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Inledning.

Historien om "Bredsjö-finnarna" är
genom traditionen allestädes känd
på Medelpads landsbyggd och äfven
på icke så få ställen utom
densamma. Hvad som i förstone
bidragit till, att dessa personer
blifvit så allmänt omtalade och
deras saga så gerna hörd, är
tvifvelsutan detta, att deras samtida
ansågo dem för att vara
oöfverträfTliga i trolldomskonsten
och det finnes ännu i dag icke så få,
som obetingadt dela, samma åsigt.

Finnarnas ankomst.

Det fans en tid, då våra grannar
öster om Bottenhafvet oroades af
krig, plundringar och ödeläggelser.
På dessa mensklig-hetens
förbannelser tröttnade icke blott de
som; lågo i fält, utan äfven de
hemmavarande ansågo sig
nödsakade att lämna detta så mycket
besjungna "tusen sjöars land" och
på okända områden gå okända öden
till mötes för att en gång bli kvitt
dessa besvärliga ströftrupper, hvilka
den ena gången före och den andra
gången efter ödelade och
tillintetgjorde finnarnas hem och
egendom. Icke så få vore de, som af
denna anledning utvandrade och de
flästa styrde kosan isledes öfver
Bottniska viken till Norrland, der de
bosatte sig inne i urskogarna, hälst
vid någon fiskrik insjö, och lifnärde
sig af jakt och fiske. Vi vilja nu i det
efterföljande särskildt fästa oss vid
några finnfamiljers ankomst till
Bredsjön i Ljustorps socken, deras
nybygge derstädes samt en del af
deras så mycket omtalade
trolldomsbragder.

Majestätiska furor, i hvars kronor
vindarnas tusenåriga fanfarer spelat
allt ifrån tidernas morgon,
bekransade den lilla insjöns
stränder, och skogens sagolika
tystnad hade hittills endast någon
gång då och då af brutits af
vilddjurens tjut och åskans dunder,
som ekat emellan bergen. Knappt

Bredsjöfinnarna

Del: 1

hade något mänskligt öga blickat ut
öfver den undangömda sjöns än
stelfrusna, än lugna och
spegelblanka och än af vinden
krusade bölja, då helt plötsligt några
uttröttade och på allt utblottade
finnfamiljer störde skogens evigt
enahanda genom kullf ällandet af
några träd, bakom hvilka skydd
söktes, icke blott mot vindar och
oväder, utan fast mer mot en
mordisk och roflysten
människoande, som drifvit de
medtagna från hem och älskad
torfva, på hvilken de hoppats i frid
få gå samma obemärkta väg som f
ädren gått och till sist hvila ut i
samma ljufva sköte som dessa. De
voro visserligen fjärran från krigets
fasor här, men kampen för tillvaron
följde dem allestädes hvarhälst de
än slogo sig ned. Det såg mörkt ut
ifrån början att bo för sig själf inne i
vilda skogen, der ingen säd växte
och inga husdjur gåfvo dem mjölk,
men då godt humör och friska viljor
icke fattas, måste allt gå till sist.
Männen sysselsatte sig med jakt och
detta deras företag var icke så litet
lönande, hälst som skogen hvimlade
af matnyttigt vildt och skjutvapen
med tillbehör ej fattades. 8å fort
bäckarne och den lilla insjön blifvit
isfria fingo kvinnorna fullt upp att
göra med mete och på så sätt
förskaffades ett nödtorftigt
uppehälle, tills omsider en höst kom
och en, om icke alldeles ofrusen,
svedje-rågskörd stod färdig för att
afmäjas och den efterlängtade
brödkakan, fast till hälften
uppblandad med bark, var att
förvänta.
På så sätt togo de sig fram det ena
året före och det andra efter, kojan
utbyttes mot en liten timrad stuga,
svedjorna inhägnades och lämnade
foder åt getter för vintren, åkrar
uppbrötos och korn såddes, ehuru
icke sällan frosten omintetgjorde en
vacker förhoppning. Då nu säd
började växa, så att bröd deraf
kunde erhållas - kanske något
säkrare än i det gamla Finland
blefvo finnarna glada och beslöto att

