio; Härads Rätten fann icke nödigt att Edhen afhämpta, uthan dhet är 
skiähligdt att Memorialet måtte framwijsas oppå alt hwadh i Påꞵen war förwarat 
som till Jättendahls Sochen böör lefwereras, medh dhet som hoos frambledhne 
Mats Matsꞵons Wärdar, Mårten Nielꞵon i Åå och Anderꞵ Haraldꞵon i 
Lindsta, ännu på deꞵ lega innestår, alldenstundh Sochnen hafwer een annan Karl 
i deꞵ ställe förskaffat, så att Mats Matsꞵons Slächtinge Hanꞵ Anderꞵon, som i 
Ångermanlandh barnfödder och ifrån Stockholm hijt till orthen kommen är, intet 
kan medh skiähl Arfwet Prætendera, som ringa nogh förslår till Legans 
förnöijandhe, hwar medh och Hanꞵ Anderꞵon togh afträdhe. 


