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Hermånger och Jättendal 
D: 1 och 2 Martij 689. 

 
Nämbden 

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

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

 
Alldenstund Erich Ingemarꞵon i Hällan på Sochnens wägnar Exciperade emoth 
Olof Olofꞵon och Roland Erꞵon Snickare, som wille påstå Refusion af 
Jättendahls Sochn för dhet Sochnen emoth Contractet antaget en annan att tiära 
och reparera Kyrkiotaket där sammastädes, derföre att han på Sochnens wägnar 
icke undfått någon Citation förrän tingsdagen ingick, dy wart ährendet opskiutet 
till näste ting, dher till Parterne nu blefwe stämbde; Ländsman i Hermånger 
kundhe icke förtijga att han inrådt Församblingen i Jettendahl, att icke antaga 
någon annan emot slutit Accord. 
 
Ehuruwähl Lars Nilꞵon i Bärsta hade bordt bötha 40 m:r Sm:t för det han emoth 
Domb och Ordre gripit till den Hwaꞵ som Joen Nillꞵon i Steringe på 
Panträttigheet inbärgat och tillkom; Så blefwe Parterne likwähl omsidher således 
förlijchte, att när Jon Nilꞵon i Steringe eller deꞵ Swåger Mest:r David Hase 
finge 25 P:r Km:t eftergofwe dhe all sin Prætention och afstodhe bem:te pantsatte 
Hwaꞵe skiöhl, till ofwanbem:te Lars Nilꞵon; Fördenskull mehrbem:te Lars 
Nilꞵon som tahladhe på domb allenast, saakfältes till 3 m:r Sm:t för dombqwahl 
emedan Nämbden och Rätten icke annat finna än att ju Lars Nilꞵon af oförstånd 
tillägnat sig Hwaꞵen, sedan han en del af Penningarne ifrån sig satt i taka händer. 
 
Efter Rättens uthsagu på sidsta Tinget in Majo 688 böre Erich Ingemarꞵon i 
Hällan och Joen Perꞵon i Dwästa skaffa Jon Perꞵon i Åå dhe åtherstående 18 
P:r Km:t wijd dombqwahl, om dhe sig icke rätta. 
 
Efter Rådmannens i Hudwichswaldh Wähl:t Larꞵ Erꞵons tiänstl. och skiählige 
begiäran blefwe efterskrefne Obligationer i Protocollet intechnade honom till 
Säkerheet, för andre Creditorer, alldenstund giälldenärerne sielfwa för Rätten sin 
skuld tillstodo och wederkiände sine uthgifne skrifter på löst och fast, 
 Erich Perꞵons i Forꞵa d. 20 Octob: 688 173:24 
 Erich Ollꞵons i Forꞵa ________________ 283:  1½ 
 Lars Perꞵon i Forꞵa _________________ 200:― 
 Erich Larꞵon i Forꞵa ________________ 321:20 
 Anders Perꞵon Wattrång _____________ 172:20 
 Anders Haraldꞵon i Linsta ____________ 155:  8 
 Per Ollꞵon i Wattrång _______________ 475:12 
 Jöns Larꞵon i Steringe _______________ 600:27 
 



Borgmästar Qwasts Sterbhuus läth genom Wählförståndig Paul Hellbom 
insinuera uthi Rätten Swän Mårtenssons i Bringsta Obligation af d. 16 Januarij 
688 på 386 P:r Km:t och blef efter föreskrefning Sterbhuuset försäkrat om sin 
betalning i hemmanet, som nu förste gången blef opbudet. 
 
Erich Swänꞵon i Hågsta opbödh sig till Syttnings hoos Jon Mårtenꞵon 1ste 
gången. 
 
Efter Obligation d: 2 Martij 689 tillstod Anders Perꞵon i Wattrång sig wara 
skylldig 52 P:r 4 öre Km:t till Sal. Erich Hanꞵons twenne döttrar Margreta 
och Brijta, dem han will förnögia med 8 P:r åhrligen till des Summan blifwer 
betahlt. 
 
Så wijda Olof Joenꞵons Hustru Karin i Kongsgården med uthhärads Syn 
bewijsa kunde att hennes Swåger Anders Kiählꞵon hafwer sig till nytta giordt 
åwärkan på 3:ne ställen på Olof Jons äga, hwar af Hustru Karin skiällt honom för 
tiuf, dy sakfältes Olof Jons Hustru Karin till 3 m:r Sm:t för läppegäld och Anders 
Kiählꞵon till 3 gånger 3 m:r Sm:t facit 9 m:r och rätta sig i det öfrige efter Rättens 
uthslagh, och blefwo 2 RP:r i wijthe dem emellan satte, der till den skall wara 
förfallen, som yppar wijdare träta i den saken. 
 
