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Harmånger och Jättendahl Sochnar 
d. 27 och 28 Junij A:o 1687. 

 
Nämbden 

  Lars Erꞵon i Hånick, Olof Erꞵon i Bärsta, 
  Lars Erꞵon i Skarftiär, Anders Perꞵon ibid, 
  Mårten Perꞵon i Wattrång, Jon Anderꞵon i Swijdia, 

Olof Anderꞵon i Elfsta, Anders Perꞵon ibid, 
Jon Perꞵon i Dwästa, Per Perꞵon i Bäling, 
Erich Ingemarꞵon i Hälland och Lars Anderꞵon i Linsta. 

 
Nämbdemännen aflade sin Edh å detta som dhe förrige Tingen efter Högl. Kongl. 
HofRättens Ordre. 
 
Ehuruwähl Per Olofꞵon i Bringsta tänkte sig uthan Löꞵn igenbekomma af Jon 
Nilꞵon i Stering, en Swahl om ett halft Måhl som deꞵ Sahl. Fader Olof Perꞵon 
för 25 åhr sedan pantsatte till Nils Jonꞵon i Stering emoth 18 P:r KoppM:tz 
Capital, efter han åhrligen der före alle uthlagorne dragit; Men när det blef af 
Rätten öfwerlagdt, befans det att Gäldet war mycket större än panten, så att 
Interesset bedrager sig mycket mehra än nyttan af panten; Altså kan Per Olofꞵon i 
Bringsta dhet halfwa Måhl Jord intet igenbekomma, förr än han hafwer till Jon 
Nilꞵon dhe uthlånte 18 P:r Km:t Restituerat i förmågo af det 7 Cap. Jordb. och 14 
Cap: KöpMålabalken Landslagen. 
 
Lars Nilꞵon i Bärsta tilltalade Jon Nilꞵon i Stering om en Waꞵskiöhl, som deꞵ 
Sahl. Fader undan hemmanet Bärstad 651 pantsatt hafwer till Nilꞵ Jonꞵon i 
Stering emoth 19 P:r 24 öre KoppM:t och Jon Nilꞵon all then tijdhen brukat, ___ 
_____ ___ Larꞵ Nilꞵon att ____ lärer skuldhen allareda betalt, och han under 
hemmanet måtte Änget uthan löꞵn åtherbekomma hwar emoth Jon Nilꞵon i 
Stering insinuerade Nilꞵ Larꞵon Biuggs egenhändige Obligation 651 på 19 P:r 
24 öre KoppM:t och ett Attestatum 670 d. 20 Martij uthj gode Mäns närwaru 
opprättat, dher uthj förmäles att Lars Nilꞵons Moder Hustru Margeta bekändt på 
sitt yttersta att hennes Man tagit tilläns andre gången uthaf Jon Nilꞵon i Stering 5 
RP:r Specie A:o 666 uthj Septemb. på bem:te Waꞵestycke, Lars Nilꞵon 
förmodade att dhet lärer wara dhe samma 19 P:r 24 öre, som deꞵ Sahl. Moder 
Hustru Margeta bekändt på sitt yttersta, som deꞵ Sahl. Fader Nilꞵ Larꞵon 651 
lånt hafwer. Larꞵ Olofꞵon i Legden wittnade det Larꞵ Nilꞵons Moder Hustru 
Margeta på sitt yttersta sade att hennes Sahl. Man Larꞵ Nilꞵon, lånt af Nilꞵ 
Jonꞵon i Stering 5 RP:r in Specie, Men intet kan han så wähl minnas datum tå dhe 
5 RP:r läntes, utan finns det af skriften technat; Dy kunde HäradsRätten intet 
annat finna, än hehla begge Zedlarne i sitt??????, och Jorden måste mätas, så att 
Gäldet Proportionaliter der efter rächnat blifwer. 
 
RådMannen ifrån Hudwichswaldh Wäl:tt Lars Erꞵon Glaꞵmästare, 
beswärade sig öfwer Anders Perꞵon i Skarftiär, att han will uthan löꞵn tillwälla 
sig en Höladu som deꞵ Swärfader Sahl. Probsten Ehrewyrdige H:r Olof 
Hoffman uppsatt hafwer uthi den rödning som Sahl. Probsten 666 d. 25 Januarij 



af Framledne Per Erꞵon och Erich Perꞵon i Skarftiär emoth 80 P:r KoppM:t 
med serskilte Conditioner till sig handlat hafwer; Hwar emoth Anders Perꞵon will 
förmoda att Ladun lärer höra rödningen till, den han igenlöst hafwer, intet annat 
wettandes än Ladun skulle Jorden medföllia, Men efter det befans att Sahl. 
Probsten Ladutimbret af Rothnäs Skogen hämptat med egen bekostnadh wijdh 
Prästegården optimbrat, och sielf låtet Ladun föra till rödningen; Dy kunde Rätten 
intet annat döma, uthan att Rådmannen äger råda om Ladun, och att Anders 
Perꞵon måtte giöra honom förnöijandhe för Ladun, om han will den beholla, 
elliest må Rådmannen afföra Ladun hwart hon lägligest ähr, emedan Timbret af 
Skarftiär skogen icke hämptat är, att Kongl. Husesyns Ordningen icke dherigenom 
Violeras. [”att Kongl. Skogs Ordningen dher igenom Violeras.” i renov. domb.] 
 