uppkalla sitt nybygge efter brödet
och fingo så ordet Brödsjön, hvilket
längre fram förändrades till
Bredsjön, såsom den stora byn ännu
i dag heter,
Enligt sägen voro de till Bredsjön
inflyttade egentligen tvänne
familjer; den ene mannen hette
Anders och den andre Hans. Så
länge brödbekymret hufvudsakligen
besvärade dem, omtalas inga
oenigheter män-nerna emellan, men
så fort de någorlunda kommit sig på
grön kvist, blefvo de oense, emedan
både Anders och Hans ville vara
herrar i huset. Hans skilj de sig
godvilligt från Anders och drog med
sin familj längre upp åt skogen, der
han påträffade en stor och fiskrik
sjö, Skälsjön, vid hvilken Hans slog
sig ned. Det gamla goda
förhållandet emellan de fordne
vännerna, Bredsjö-Ante och Skäla-
Hans, som de sedermera kallades,
vore nu förbi och de sökte på allt
upptänkligt sätt skada hvarandra
genom trolldom, ty bägge voro
mäkta styfva i den konsten.

Fortsättning nästa nummer.



Armsvett.

Tvätta dagligen armhålan med
vatten, ättika eller franskt vin, eller
ännu bättre med vatten och
ichtyoltvål, hvars skum man låter
torka in. Pudra därpå med
salicylsyrepulver och lägg in
salicylvadd i armhålan. Nämnda
pulver ensamt användt till pudring
tager också bort svettens dåliga lukt.
 Under linnet i armhålorna kan man
fasttråckla glanslärft eller annat
lämpligt tyg och äfven fodra de
yttre plaggen, rockar och
klänningslif, på samma sätt under
armarna, för att icke svetten må
framtränga och blifva synlig.
Lämpliga dylika foderlappar finnas
också tillgängliga i handeln.

Fotsvett.

Det har förut allmänt ansetts, att en
rikligare fotsvett, som varat en
längre tid, icke utan fara för hälsan
skulle kunna fördrifvas. Läkarne äro
dock numera af den åsikten, att
detta är ett misstag, hvadan intet
hinder möter för, att den däraf
besvärade försöker att blifva den
kvitt.
Till den ändan har man i främsta
rummet att iakttaga den
omsorgsfullaste renlighet, alltså
ofta, helst en gång om dagen, tvätta
fötterna med ljumt vatten och tvål,

helst kamfertvål; vidare bör man
helst begagna strumpor af ylle, som
vid behof böra bytas om ända till tre
gånger om dagen.

Om dagarna har man i strumporna
ett ströpulver bestående af 5 gram
salicylsyra, 10 gram vinsyra, 10
gram borsyra, 25 gram zinkhvitt och
50 gram talk. Eller också kan man
hvar tredje dag strö i skodonen en
knitspets pulvriserad garfsyra. Båda
dessa medel äro särskildt att
anbefalla, om fotsvetten är
illaluktande.

Ett annat, mycket anlitadt medel,
som äfven användes i tyska armen,
består i att man efter att hafva tagit
ett fotbad och väl torkat fötterna
penslar dem med 10 %, men om
huden är späd med 5 % kromsyra;
eller ock kan man taga fotbad, som
icke får räcka upp på huden på
fotryggen, i 2 % kromsyrelösning,
som sedan efter hand ökas till 5 %.
Härigenom blir huden torr och hård.
Om skafsår eller andra sår finnas på
fötterna, bör man dock icke
behandla dem med kromsyra.

Ett kraftigt verkande medel är
också, att man på kvällen tar under
10 till 15 minuter ett fotbad i en del
rå saltsyra och fyra delar vatten;
blandningen får icke räcka upp på
fotryggen och icke användas, om
hudlösa ställen finnas på foten. Om
man börjar känna smärta, afbrytes
genast badet.