Såꞵom det wardt af Synemännen Olof Jonꞵon i Elfwesta och Kiellbiör 
Haraldꞵon i Frösten befunnit, att Erich Anders i Giähle med deꞵ Fäbolagares 
Boskap medelst Fäpijgornes wårdslöꞵheet oppätit ett Hwaꞵestycke för Hans 
Erꞵon i Åå om 5 Gillingar som mätes till 1 P:r 16 öre Gillingen, dy pröfwade 
Rätten skiähligit att alle 5 Fäbodhpijgorne böre tillsättia af sin löhn till förnöijande 
hwarthera 6 m:r Km:t. 
 
Oppå Pell Perꞵ i Bäling tiänstl. anhållande blefwe efterskrefne på Parternes 
äskande nämbde i Syn wijd Fläcka Fäbodar, att skåda och mätha then åwärkan 
Pell Perꞵon klagar sig lijdit der sammastädes, Som äro Erich Ingemarꞵon i 
Hällan, Jon Perꞵon i Dwästa, Jon Perꞵon i Åå, Jon Anderꞵon i Swedia, 
Anders Perꞵon i Skarftiär och Lars Erꞵon i Honick. 
 
Ehuruwähl att Rätten oppå Bruksskrifwarens Nilꞵ Erꞵons Psilandri 
undertiänstl. anhollande att undfå Fastebref på Ströms bruk som deꞵ Patron 
Högachtat H:r Johan Lohe låtit 3:ne gånger opbiuda och lagligen der med 
förfarit, icke borde sådant förwägra, men som Sal. Factor Behms änkia 
Gudfruchtig Hustru Catharina Fredrichsdotter högt protesterade der emoth, 
att intet Fastebref skulle uthgifwas, alldenstund hon intet samtyckt till det sluth 
som sidst skiedde i Söderhambn, warandes icke nögd med deꞵ qwanto om 
Brukets försälliande, icke eller är någon richtig Liqvidation om hennes rättigheet i 
Bruket föregången, hon och ingen wijꞵ måhlꞵman ännu träffat; Sammaledes 
inlade Brukz Bookhållaren Rolof Machei skriftelig protestation att intet 
Fastebref måtte uthgifwas förr än han blifwit förnögdh för den Prætention han 
opsatt, och uthi Rätten ähr anhängigh giordh, angående den fasta grund Bruket 
står uppå; Altså kunde Rätten icke annat än detta till ett Sk??? Extradera, att 
ehuruwähl Häradsfasta nu icke kan H:r Lohe efter Lagbud och Lagstånd 
meddelas, blifwer han doch efter sin Vigilerade Hypoteck försäkrat om bruket, att 
det med alle deꞵ Appertinentier behålla till deꞵ han efter föregången Liqvidation 



medh alla Bruks Interessenterne anten dher ifrån löst eller laga fasta undfåendes 
warder. 
 
Sedan Rätten hade intagit Änkians Hustro Sigridz i Rösta med deꞵ Måhlꞵmans 
Mårten Perꞵons i Wattrång beswär emoth Larꞵ Olofꞵon i Wattrång, wardt 
efter hållit samtahl och noga öfwerwägande skiähligen af Rätten befunnit att Lars 
Olofꞵon skall lefwerera till Änkian elofwe [11] 6 P:r Plåthar som sig bestiga till 
66 P:r Km:t 6 ℔ Lijn 1 ℔ Smör och ½ ℔ Ost, hwar med Lars Olofꞵon för Änkians 
wijdare prætention skall må wara frij, allenast han ställer löfte för Penningarne, 
och gifwer i medlertijdh billigt Interesse der å efter 5 Procentum, men Lijnet, 
Smöret och Osten bör han åth nästkommande Höst till Änkian ehrläggia. 
 