Efter Borgmästarens i Hudwichswald Wälb:de Jon Mårtenꞵon Qwasts 
skriftelige begäran wardt Michell Kiörare wijdh Ströms Bruk af Rätten 
tillsagdh, att betahla dhe 30 P:r 16 öre KoppM:t som han skyldig är till H:r 
Borgmästaren eller och innom 14 dagar sig i Staden Hudwichswaldh till 
rächningh infinna dhet han uthfäste. 
 
Dito tillsades Mårten Nilꞵons Änkia i Åå med deꞵ Målsman Jon Perꞵon i 
Dwästa, antingen betala Borgmästaren Wälb:de Jon Mårtenꞵon Qwast dhe 22 
P:r 16 öre, eller på samma tijdh måtte Änkian medh deꞵ Målsman sig i Staden 
infinna. 
 
HandelsMannen i Hudwichswaldh Wäl:tt Mårten Jöranꞵon läth till sin 
säkerheet uthj Protocollo insättia efterfölliande Debitorer i Hermånger och 
Jättendahl Sochnar, som uthj Frants Zincks OpbördsMans Wäl:tt Lukas 
Perꞵons närwaru d. 23 Novemb. 686 sin skuldh tillstådt hafwe, och å detta icke 
eller nekade till skulden Nembl:n. 
Per Olofꞵon i Forꞵa skyldig 70 P:r 7½ öre Km:t 
Erich Perꞵon ibid skyldig   48 P:r 21 öre Km:t 
??? Erich Larꞵon ibid skyldig 16 P:r 12 öre Km:t 
Erich Olofꞵon ibid skyldig  41 P:r 17 öre Km:t 
Erich Nilꞵon i Råsta skyldig 62 P:r 16 öre Km:t 
??? Nils Olofꞵon ibid skyldig 137 P:r 3½ öre Km:t 
Jöns Olofꞵon ibid skyldig  75 P:r 18½ öre Km:t 
Olof Jonꞵon i Älfsta skyldig 206 P:r 23 öre Km:t 
Lars Erꞵon i Wijk skyldig  111 P:r 19½ öre Km:t 
Anders Haraldꞵon i Lindsta skyldig 80 P:r 25½ öre Km:t 
Erich Hanꞵon i Dwästa skyldig 60 P:r KoppM:t 
Anders Olofꞵon i Hågsta skyldig 83 P:r 1 öre Km:t 
Kiällbiör Haraldꞵon i Frösten skyldig 74 P:r 1½ öre Km:t 
 
Tiugu Perꞵoner hafwa försumat Stämbningen med Chronones uthlagors 
ehrläggiande i Hudwichswaldh d. 18 Martij sidstledne blefwe Sakfälte till hwar 
sine 3 m:r SölfM:t som på Sakörs Längden Specialiter stå antechnade. 
 
BruksSkrifwaren wijdh Ström W:tt Roloff Machie efter Stämbning d. 18 Febr. 
686 tilltalade BruksFörwaldtaren Wälb:de Jacob Hellman om fölliande 
Prætensioner. 



1) Att Machie in Novembri 681 skall öfwerlefwererat till Hellman en 
underskrifwen räkning, men der å ingen Satisfaction ehrhollet, uthan Hellman 
efter eget behag afskiär en dehl af dhen löhn som honom 680 tå Inventarium hölts 
wijd Bruket, skall åhrligen wara tillsagdh 750 P:r Km:t. 
2) Prætenderar Machie Interesse för dhe penningar han till brukets nytta af sin 
löhn uthlagdt hafwer; Men för det 
3) Indrager Machie sin Prætension om den fasta egendomb som honom ifrå 
hemmanet Holm det Machie af rätta ägaren Mons:r Bandtler sig tillhandlat, skall 
war under bruket afhänt, bestående uthj underskrefne momenter 1.) för Landh och 
Strandh, hwar på Bruket bygdt ähr, för???? Machie ringast 100 P:r 2.) För Lake 
och Neijonögons Fiskiet, som honom afskuret ähr ifrå Holm hemmanet, sedan 
Bruket opbygdes 80 P:r 3.) Sågqwarnen aldeles förlorat, som han doch till 
Bandtleren betalt medh 180 P:r 4.) Sågstugu och en ?????? uthan lof bortfördt, der 
före Machie för sin halfwe dehl opförer 30 P:r 5.) Ett Stort Fähuuꞵ, der uthj 
Hellman 680, läth uthan ägandens wettskap inläggia Höö, opbrändt, kostat 
Machie, tå thet åter å nyo opbygdes 40 P:r 6.) Ähr skogen för Holm på Norre 
sijdan Åhn, så ___ som på Södre sijdan, hwilken kommer Machie hemman Holm 
och Wattrång till, borthuggen till bruket, dher likwäl de andre grannarne fått sin 
betalning och Machie intet, och borde fuller, som Machie föregifwer, efter Sahl. 
H:r Factor Behms och Sahl H:r Johan Kaniks Köpslagan niuta 400 P:r, doch 
opförer allenast 300 P:r och för det 7.) ähr Hästehagen instängdh uthaf bedste 
Muhlbethen, der före grannarne niutit, men Machie ingen betalning, dy 
Prætenderar Machie 20 P:r KoppM:t. 
 