På en den del apotek kan man äfven
erhålla liquor antihidrorrhoicus och
förfara därmed enligt den anvisning
som åtföljer hvarje flaska. Satsen
kostar 5 kronor men räcker då också
hela kuren.

Handsvett.

Om handsvetten är mycket
besvärande, kan man minska
olägenheten genom att tvätta

bestryka dem med borsyrelösning
(10 gram borsyra på ½ liter vatten).
Man får dock icke använda borsyran
för ofta, emedan skinnet torkar och
spricker lätt vid upprepadt
begagnande däraf.

Ett godt medel mot allt för riklig
händerna i ljumt vatten och sedan
handsvett är äfven att morgon och
kväll tvätta händerna med litet
såpsprit samt att under natten bära
handskar, som pudrats inuti med
talkpulver.

Äfvenså kan man tvätta händerna,
om de äro fria från sår, i en
blandning, bestående af en del rå
saltsyra och 10 delar vatten. Börjar
man känna sveda, afbryter man
genast.

Till sist kan äfven den, som så
önskar, begagna sig af liquor
antihidrorroicus, som fås på en del
apotek. En för hela kuren tillräcklig
sats kostar 5 kronor; bruksanvisning
medföljer.



POSTRÅNET I VATTRÅNG 1766
På 1760-talet fanns det i Välsta
socken, i Rogsta församling, en
postföreståndare vid namn Jon
Broman. Han hade under sig en
blott 14 år gammal postförare, Jon
Jakobsson. Denne fick tidigt på
måndagsmorgonen den 24
november 1766 i uppdrag att rida
med postväskan från Välsta och
norrut till Harmånger.

Allt gick bra till dess den unge
ryttaren kom till en plats ungefär en
halvmil söder om Wattrångs by. Där
fanns på vägens östra sida ett stort
stenblock och bakom detta väntade
en man vid namn Anders Jonsson.
Då pojken kom fram till stenen klev
Jonsson fram och tog tag i betslet,
varpå hästen stannade. Med sin
lediga hand drar Jonsson fram en
kniv och skär av remmen mellan
postväskan och sadeln.

- Vad vill du med posten? skrek
pojken.

- Bry dig inte, svarade Jonsson, som
hade mössan neddragen långt över
ansiktet.

Pojken fortsatte till Harmånger, där
han berättade om rånet. Då
postbonden på Backen nr 2 fick
höra vad som hänt skyndade han sig
att anmäla saken för länsmannen,
Hans Rosell. Länsman Rosell
ordnade genast skallgång efter
rånaren i Vattrångsskogen. En liten
bit väster om skogen hittade man ett
par sönderskurna brev. Detta var det
enda spår man fick tag på. Trots alla
ansträngningar blev
efterspaningarna resten av dagen
resultatlösa.

Nämndeman Johan Eriksson i
Vattrång hade under skallgången
saknat tre av sina bybor. Han blev
orolig över detta och undersökte
saken. Två av de tre hade skäl för
sin frånvaro och den tredje, en viss
Anders Jonsson, menade att han vid
tiden för skallgången befunnit sig
vid Svedja kvarn och ett par andra
ställen. Detta fann dock nämndeman
Eriksson vara osanning. Anders
Jonsson började sedan att
bortförklara sig och trasslade ihop
det så pass att nämndemannens
misstankar snart väcktes på allvar.
Under natten som följde efter
förhöret så började Jonsson att
grubbla och fick dåligt samvete för
vad han hade ställt till med, så nästa
morgon gick han till
nämndemannen och erkände sin
skuld. Eriksson uppmanade Jonsson
att upprepa sin bekännelse för
myndigheterna samt att be om en
mild dom. Tillsammans begav de
sig till komminister Granlund på
Backen och med dennes sällskap
vidare till prosten Södermark. Sedan
länsman Rosell tillkallats upprepade

Jonsson under många tecken till stor
ånger sin bekännelse. Den stulna
postväskan innehöll bl a kontanter i
form av 117 daler kopparmynt, nio
stycken paket vilka Jonsson ej hade
öppnat, samt Umeå postpåse som
han efter dådet hade gömt under
nämndemannens häbbre.