Mårten Perꞵon i Wattrång afsade sitt Måhlsmanswälde, efter Änkian Hustru 
Sigrid Olofsdotter uthan hans wettskap begifwet sig ifrån Lars Olofꞵon i 
Wattrång till sitt Syskonebarn Mårten Erꞵon i Rösta, hoos hwilken hon will 
förblifwa på syꞵlingsrätt i döde dagar, till hwilken ända hon läth sig opbiuda 1 
gången, och Anderꞵ Olofꞵon i Ståcka samtyckte efter Änkians begiäran att 
blifwa hennes Måhlsman till prof på ett åhr, och för efterskrefne Systrar i Stering, 
sattes deꞵe till Måhlsmän efter egit samtyckio, för Karin Olofsdotter Jöns 
Olofꞵon i Rösta, för Margreta Olofsdotter Elias Perꞵon i Ståcka, för Kerstin 
Olofsdotter Olof Olofsson i Wattrång. 
 
Item för Änkian Hustru Margreta i Lönånger sattes till Måhlsman Jon Perꞵon 
i Åå äntå han intet war tillstädes uthan skall henne lofwat. 
 
Bruksbokhollaren Rolof Machie begiärade tiänstl:n att få igenlöꞵa Olof 
Perꞵons hemman i Wattrång 5 öre i Skatt, protesterandeꞵ att Kiöpet måtte 
åthergå som af Sal. H:r Johan Kanick olagliga giordt och sedan bytt är med Nilꞵ 
Perꞵon i Wattrång, hwar å Rätten intet swar kunde gifwa efter ingen Stämbning i 
saken föregången är. 
 
Samptlige Wattrångs Män beswäradhe sig öfwer sine grannar Per Larꞵon och 
Larꞵ Olꞵon att dhe uthan Samptl. Byemännernes wettskap och samtyckio sålt till 
Ströms bruk sine andehlar uthi den oskiftadhe Skålbodheskougen, kunnandes 
Samptl. Byemännerne i Wattrång icke förneka, att dhe ju till Sal. Factoren Hans 
Behm försåldt all den dehl dhe tillhopa ägdt i Ströms skogen, men om Gudh 
skulle straffa Byn medh Wådh Eldh hadhe dhe ingen annan skoug till Timber att 
tillgå än Skåhlbodhe skogen; Per Larꞵon afbad sitt oförstånd och att han i sin stora 
trångmåhl hafwer såldt sin del i Skåhlboda skogen till Bruksskrifwaren Wäl:tt 
Psilander för 40 P:r Km:t, Men Larꞵ Olꞵon weth sig icke såldt någon annan 
andel än den han ägde i Strömsskogen, som grannarne tillhopa såldt till Sal. 
Factoren Behm, uthan det wardt emoth hans wettskap insatt Wattrångs Byskogh 
uthom Skåhlboden, ty han fick icke mehra än dhe andre grannarne efter sin Skatt 
till 30 P:r.               Resolutio. Larꞵ Perꞵon hade bordt boka som emoth Kongl. 
Skogsordningen såldt sin andel i oskiftan skoug, men för deꞵ oförståndh och stora 
fattigdom förskontes, doch wardt deꞵ Kiöp alldeles förkastat och måge alla 
grannarne samsättia sig Byn, om dhe willia skifta Skåhlboda skogen efter lag, att 
hwar sedan må råda om sin dehl, Men emedan somblige huggit mehr Timber till 
Sahlu än de andra, altså tillåtes dem 6 manna Syn som sådant mätha och pröfwa, 



att hwar och een må skie hwad rättwist är Lagen och Kongl. Skogsordningen 
fordrar. 
 