H:r Hellman förklarade sig skrifteligen således oppå den 1. och 2. puncten, att 
oansedt dhe gode Herrar Zacharias Uneꞵon och Fredrich Hanꞵon, som wore 
wijdh Ströms bruk 680 tå Inventarium skedde, föllo på dhe tankar att löhnen för 
Machie skulle förbättras till 750 P:r åhrligen, blef doch dher uthj intet skrifteligit 
sluth författat icke eller kunde Hellman dher till samtyckia, emedan Machie hade 
der brede wijd gode Conditioner Nembl. Frij kost för sig och sin poike, frij häst på 
stall och reesepenningar på alle reesor, der likwäl Hellman uthj sin nu i Rätten 
inlefwererade Contra räkning består honom Machie 700 P:r för 679, 600 P:r för 
680 och 300 P:r för halfwa 681 kommandes Hellman sällsamt före att Machie 
Prætenderar Interesse för det han sielf kräfiandes någon gång uthlagdt 50 á 100 
P:r dher han doch hade Cassa peningar om händerne, och fick peninger och godz i 
Hudwichswaldh och Stockholm när han begärte; Men aldrig begärte Hellman 
något af honom på Interesse. 
 
Till den trijdie puncten angående Machies Prætension om betalningen för deꞵ 
Faste Egendomb, som under bruket lagdh ähr, exciperas Hellman sig icke kunna 
swara hälst emedan dhe omyndige af interessenterne intet ähr Citerade, och han 
icke af dem ähr fullmächtig giord, eij eller kan han antaga dhe omyndigas partes, 
efter han icke ähr deras förmyndare, och ehuruwähl Hellman uthj sin skrift till 
Rätten sig bemödar att förklara Machies Prætensioner öfwer alle dhe 7 Momenter, 
efter dhe Documenter som han fådt om händer, hölt doch HäradsRätten onödigt 
att sådant i Protocollet införa sedan han Hellman exciperat sig uthan dhe andre 
Participanternes wettskap och Fullmacht kunna swara, hwarföre och Rätten icke 
kunde saken till domb optaga, efter störste dehlen passerat ähr, förr än Hellman 
kom till bruket: Fördenskuld gafs Machie detta Rättens betänkiande, att han må i 
ödmiukheet sökia H:r Gouvernuerens Excell:s Recommendation till Höglofl. 



Kongl. HofRätten, eller Kongl. BergsCollegium, att alle Interessenterne måtte 
forderligen pålagde blifwa, honom Machie in foro Competente att wara 
Responsable. 
 
Leutnanten Swän Ångermans Änkia Hustru Sigrid Gabrielsdotter ifrå 
Stockholm beswärade sig öfwer Olof Törieꞵon i Wadi och Bergsiö Sochn, som 
skulle han öfwerfallet henne medh månge grofwe skiäls ord under predijkan d. 2 
Febr. 686 i Jättendahl Sochn Frösten by; Dher emoth Olof Tyrieꞵon tienstl. anhölt 
det Rätten wille opskiuta med detta ärendet till Gnarps Ting, derest wittnen kunna 
wara wijdh handhen, ty om han hade wettat af hennes Klagomåhler en dag 
tillförende hade han wähl gerna swarat; Dy opsköts detta ährendet till Gnarps 
Ting, på det så wähl Änkian som Olof Tyrieꞵon må sine wittnen wijd handhen 
hafwa. 
 
Jöns Olofꞵon i Råsta, Målsman för Sahl. Lars Olofꞵons Änkia i Stocka 
Hustru Karin Jönꞵdotter, beswärade sig öfwer Anders Olofꞵon i Stocka, det 
han intet will fullborda det Testamente, som Änkians Sahl. Man Lars Olofꞵon på 
sitt yttersta henne Testamenterat uthj Sahl. Kyrkioherdens H:r Peder Hoffmans 
närwaru, och efter Testaments Skriften eij war för handen, dy opsköts ährendet till 
näste Ting, då Testaments Skriften kan wara wijdh handhen. 
 