Den 1 december rannsakades
Anders Jonsson. Han uppgav att han
var skyldig sina syskon pengar och
att detta var motivet till postrånet
den 24 november. Vidare påpekade
han att det inte var lämpligt att en
liten gosse och en oduglig häst
skulle få framföra posten. Detta
hade lockat honom till rånet.
Jonssons hustru, Anna Larsdotter,
bad under tårar om förskoning med
hänvisning till makens frivilliga
bekännelse och med framhållande
av sin egen och sina barns sorgliga
belägenheter. Men detta till trots
blev rättens dom handavhuggning,
halshuggning och stegling.

Då den avrättades änka skulle bege
sig till staden för att skaffa några
tillbehör till begravningen så sägs
det att hon tog vägen över Vattlång-
Ilsbo för att slippa passera
avrättningsplatsen, där de sorgliga
kvarlevorna av hennes make fanns.



Kokta Potater

Äro aldrabäst i sina skal strax de komma
af elden; då serveras de i en servet och
ätas med skirdt smör; ty omstufwade i
mjölk taga de en hårdhet åt sig som är
swår at smälta för magen, och är et bewis
at de kunna mest wara henne förutan, så
framt de icke äro på anförde sätt
upphörde, och äwen så til få behov.
Mandel tåla de icke heller til kamrat, ty
man har funnit dem deraf blifwa klibbiga
och tunga.

Anna-Maria Rückerschöld 1796

1 riksdaler = 10,25 daler kopparmynt
1 daler kopparmynt = 32 öre
1 aln = 59,38 cm
1 lod = 13,16 gram
1 mark = 425 gram
1 kanna = 2,4 liter
1 oxhuvud = 225 liter
1 qvarter = 32,7 centiliter

1 skålpund =  425 gram



Hammerdals tingslags
Dombok 1647 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1647 -1653 , vol. AI:3a, sid. 22 - 26v. ÖLA)

Anno 1647 den 29 Novemb. Tingh hållet i Hammerdalz sochne stufwo.
Nembden

Oluf Jönsson i Öhne                                              Pehr Erson i Lohrås
Lars Anderss: i Fagerdal                                       Jöns Olufson i Tulssås
Måns Hemmigson i Gisselås                                 Biörn Erson på Hallen
Erich Nilsson på Åsen                                           Peder Erson i Jonssgård
Christen Pedersson i Wijken                                 Hans Erson i Grenås
Jöran Swensson i Tulssåss Nielz                           Anderss: i Bredgårdh

1.

Proponerades om de 6 Richzdal och
de 6 marker humbla som befalm.
w:tt Johan Christopherss: motte för
tinglaget uthläggia?
Resol. Almogen belofwade afbetala
samma peninger afräknandes dem i
de uthlefwerade fåren. 6 skillingar
af huar mann.
2.

Stugun [Stufwo] männerne klage
sig hafwa uthstått stor gest- och
skiutzning af de igenom resandhe
krigsfolk 120 upföre och så månge
uthföre ifrå skantzen. Begere
derföre weddergell och
upprättningh, effter såsom
Hammerdalzmänn ähre lagde
Stufwon till hielp.
Resol. Hammerdalz männ sware sig
hafwa utstått i förrige åhr med
krigsfolkz genom resande: Eliest
och mene the att Offerdal och Alzen
äre icke mindre plichtge någott der
uthi weddergälla änn the ähre.
Tillbiud - - - upskutit till landztingh.
3.