Dito d. 30 Septemb: och 1 Octob: 
Nämbden af förra tinget 

 
Ehuruwähl Olof Olofꞵon och Roland Erꞵon Snickare ifrån Hudwichswaldh på 
sidste tinget efter Stembningh skrifteligen beswärade sig öfwer Jättendahls 
Försambling att dhe ryggiat det accord som slutet blef 687 det de skulle för 35 P:r 
Km:t förfärdiga och tiära Kyrkiotaket i Jättendahl fast dhe sedan afslagit i 30 P:r, 
och emoth ingått Kiöp tagit en annan samma arbete att uthrätta, hwar igenom dhe 
äre Fixerade; Så Exciperade doch Erich Ingemarꞵon på Sochnens wägnar wid 
sidste tinget att dhe icke fått Stembning i laga tijdh; Fördenskuldh dhe och 
Stembdes till detta tinget, och när Erich Ingemarꞵon i Hällan och Jon Perꞵon i 
Dwästa på Sochnens wägnar häfde sig opp emoth Rolands Ers andragne 
klagomåhl att han af Sochnens Accord ähr Fixerad worden och måst giöra fåfäng 
omkostnad ifrån det ena tinget till det andra, hade dhe doch icke annat att 
förebära, än det bref som bem:te Snickare skrifwit d: 31 Julij 688 dher uthi dhe 
begiära Församblingens Swar, om dhe wehlat låta förfärdiga Kyrkiotaket In 
Medio Augusti, efter tå woro tiänligaste åhrsens tijd, williandes doch om dhe på 
annan ort sig begifwa först hielpa Jettendahls Försambling, der på swarade 
Församblingen af d: 5 Aug. 688 att näpligen den tijden kunde någon tiärning skie, 
elliest gifwa dhe tillkiänna i samma bref att dhe legdt en annan Man, som hafwer 
gifwit bättre Kiöp, äntå att dhe måst gifwa honom 30 P:r, äfwen som dhe 
klagandhe låtit sig medh benögia, deꞵ uthan wardt bewijst af Ländsman i 
Hermånger Hanꞵ Larꞵon att han sagdt Församblingen till, att oftabem:te 
Snickare wijd åtherkomsten ifrån Medelpadh wille företaga arbetet på 
Kyrkiotaket, det dhe icke kundhe undkomma; Fördenskull såꞵom Församblingen 
intet kunde neeka, det dhe ju lagligit accord ingått med mehrbem:te Snickare i 
Jettendahls Sochnestugu, och det wardt Erich Ingemarꞵon och Jon Perꞵon 
öfwertygat att Församblingen egenwilligt emoth Accord Kiöpslagat med en annan 
Snickare Hanꞵ Mårtenꞵon, fast det wardt betygat att een deel wehlat hålla sitt 
första Accord, altså blef den deel af Församblingen som ryggiat sitt accord efter 
Nämbdens enhällige betänkiandhe dömbdhe att umgiälla i ett för alt 30 P:r, och 
må Församblingen sökia Hans Mårtenꞵon om sin Refusion det bästa dhe gitta, 
eftersom dhe förebära att Hans Mårtenꞵon skall sådant äfwentyr sig underkastat. 
 
Så wijda Larꞵ Olofꞵon i Wattrång qwaldhe den domb som på sidste tinget d. 2 
Martij 689 uthsades emellan honom och Hustru Sigrid i Wattrång angående att 
Lars Olofꞵon efter Godhe Mäns Liqvidation skall betahla till bem:te Hustru Sigrid 
11 Sexdahlers Plåthar 6 ℔ Lijn 2 ℔ Smör och ½ ℔ Ost hwilket Lars Olofꞵon nu 
Disputerar, som skulle han inthet fått sin betahlning för begrafningskostnaden, 
dher doch alt blef godtgiordt uthi Lijn, Miöhl och Penningar, så att bem:te Lars 
Olofꞵon skulle gifwa åther till mehrbem:te Hustro Sigrid 66 P:r Km:t etc. som 
förrige domen innehåller, dy blef Larꞵ Olofꞵon för dombqwahl fälter till 3 m:r 
Sm:t och för ett oqwädings ord 3 m:r Sm:t skohlandes icke deste mindre betahla 
det han rätteligen skylldigh är oftabem:te Änkia efter förra domb. 
 
Alldenstundh Jon Perꞵon i Åå icke fått sin betahlning efter Rättens domb in 
Majo 688 för dhe Resterande 18 P:r Km:t som Erich Ingemarꞵon och Jon 



Perꞵon i Dwästa bordhe honom förnögia; Ty hadhe Jon Perꞵon i Dwästa och 
bordt plichta, Men som han inthet uthan Erich Ingemarꞵon klandradhe domen, 
altså undslapp han böterne. Men Erich Ingemarꞵon fältes till 3 m:r Sm:t för 
dombqwahl. 
 
HammarSmederne wid Ströms bruk Nilꞵ Hanꞵon och Mårthen Perꞵon 
anklagades hafwa Kiöpt Öhl af Rolof Macheijs Pijga Karin Larsdotter i Holm 
medhan Folcket war i Kyrkian förflutne PalmSöndag, och såꞵom dhe sielfwe 
wijst en ånger och lofwat godhwilligt till Kyrkian och dhe fattige att försona sin 
brott, altså stältes dhe under Kyrkione Rättens Correction efter dhe förste gången  
der medh ähre beträdde. 
 