HandelsMannen i Stockholm Wälb:de Johan Lohe låter 1 gången opbiuda 
Ströms Bruk med deꞵ appertinentier efter förre vigilerat prætension, d. 23 Julij 
686 på 23600 P:r Km:ts Capital med deꞵ interesse á 8 pro Centum, Men emoth 
deꞵ rächning af d. 10 Junij sidstledne af 41148 P:r 24 öre KoppM:t exciperade 
Rothoff så att dhe böre först dher om liqvidera; HäradsRätten påminthe sig att 
Sahl. Factor Hans Behms Omyndige barn hafwa sin andehl uthj bruket, 
hwilkas lott hwarken Styffadren eller dhe myndige hafwa macht emoth Lagh att 
förwärka, uthan bör dhe Omyndige barnens rätt wara oförkränkt. 
 
Lars Perꞵon i Wattlång tilltalade Jon Swänꞵon ibid om dhe 2:ne stugur han i 
sin Gårdh innehafwer och intet äre opförde uthj Kiöpeskriften d. 19 Aprilis 686 
dher doch Lars Perꞵon af sin egen kostnadt samma stugur oppsatt hafwer; Dy till 
stådde Rätten att Parterne måge under Gode Män Liqvidera, efter en stundh 
inkommo Parterne, inläggiandes en skriftelig förlijkning, som dhe med hwar 
andra i så måtto oprättat hafwa, att Jon Swänꞵon i Wattlång skall gifwa för dhe 
2:ne Stugur 48 P:r KoppM:t och Jon Swänꞵons brödher måste brista per quota. 
Item skall Jon Swänꞵon efterlåta 2 delarne af bruns tompten åth Lars Perꞵ 
Styfbarn, tillijka medh en Kåhlsäng. 
 
Dato Bookhållaren Roloff Machie Insinuerade opå Sig:r Lennart Rothofs och 
sine wägnar en förlijkningsskrift emellan dhem och Johan Thomꞵon i Råsta 
sampt Johan Olꞵon ibidem, af Dato d. 21 Junij 1687 angåendhe Fäbethen wijdh 
Ströms och Holms Fäboder, sålunda att Råstaboerne skohla här efter afstå medh 
Hästebethen på Fäboskogen, doch att dem förbeholles att råda om sine ägor, der 
de med Hank och Stöör inkrächtat hafwa, begärandes Roloff Machie tienstl. det 
Rätten tächtes dheras giorde förlijkning in protocollo infatta, på det ingen må 
drista sig det öfwerträdha, hwilket Rätten fann billigt uthj protocollo införas, till 
större stadfästelse. 
 



BruksFörwaldtaren Jacob Hellman giorde en tienstl. förfrågan ehuruwähl han 
igen stämbdt, Om han bör häftas för de Mantalspeninger som på Bruksfolket äre 
kombne, sedan han Bruket Ström afstådt hafwer, och deꞵ Skrifware i hans 
frånwaru till Stockholm, af förseende honom påfördt hafwer, förmodandes att 
Mons:r Rothof bör derföre swara som bruket tillträdde; HäradsRätten kunde der 
till intet swara efter Rothof intet är stämbdt, och Sahl. BergMästaren EhrenCrona 
lagdt sin hand der wijdh. 
 