Gevalliern Jöns Michelsson
fulmechtig af Jöns Brynnelsson i
Härnösand, fordrar af kyrkioherd.
Her Mårthen 12 richz, som han
1643 blef skyldig till honom. Her
Mårthen suarar att deras kiöp war
om spanmål, den han en del upbahr,
bekende thed honom än restade 12
Richz 6 tunnor korn och 1 fierding
huilke han bewilliade lefwerere:
oansedt att spanmälen stodh honom
tillredz och blef i fejgde tiden
bortagen.
Borgmest. w:t Swen Erson på

Hernösand wittnar, att Jöns
Brynnelsson uthfordrade uthi
fejgden de 6 tun. korn, och icke blef
dedt mechtig.
Resol. Blefwe wällwilligen förlichte
om 7 tunnor gott frökorn. Och
tillbiuder Her Mårthen Jonss
Michelson uthtaga kornet, iu förre,
ju heller han ser dedt.
4.

Om wägebyggningen frågades, huru
der medh war tillgjort: Bekände de
hafwa uthlagt ½ Richzd:r med (8.?)
kost, och tähring, män litedt
uthrättatt. Wägen ifrå Hemsiö och
Deefwjken.
Res. Lofwe an 1 ort af huar mann
till Stugu wegens förbättrandhe.
Lensman skall upbähra samma
pengr.
5.

Severin Filipson i Liden, Resele
[Retzell] s. klager effter sin
möderne jordh i Gengzås och Backe
(Åsen); som Kerstin enkia brukar
och åbohr. Uplästes ett kiöpe bref
daterat den 12 feb. 1603, dess
innehåldh att Zifwert i Gisselås
denne Sefwerins moderfadr hade
kiöpt samme Gengzås och Backe
för 40 Rdr.
Item klager Anders Matsson effter
den andre halfwe gården som
enkian och besitter. Bewises att
enkians man S. Jon Larsson på
Åsen, hadhe gifwet i afgång 16
richzd:r i böxell 6 Richzd:r.
Resol. Kirstin som oskyld, afstår
gården, och bekommer 16 richzd:r.

6.

Biörn Hemmingsson i Fyrås klager
effter sin hustros Kerstin Nilsdotters
½ gården 1 tun sädh som Gabriel
Eriksson i Tullingsås oskyld till
besitter. Gabriel bewisser sig hafwa
kiöpt samme tunsädh af hans
brodher Severin Carlsson för 12
Richzd:r. Severin [Siul] sålde bå sin
part och brodrens Björns
Hemmingsons uthan om Biörns
willie och wittskap. Icke eller någor
penning upburit af de 12 Richzd:r.
Resol. Blefwe forlichte sålundha in
för rätten, att Gabriel Ersson skulle
gifwa till Biörn Hemmingson 20
Richzd:r och så taga dombref.
Per Israelson sakfelt för suarlöse - 3
m:r. NB. ähr nu uthi Tyskland.
7.

Daniel Olofssonn i Goxsjö klager
effter sin swährfad. Jon Perssons i
Göxsiö, möderne i Bredgården,
Ström sochn 2½ tun sädh, som Nils
Andersson i Bredgården besitter.
Niels i Bredgården bewiser sigh
hafwa kiöpt af Olof Persson i
Äspnäs, lijka skyld tilI gården som
denne Daniel, och gifwet till Oluf
Person - 45½ Richzd:r. Uthj byxell
12 Richzd:r. Item gifwett till Oluf
igen 6 mälinger jord i ödhegården
Espnäs, och upbygt ther een stufwo
och een korn ladu; stufwon werderat
för 2 richzd:r och 2 för ladun. Huar
mäling profwatt för 3 orther. Löper
alz tillsamman summan löper 66
richzd:r.
Ehuadh han mehra på Bredgården
hafr med bruk och byggning skall
godhe männ se och profwa. Item till



Oluff 4 Rd för hustru jorden.
Resol. Effter såsom ehrendet fans
uthan beskedh och documenter, så
att Daniel icke kundhe wetta thed
hans foraldrar någre pengr upburit
hadhe eller icke. Förlichte Nilss
honom medh 12 Richzd:r. Och
Daniel sökie Oluff Pedersson om
han mera winna will. Tillstås Niels
Anderss: taga dombreff, effter lagha
upbudh. (Wl:)? 78 Rd:r.