Nilꞵ Påhlꞵon i Hånick begiärte tienstl. att få opbiudha Olof Nils hemman i 
Hånick på panträttigheet emoth 160 P:r efter Contract d. 4 Decemb. 686 att 
beholla halfwa hemmanet till deꞵ han får sine Penningar igen, och såꞵom Olof 
Nilꞵon ähr uthgången till Båtsman för hemmanet befruchtar han att blifwa wijd 
sin rättigheet Conserverad, uthan att han söker Rättens Adsistance. Olof Nils 
Hustro Karen Olofsdotter kiändes wijdh sin Mans Contract att Olof Påhlꞵon 
måtte behålla halfwa hemmanet till deꞵ han får sine Penningar, williandes hon 
häldre betahla honom sine inlagde Penningar än att han skall få löꞵa hemmanet 
under sig, hwar med Nils Påhlꞵon wähl ähr benögd om han får sine Penningar 
igen, icke deste mindre till försäkran opbiudes hemmanet Hånick opå Pant-
rättigheet förste gången. 
 
Efter begiäran wardt Borgmästar Qwasts Sterbhuuꞵ försäkrat med intechning för 
andre Creditorer i efterskrefne Debitorers egendomb på löst och fast. 
Anders Nilꞵon i Wattrång efter 
    sluthen räkning d. 4 Feb. 686 Fol. 182 384:  8 
Nils Jonꞵon ibid. efter sluthen räk- 
    ning d. 13 Maij 688 Fol. 44   90:― 
Per Olofꞵon i Bringsta efter sluthen 
    Räkning d. 13 Maij 688  488:― 
Lars Perꞵon i Wattlång Fol. 149 230:― 
Jon Olofꞵon i Wattlång efter sluthen 
    räkning d. 14 Maij 688 Fol. 188 310:― 
Per Jonꞵon i Swedia Fol. 158 182:18 
Jon Jönꞵon i Ståcka Fol. 193 409:― 
Erich Johanꞵon i Wattlång efter 
    sluthen räkning och tillstodh skulden 399:― 
 
Efterskrefne Bönder som gifwit sine Obligationer till Handellꞵmannen Wähl:tt 
Lars Anderꞵon Tresk blefwe för sin skuldfordran i Protocollet införde att han 
för Andre Debitorer må niuta förmånen i deras egendomb. 
Per Nilꞵon i Edꞵätter  150:― 
Lars Erꞵon i Skarftiär    39:― 
Jon Olꞵon i Stering  187:― 
Jon Tomꞵon i Rösta    49:― 
Elias Perꞵon i Ståcka    30:― 
Jacob Larꞵon i Hånick    88:― 
Nilꞵ Olꞵon i Rösta  190:12 



Per Olofꞵon i Wattrång    56:― 
Per Arfꞵon i Wattrång    38:20 
Anders Perꞵon ibid    96:― 
Jon Hanꞵon ibid    73:  8 
Jon Anderꞵon i Håcksta  104:28 
Anders Perꞵon i Skarftiär  205:22 
 
Wijdh det Erich Swänꞵon läth opbiudha sig till Syttnings hoos Jon Mårthenꞵon 
i Håcksta deꞵ slächtinge på Hustruns Sida, qwalde Anders Haraldꞵon opbudet, 
Men som Erich Swänꞵon icke war tillstädes icke eller skall han wara honom när 
slächt som berättades, ty må han försökia wijdare sin rätt han der till hafwer, och 
om Erich Swänꞵon sielf det will samtyckia. 
 
Oppå Högwälborne H:r Gouverneurens Remiss af d. 16 Sept. 689 blef således 
swarat att Bruks Patron H:r Johan Lohe ähr den 1 Martij sidstledne skrifteligen 
af Rätten försäkrat att ehrholla Fastebref på Ströms Bruk i Hermånger och 
Maꞵungen i Gnarp medh alla under Bruket tillhörandhe Appertinentier så snart att 
richtigt Liqvidum blifwer oprättat och i Rätten Insinuerat, ty oanseedt Bruket ähr 
Lagbudit och Lagståndit och sälliaren försuttit sine Fatalia kan doch Rätten icke 
Fastebref Extradera, förrän Contrahenterne om Brukets Rätte qvanto som lagen 
per Expressum fordrar Liqviderat och slutit hafwe, föruthan det att å sidste tinget 
inlades Protestationer emoth det Contract som in Octob. 688 oprättades. 
 
Mårthen Erꞵon i Rösta låther opbiuda Änkian Hustro Sigridh Olofsdotter 
andre gången till Syttnings Rätt emoth all hennes egendomb. 