Erich Ingemarꞵon i Hällandh medh sine Consorter beswärade sig högeligen 
öfwer dhe twenne Nothelagare, af den första Nothen Olof Jonꞵon i Nybyn, Olof 
Jonꞵon i Elfstadh, Per Anderꞵon i Lunde, Per Anderꞵon i Lindstad, Anders 
Källꞵon i Konsgårdhen, Jon Anderꞵon i Frösten, och den andra Nothen Olof 
Jonꞵon i Konsgården, Hust. Elisabeth i Åå, Nilꞵ Erꞵon i Diurstad och 
Källbiör Haraldꞵon i Frösten, att dhe emoth Högl. Kongl. HofRättens Domb af 
dato d. 8 Aprilis 682 och dher å fölgde förklaring d. 3 Septemb. 686 hafwat draget 
i denne Sommar twenne Nötter innan för Sundet på Hällemans landh och uthj 
dheras Notewärp wijdh Båthhuset, dher likwäl Kongl. HofRättens Domb expresse 
förmäler att ingen af Sochnemännen skall understå sig att Fiskia i dhe Nothewärp 
och Fiskieställen som innom Hällemans Skogh och ägor inkräckte ähro; 
Anhollandes Erich Ingemarꞵon på sine och sine Interessenters wegnar tienstl. det 
Rätten tächtes beskydda dem wijdh förbem:te Kongl. HofRättens Domb, och att 
dhe måge niuta freedh opå deras egne Nothewärp och Fiskieställen, Jämpnwäl att 
dhe måtte en tillbörlig näpst bekomma som så dristigt åthskilliga gånger opå 
Hällemans ägor sine Nötter draget hafwa; Hwar emoth Olof Jonꞵon i Elfstad opå 
de 2:ne Nothelagares wäg:r swarade att dhe intet annath förstådt, än att det skulle 
dhem wara efterlåtet draga på både sijdor om Hollmen som dhe af ålder haft 
hafwer; Erich Ingemarꞵon undrade att dhe willia förebära sin owettenheet, efter 
dhe kastat sine Nötter ifrå Hollmen uthj Hällemans Notewärp, ty straxt 
BefallningsMan fick ifrå H:r Gouvernuerens Excell:s den förklaring som af 
Kongl. HofRätten uthgifwen ähr hafwer BefallningsMan der af och lefwererat en 
Copia till Sochnen; Men dhe hafwer intet welat efterföllia klara bokstafwen, uthan 
spetzligen Kongl. HofRättens Domb och Förklarning hela denne wåhren 
öfwerträddt, Jämbwäl och 627 åhrs Synedomb, förachtadt, som förbiuder att ingen 
uthan lof eller leega, med fiskie innom förbe:te Hällemans Skogh och inkrächte 
ägor, Men i Fiählen och Sunnan för Hollmen nekas dhem intet att Fiskia, efter 
som fornet waret hafwer; Nothlagarne protesterade äntå att dhe efter Kongl. 
HofRättens senare Förklarning måtte på andre sijdan och innom för Hollmen få 
draga sina Notewärp, dher emoth af Rätten förklarades, att dhe intet få kasta sine 
Nötter i Hällemans Notwärp i strömen, eller och för deras Båthhuuꞵ, som dhe i 
denne wåhrtijdh oförswarligen giordt hafwa; Fördenskuld efter HäradsRättens 
betänkiande wardt sagdt att dhe förr omtalde twenne Notelagare böre plichta 
tillhopa 40 m:r SölfM:t för Kongl. HofRättens dombqwal så och 40 m:r Sm:t för 
ålagdt Kongligit Förbudh d. 22 Martij 680 och måtte dhe medh hårdare straff 
ansees, om dhe här efter på detta sättet miꞵbruka 627 och 682 åhrs klare domar, 
och wara deꞵuthan förtänkte att swara till det skadeståndh som rätte Ägesmän af 
dhe andres Nötter taget hafwa eller framdeles tagandes warde. 
 
 
 
 



Dito d. 17 och November 1687 
 

  Nämbden af förre tinget föruthan 
  Larꞵ Erꞵon i Honick och Lars Ander- 
  ꞵon i Linsta hwilka äre siuke blefne. 

 
Alldenstundh ingen UthHärads Syyn ähr gången emellan Olof Jonꞵon och 
Anders Kellꞵon i Konsgården som blef af Rätten bewilliat å wåhrtinget 686 
efter som Olof Jonꞵons Hustru Karin, tå och sedermehra påstådt, att Anders 
Kellꞵon skall stulet Jord ifrå deras hemman; Dy sades af Rätten, att efter 
nästkommande WallborgMäꞵo skall Tolf uthsochnes Syyn gånga, Nembl. halfwa 
Nämbdh ifrån Rogsta och halfwa Nämbd ifrån Gnarp Sochn hwilka Syynemän 
skola skriftel:n sin meening opsättia, till Rättens wijdare ehrkännandhe, och den 
Parten som Suceumberer skall kostnaden Refundera, tå och Rätten wijdh samma 
tillfälle kan sig opå Wijtesmålet förklara. 
 
Så wijdha Båtsmannen Jacob Hendrichꞵon ifrå Illꞵbo blef af dhe Högwälborne 
Uthskrifnings Commissarierne wijdh Båtsmans uthskrifningen i Sanna ogillader, 
hwilken Båtsman hafwer låtet sig leija af Olof Jonꞵon i Nybyn och Olof Jonꞵon 
i Elfstad och Jettendahl Sochn och opburit på leegan 69 P:r 8 öre KoppM:t; Dy 
wardt af Rätten sagdt att Båtsmannen Jacob Hinderꞵon bör förnöija sine wärdar 
dhe upburne 69 P:r 8 öre KoppM:t hwilket och af Högwälborne Vice 
Gouverneuren Resolverat ähr. 
 