8.

Jon i Bleckås fullmechtig af Alsen
tinglagh, krefwer af Hammerdalz
männ betalning för dedt skantse
timber the högge för
Hammerdalzmann.
Res. Lofwade dedt betala och
förlika Alzenboerne.
9.

Olof Persson och Jon Jönson i
Äspnäs klage att Öhn- [Öje]männen
hadhe taget sig till 45 Iass
myreslott, item att Nils i
Bredgården, hadhe hugget
roghrödie på Espnäs skougen, och
giort stor skadha på skoughen
förmedelst jordbrona. Skall syn
gånga.
10.

Tord [Tohl] Jonsson i Hallen klager
efter 6 melinger och 3 stenger sin
modherne jordh i Hallenn belägen,
som Olof Israelsson besitter. Oluf
Israel säger att dedt ligger under sin
gårdh och icke kan mistas. Steltes
att förlikas.
Resol. Blefwe salundha forlichte
effter Rättens betänkiande att Tohl
skulle nå 2 mälinger af denn jorden
till brukz de andre 4 mäl: och 3 st:r
behåller Oluf Israelsson för - -
penninger, effter de icke kunde
mistas undan gården.
11.

Catharina enkia i Görvik klager
effter halfwe gården i Grenås, som
Erik Ersson broders sonnen ibidem
besitter; begerer nå sin jord igen,
och elliest lössa sin broders Isak
Erikssons jord i Norge boendes, och
elliest till att erfwa sin syster Anna
Erssdotter, som hon förmener wara
genom dödhen afgången.
Resol. Enkian skall skaffa sig sin
broders Isakz tillåthelse och kiöpe
skrifft, item ett wist beskedh och
bewiis ifrå kyrkioherden i Sverige,

der hennes syster bodde, att hon
döder ähr. Men enkians Chatrins
egen erffwe odels jord beståendes
uthi 1 mäling 1½ stång, dömes
henne, effter hennes K. M:ts nådige
Resol. niutha och behålla.
12.

Tillspordes almogen om de antingen
wille uthtaga sin kyrkiotiende korn
dedt att mala baka och wäll tort
framföra till guarnizonens
underhållande; eller lössa dedt till
sitt behoff tunnan för 2 Richzd:r.
Penningerne till kr.folkets afbelönig
åth juul att erläggias.
Res. Almogen begerer fä inlössa
spannmålen tunnan för 2
Richzdaler, nu til jul att betalas.
13.

Tage Månsson i Grenås begerer få
igenlösa sin faders Måns Olofssons
gårdh i Granås - 40 mälinger som
Hans Erikssonn kiöpt hade. Hans
Erikson bewiiser med skrifftelig
berätt - - uthi nämbdens och fördom
tingskrif: Hans Ankerssons
nährwarelsse, thedt Måns Oluffson
hade tillbudet och godwilligen
uplåtit samma jordh till honom, och
bekommet i afgång 28 Richzd:r och
böxlatt gården för 12 Richzd:r. Änn
uplåtit under Måns Olufson 10
mälinger uthan hemmans tunge
niutha i dödhe dagar.
NB Hans Erson hade tillförende
böxlat och gifwit i afsoning till
Mårten Henriksson i Solberg 6
Richz dalr. Tå Måns Olufson
förnam dedt, gick hann och tillbödh
honom sitt hemman, badh honom
dedh behålla, och slå sig ifrå denne
Mårthen Henrichsson sålunda skilde
sig ifrå deras handel. Måns Olufson
står sitt giorde kiöp, oryggeligen.
Hans Erson biudher änn till Måns
Olufson 20 R:dr och låthe honom
och hans quinna behålla niutha och
bruka de 10 mälinger, uthan någor
uthlagors gifft och tunga, i deras
lifstidh. Effter deras frånfälle skall
Hans Erson betala deras arffwinger
för de 10 mälinger.
Resol. Effter långt samtal parterne
emellan blefwe the sålundha med
nembdens rådh förlichte: At althen
stundh Hans Erson blef först,
förmedelst Måns Oluffsons trägne
begeran /: thedt nembden wittna :/
som trängdr ifrå, den afhandling han
ingik med Mårthen Henrichson, och

upläth Hans Erson godhwilligen sitt
hemman, att behålla nyttia och
bruka till odelz egendom: Medh
dedt förord, at Måns skulle i sin och
sin hustros lifstid behålla 10 mäliger
och effter des dödh, skulle Hans
lössa samme 10 mälinger, af
arfwingerne. Huarföre emedan
dedta kiöp så lageligen giort wahr.
Dömbdes dedt stendigt och
oryggeligt helst emedan Månss
Olufson ähr enn gammal man och
rätte jordedrotten. Och han med
desamme tagne pegr har upfött sine
barn.
14.

Per [Peder] Rangvaldson i Lorås
framladhe een wittnes skrift
angende een sytnings gam: quinna
Ragnhild Olofsdotter som han inne
hoos sig hafwer, och att Ragnill
hadhe bewilliat honom effter sin
dödh sin jord nl. 2 tun land.
Erfwingern wille dedt icke
samtyckia, förmente sig wara så
nähr som Päder Ragwaldson. Steltes
till förlikning åth näst - - -
Resol. Blefwe förlichte: Salunda att
Per Ragwaldson skall gifwa - 17
Richd:r till arfwgen och - - -
15.

Carl Hansson i Fagerdal,
Hammerdal upbiuder neste frender
sine sin faders jord, 2 tunsädh som
Lars Andersson i Fagerdal, kiöpt
hade för 35 Richzd:r.
16.

Carl Hansson i Fagerdal, klager
effter sin fader broders Per
Olofssons jordh 2 tunsädh ibide som
Olof Eriksson ibidem oskyld till
besitter. Oluff Erson säger thed han
förmedelst gifftermål med Peder
Olufsons quinna ähr inkommen på
gården, och att han (hon?) hadhe
inlagt sin jorde pegr der uthi.
Resol. Effter såsom, han skiuther sig
på någre skehl och documenter, som
icke ähr tillstedes, ergo upskutet till
näste tingh.
18.

Pål Jonssonn i Bensjö, fullmechtigh
af Olof Pålsson och Jon Pålsson
ibidem, klager effter sin fäderne
jordh i Fyrås 1½ tunlan som Per
Israelsson oskyld till besitter. Peder
Israelsson bewiser sig haffwa gifwet
15 Richzd:r i böxell och afgång och
begerer sine penger igen så wille
han jorden afstå. NB Gården hadhe



warit som ödhe och rächnadt för
skattwrak, tå han den emoth togh.
Resol. Effter såsom Pehr Israelsson
ingen odelssman ähr till gården;
dömes han under odelsmännerne
igen, och the gifwe honom sine
uthlagde 15 Richzd:r igen.
17.

Tingskrif: Erik Matsson,
fullmechtig af Ingemar i Böräng på
Alnö i Medelpad, fordrar effter Olof
Persson barnfödder i Strand i Ström
sochn, faste jorde egor, som Anders
Sjulsson i Strandh, broder sonen
besitter. Anders Siulsson säger sin
fader hafwa afsont Oluff Pederson
med någre löse arffwe partzeler,
hann hadhe upburit uthi Resele
[Retzell] sochn i Angermanland.
Resol. Effter såsom Anders Siulson
hade inge bewijs der på, steltes han
dem skriffteligen att skaffa till näste
ting och bewijsa att thenne Oluff
Person lageligen uthsont ähr. NB

Den 28 novemb: blef af kent, att
Anders Siulson skulle gifwa 8 Rd:r.
19.