Jöns Olofꞵon i Råsta tillstod sig wara skyldig till sin Båtsmans Påhl Tholꞵon 
Qwiks Änkia i ett för alt 12 P:r Km:t sampt dhe andre Wärdarne Nembl:n Hustru 
Malin i Honick skyldig 5 m:r Smör och 5 m:r Fläsk, Erich Larꞵon i Forꞵa 1 
Span Korn och Sofwell ½ ℔, hwilka allesammans lofwade för Rätten medh 
handebandh till Sahl. Båtsmans Qwiks Änkia med första betahla. 
 
Jöns Olofꞵon i Råsta för det han lade sig i annars sak blef fälter till 3 m:r 
SölfM:t. 
 
Jönꞵ Erꞵons hemman i Frösten 6 öre och 9 th:r i skatt läth Borgaren uthj 
Hudwichswaldh Wäl:tt Jon Olofꞵon emoth deꞵ hafwande fordran 245 P:r Km:t 
opbiuda 2:dre gången, doch Chronones och Systrens rätt förbehollen. 
 
Borgmästaren i Hudwichswaldh Wäl:tt Jon Mårtenꞵon Qwast, läth genom sin 
Skrifwelꞵe till BefallningsMan Wälb:de Johan Broman opbiuda, Swen 
Mårtenꞵons hemman i Bringsta emoth deꞵ hafwandhe fordran 386 P:r Km:t 
1:ste gången, der på framstijger förbe:te Swen Mårtzon, hwilken sade sig eij wäl 
wetta, huru mycket han ähr skyldig H:r Borgmästaren, uthan will med första 
lägenheet infinna sig hoos Borgmästaren och medh honom Liqvidera och 
Rächning slutha. 
 
The som i detta Åhr Tijonden rächnat hafwa tillförende sin Edh aflagdt. 
 
Jon Nilꞵon i Stering påfördt Anders Perꞵon i Husta oqwädens ordh som 
Anders Jonꞵon och Jon Jönꞵon i Stocka wittnade, sakfältes till 3 m:r SölfM:t. 
 



Kom för Rätten Petter Bantleer, beswärandes sig öfwer Roloff Mackie i det hans 
Hustrus förre Man Sahl. H:r Johan Kanik hafwer olagliga hans hemman 
tillgripit, som honom genom Arf tillfallet ähr, efter hans Sahl. Föräldrar och deꞵ 
afradh eller afgieldh hoos sig innehollet, I medlertijdh hafwer Roloff Machie, som 
taget H:r Johan Kaniks efterlefwerska till hustru, tillträdt samma hemman, och eij 
dhen ringaste afradh i sin tijdh gifwit, eij eller Machie Antecessor tillhopa i 8 åhr, 
styrkiandes sin Prætension dher medh att Landbonden Nilꞵ Anderꞵon i 
Wattrång hafwer gifwit i afradh för begge hemmanen Holm och Wattrång 4 
Tunnor Sädh och 4 ℔ Smör åhrl:n för än Machies Antecessor det sig tillwällat 
hafwer; Förmodandes Bandtleren att Machie må imponeras att betahla afraden 
uthj 8 åhrs tijdh, som hans Antecessor H:r Johan Kanik och Änkian niutet hafwa, 
som sig bestijger till 416 P:r KoppM:t, och när H:r Johan Kanik tillgreep 
Bandtlerens Faste Egendomb af Landbonden Michell Anderꞵon i Wattrång, 
hafwer han tagit ett halft åhrs afradh Nembl:n 2 Tunnor Spanmåhl som bestiger 18 
P:r KoppM:t och 2 ℔ Smör 8 P:r och för Råsta hemmanet ifrå 673 d. 8 Aprill till 
åhr 679 á 6 åhr, hwart åhr i afrad 2 Tunnor Spanmåhl belöper 12 Tunnor á 9 P:r 
108, sampt en Fransysk Slädhe som Mackie debiteras före af Bandtleren Nembl:n 
25 P:r, Item för ett Perlad som Bandtleren äger ¼ part uthj, hwilket wardt 
wärderat för 50 R.P:r löper 50 P:r KoppM:t. Efter Magistratens Domb uthj 
Hudwichswaldh fordrar Bandtler af Machie 61 P:r 8½ öre Km:t sampt på en 
Particulier Rächning 156 P:r 3 öre Km:t; Och såsom Rätten eij kunde så snart 
Parternes twistigheeter bijläggia Remitterades dhe till Liqvidation. Efter en stund 
inkomme Parterne framwijꞵandes Mackie en skrift som ähr af Bantleren 
uthgifwen af d. 30 Maij 679 dher uthj han uthlåter sig intet willia mehr tala uppå 
det hemmanet Holm som Sahl. H:r Johan Kanik bortsåldt /: honom Bandtleren 
owettandes :/ till Sahl. Factoren Behm för 600 P:r uthan hafwer han Änkian 
eftergifwet Halffemte Hundrade P:r Km:t; Men på andre sijdan ähr en Attest af 
Sahl. H:r Mårten Mört och nu Pastore i Rogsta Wyrdige H:r Olof Kanik 
uthgifwen, doch uthan Dato, hwaruthj Bantleeren skall och hafwa eftergifwet all 
den afradh den tijdhen Sahl. H:r Johan Kanik och hans efterlåtne Änkia Hustru 
Brijta Tresk hade hemmanet Holm, hwar till Bandtleren nu nekadhe, och sade 
sigh aldrig kunna minnas dhe orden af sigh wara fälte, mycket mindre att han der 
till skall Consenterat. Roloff Machie nekar alldeles der till att hans hustru fådt 
någon afradh af Råsta hemmanet som förr emoth Wattrång bortbytt war, men om 
Holms afrad menar han sig kunna Bantlerens Cession oppwijꞵa. Dhen Fransyske 
Släden tillstår Machie hafwa lånt till LandsSkrifwaren Zacharias Wargh, 
hwilken Slädhe han sönderkört, men af Perladet säger Machie det hans hustru 
intet hafwer fullkomligh wettskap, om icke Sahl. Erich Erꞵons Hustru i 
Hudwichswaldh fådt dhet om händer; Dy sades af Rätten att efter Bandtleren 
intet will tillstå den Attest som H:r Mårten Mört och H:r Olof Kanik uthgifwit om 
afraden på Holm hemmanet, skall ährendet anstå till deꞵ H:r Olof Kanik sig der 
på förklarat hafwer; Men den Fransyske Släden skall Machie betala efter deꞵ 
wärde Nembl:n 25 P:r och sökia Wargen det bedsta han gitter, som Släden 
sönderfart. Om den Particulier Rächning på 156 P:r 3 öre KoppM:t sampt 
Rådstugu Rättens Domb i Hudwichswaldh på 61 P:r 8 öre Km:t sade Parterne sig 
med hwarandre kommit öfwerens; Dhen Brennewijnspanna om 1¾ ℔ som 
Bandtleren efterkärar, måtte Machie och hans Hustru betahla, efter den står på 
Inventarie Längden, och måge dhe sökia Gamble Kyrkioherdens Hustru i 
Rogsta som Brennewijnspannan skall emothtaget, dhet bedsta dhe gitter. 
 



Jöns Olofꞵon i Råsta Målsman för Sahl. Lars Olofꞵons Änkia Hustru Karin 
Jönsdotter i Ståcka, beswärade sig nu som å sidste Tinget, tå Testaments 
Skriften eij war wijdh handen, öfwer framledne Lars Olofꞵons Broder Anders 
Olofꞵon i Ståcka, i det han eij will tillstå det Testamente, som Sahl. Lars Olofꞵon 
hafwer giordt till sin Hustru på sitt yttersta, Insinuerades sielfwa Testaments 
Skriften under Sahl. Wyrdige Kyrkioherden H:r Peder Hoffmans egen handh 
af d. 21 Decemb. 685 hwar uthj förbem:te Sahl. Lars Olofꞵon, wijdh det H:r 
Pastor hafwer Communicerat honom Herrans Högwyrdige Nattwardh, uthfästat 
till sin Hustru Karin Jönꞵdotter, den han eij wiste hafwandhe wara, en Stugu att 
boo uthj, en Kooföda och ½ Spanland Åker i hwart uthsäde åhrligen, och så länge 
hon oförsedder wore, hwar emoth Anders Olofꞵon Responderade, att han eij gillar  
Sahl. Pastoris Attest, uthan han blifwet af Sahl. Ländsmans Per Anderꞵons 
Änkia Hustru Margeta Jönsdotter der till persuaderat, att således skrifwa långt 
efter Lars Olofꞵons dödh; Alldenstund dhe Gode Män som wore tillstädes när 
hans Broder blef död, om sådant testamente intet hördt hafwa. Hwar på 
framkallades Jon Hanꞵon i Ståcka, hwilken efter alfwarsam förmaning wittnade, 
att han war dhen första som frågade framledne Lars Olofꞵon om han intet wille 
gifwa sin hustru något efter deꞵ dödh, hwar till han swarade att hon skall hafwa 
Byggningslandet, der medh hafwer bem:te Jon Hanꞵon gådt uth och intet frågat 
mer efter, om icke dhe andre hans Grannar något mehra hördt, Nembl:n Anders 
Jonꞵon i Ståcka, Jon Jönꞵon och Elias Perꞵon ibidem hwilka berättade det 
wara på talet att Lars Olofꞵons hustru skulle få blifwa i den Stugun som Anders 
Olofꞵon har bodt uthj, men intet kom det till något sluth, om icke oftabe:te Lars 
Olofꞵon något serdeles för Sahl. Pastore berättadhe. Så oansedt att Anders 
Olofꞵon åhörde hwadh Grannarne betygadhe, och Rätten åthskillige gånger 
förhölt honom, att han icke skulle så lasteligen, tala på Sahl. Kyrkioherdens döde 
mull; Men han påstodh äntå sitt första tahl att han intet achtar Testaments 
Skriften, tyckiandes icke eens illa wara, att han så obetänkt talat hafwer, uthan 
will uthlösa sin Swägerska med penningar, Detta ährendet lades till Nämbdens 
betänkande, hwilka på sin Edh och Samwethe pröfwadhe rättwijst att gilla 
TestamentsSkriften som är af Sahl. Pastore H:r Peder Hoffman uthgifwen, 
emedan dhen framledne Mannen Lars Olofꞵon haft haft dhet talet för sine 
Grannar, att hon Änkian skulle blifwa i Gårdhen besittiandhe nyttia tächten 
Byggningslandet, och sine tankar om Wellboren uthtryckeligare för sin 
SiähleSörjare exprimerat hafwer, och Änkian Hustru Karin bör den stugun, som 
Anders Olofꞵon opbygdt efter Mätesmanna Mäti, dhem Parterne sielf wille 
påkalla, till sig lösa; Och för det Anders Olofꞵon enständigt påstådt sig intet achta 
Kyrkioherdens egenhändige Attest, lasteligen om honom talat, och sine ord icke 
welat rätta, blef han sakfält till 40 m:r Sm:t i anledning af det 20 Cap: Tings M: b: 
L:Lagens. 
 