Per Jacobsson, fullmechtig af
Cherstin Theophilsdotter i
Hernösand, fordrar effter sin fader
broder Per skreddare i Solberg
Hammerdal s. som henne effter
honom arffweligen tillfallen ähr.
Som Olof Andersson i Solberg
besitter. Item Nils i Bredgården
fordrar och effter sin arffwe part der
inne den andre delen.
Resol. Blefwe förliehte att Oluf
Anderss: skulle gifwa till Peder
Jacobsson på Kirstins wägne 16
Richzd:r, och till Nilss i Bredgården
andre 16 Richzd:r. Sädan taga
dombreff på lage tiden.
20.

Föredrogz ett kullefiske i Wallen;
om någor drätzell der af att gifwas.
Re. Effter såsom egessmannerne
icke ähre tillstes upskiutes till näste
ting.

21.

Nils Nilsson i Vike i Näs sochn,
klagar effter sin hustros odelz jordh
i Viken, som Per Person oskyld på
besitter. Begerer niutha hennes K.
Maij:tz nad. res.
Resol. Dömes Nils Nilsson till
jorden, och gifr böxell igen, sampt
weddergell för öf:r bruk och bygnat,
effter godhe mäns proff.

Mera rapporter från Hammerdals
tingslag  i kommande nummer av
Gammelbo Allehanda .



VIDRACK

Det var en gång en gosse, from och fredlig.
Han hette Vidrack och var så beskedlig,
att han lät myggan bita sig helt blå,
men lyfte icke armen upp att slå.
Han var så lat ! Han var så lat den gossen,
att när han riktigt törstig låg på mossen,
och källan var tre alnar nära till,
steg han ej upp att dricka, han låg still.
Hos far och mor låg han raklång i sängen
och såg i taket, stora långa drängen.
Man kunde tro att han var sjuk och svalt,
men han var frisk och frodig som en palt,
han tyckte om att ligga där och latas
och låta som ett litet barn sig matas.
Far sade: — Skäms du ej, din lata best,
när far din själv arbetar som en häst ?
Upp med dig ! Nu så gräfta vi potatis,
och jag behöver folk, det fås ej gratis. —
Mor blev förskräckt. — Nej, det går aldrig an.
En sådan liten stackare som han !
Du minns, han hade tandvärk sista våras,
och nu kan han av gräftan dödligt såras.
Ack, varför skall du störa gossens blund ?
Låt stackars Vidrack vila sig en stund.
Far knackade sin pipa ut mot spisen
och sade: — Mor du skämmer bort den
grisen.
Vad duger pojken utan arbete ?
Han kan ju ej ännu sitt abc,
och Mårtens Kalle läser ren katkesa ...
Nå gott, han skall ej gräfta, han skall läsa.
Där sändes bud till klockarn. Klockarn kom
och stavade med Vidrack dagen om,
där gossen låg och gäspade på ryggen
och såg i taket på en dans av myggen.
Ja, där stod A så långbent och så tunt,
men B det var så obegripligt runt.
Att få det där i skallen var besvärligt,
och stackars Vidrack gäspade förfärligt.
När kvällen kom, så visste han rätt bra,
att var det icke B, så var det A.
— Nu är du lärd — sad' mor. — Nu kan du
bliva
professor minst, när du lärdig att skriva.
Men du har ej dig tvättat sen i fjol;
det skall bli skönt att skina som en sol;

gå nu i bastun, du min gosse kära,
och orkar du ej gå, skall jag dig bära.
Ja, mor hon bar sin luns som mjölesäck;
då tyckte Vidrack han var riktigt käck.
Men se, nu kom det svåraste i saken:
— Sitt gossen min, så kläder jag dig naken.
— Vad ? Skall man kläda av sig i ett bad ?
— Ja, det förstås. Var nu rätt snäll och glad !
Men den, som ej blev glad, var mjölesäcken.
Ett sådant tyranni ! Nej, det skall näcken !
Till det så hade Vidrack visst ej mod;
Han kröp på laven som han gick och stod,
i skjorta, byxor, stövlar, väst och tröja
och svettades så grymt av där att dröja,
att gossen stackare blev bastusvag
och somnade ... och sover än i dag.

Bastun där Vidrack sover än i dag.