Under näste Lagmans Ting hafwer Anders Olofꞵon intra Fatalia Appellerat, 
måtte hända han medh högre bötter warder ansedd efter Prästernas Privilegier. 
 
HandelsMannen ifrå Stockholm Wälb:de Johan Lohe låter andre gången 
opbiuda Sahl. Factorens Behmens Erfwingars Bruuk Ström medh Maaꞵugnen i 
Gnarp och andre Appertinentier, emoth Liqviderat skuldfordran ultimo Augusti 
687 39000 P:r KoppM:ts Capital med deꞵ Interesse á 8 Pro Centum, efter flere 
Obligationer och Förskrifningar, doch att dhe Omyndige Sahl. Factorens barns rätt 
blifwer förbehollen. 



 
Efter Vice Gouverneurens Högwälborne H:r Åke Ulfsparres Ordre af d. 5 
Novemb. sidstledne, till BefallningsMan Wälb:de Johan Larꞵon Broman 
wardt opå Hermånger och Jättendahls Tinglag d. 18 Novemb: 687 efterfrågat och 
uthbudet, om någon af Allmogen wille gifwa större Taxa än 8 ℔ Siählespäck för 
Jätteshollmarne som Olof Jonꞵon i Konsgården medh deꞵ Interessenter: 
Nembl:n Olof Jonꞵon i Nybyn, Olof Jonꞵon i Elfstad, Per Anderꞵon i Lunde, 
Jon Anderꞵon i Lindstad, Hanꞵ Erꞵon i Åå, Jon Perꞵon ibid, Hans Nilꞵon i 
Diurstad, Erich Erꞵon ibid, och Jon Anderꞵon i Frösten uthlofwat willia gifwa 
till Kongl. Maij:t och Chronan icke för Siählefiskiet skuldh, uthan för Muhl-
beethe, Och såꞵom dhe detta åhret intet hafwa idkat Siälerodden att dhe kunnt få 
sielfwe Persedlen; Altså anhöllo Interessenterne Ödmiukl. att dhe måtte få gifwa 
penningar för SiähleSpecket efter billigt prijs; Hwar till dhen öfrige Allmogen i 
Tinglaget swarade sig eij willia eller kunna gifwa så stor Taxa, som deꞵe 
Interessenterne lofwat hafwa, uthan må dhe Jätteshollmarne beholla för omtalde 
Taxa; Men det wardt enhälligen betygat att sedan förmedlingen skiedde, hafwer 
ingen idkat samma Siälerodd in till datum. 
 
Oppå Tingen uthj dhe flere SiöSochnerne, Enånger, Niutånger, Tuna, Rogsta och 
Idnor hafwer och BefallningsMan efterspordt, om någon welat emoth billig Taxa 
antaga dhe lägenheeter, som i forna tijder warit brukade, hwarpå Allmogen 
swaradhe att ingen drister sig sådane Siäle Fiskierijen emothtaga efter Sochnerne 
nog blefwe den tijdhen satte uthj Armodh, emedan dhe Siälekarlarnes Taxa moste 
opfylla, och hade dhe wähl blifwet ruinerade om icke Kongl. Maij:ts Nådigst 
hadhe dhem derföre förskont, elliest äre nu alle dhe gamble lägenheeter 
förderfwade och inge nya opkompne, så att ingen kan Siälerodden idka, fast 
någon Siäl medh Böꞵa har kunnat träffas. 


