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1 ‘ISt§1ldés f6r“r§tten Jon Arvidsson vid Strahdén, en ung dr§ng_s6mfr 2.&r sedan haver_b¢3ovitHerman,Heljes§ons dotter, Mali Her;
mansdotter i L111enammar; det han nu tillstér och érbjudér sig
vilja¢§kta.henne. Héremot Hermanfoch bans dotter.m6tte och s5-
ger sigHicke vill ingé eller samtyckanégot éktenskap men begr.att rétten villa d6@q*demgme}1an} itém sade Herman, att den
drng Jacob Bén§tssQh 1 Kderd med sin fader ett Ar tillfrne
§n,som han$yissge;av§denneIJon;§§& bad om hénshdottér;;at§¢J§cob
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DOMPROTOKOLL:

LILLEHAMMAR 16/10 1695 nr. 18 0 19.

He1ge Jonsson i Li11ehammar uppbjuder nu 4 6b 4 pb ibm, som han

kpt av Anders Helgesson 1 g. nock 4 6b 4 pb, som hans morfader

Herman Hekgesson med sin hustru Range1a Bengtsdotter 16st och

nu ti11 honom Gverdrager och honom som géva avsté frsta géng.
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‘/Olof Gu§1i:'%év‘§3_c:>'ri‘ri s31jri{','h'.“;'RahEj'é1é"tI-i§i§ra}:dsd§£t§rsVfQ v‘aigna:.j avhéint¢;3 i5bilO.pb£ode1s_j6rd 1' Lilléhammar; som ‘varikt hanya .
svrfgderfalvard;Helggsspnsmr5tta odel till Helge Jonssbn*1§6bU, A
4 pb och ti1lvNi1sJa'cOb'ssOn'2 3136 pb. ‘ M ~ ‘ M M
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Jder Larsson, Klépp, beknde fr rtten, att han A sin h. v§g~,
nar,iB5rta Jacobsdottér, sélt}3j6b 4 pb hans hustrus;odelsjord 1
Lillehammar, som hon érvt efter sin,morfader sal. Herman Helgese
son, till sin svéger Nils Jacobéson 3vd f6r jorden 15 far

%

munteringen.
A .

;¢/@¢@.@/"»;f/
Vann tillbaka 2/5 Gachién~av Gymnasiehemman Sundsby. som kpts
av Marg. Huitfelt.

 

Helge T&}le§s9n ;HHerman“Helqesspn,,“, _
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3-is-s§,+ 21.22£1? iZ§.

Joder Larssons i Klépp h. Borta Jacobsdotter efter foregéngen
laga stémning uppé sin broder Nils Jacobsson i Lillehammar och
halvbroder Helge Jonsson i Lillehammar klagade for rétten, att
dessa hennes syskon haver delt sins emellan all odels jorden ef~
ter hennes och deras morfader Herman Helgesson, som bestod av en
hel skattegérdhbillehammar, och att hennes sambroder Nils vill
allena tillégna sig l/3 Kédetod. Helge Jonsson svarade, att han
sjélv sig tillhandlat av sin farbror Andreas Helgesson 4 ob 4 pbi Lillehammar och éven l ob 4 pb av Rangela Halvardsdotter, dérgtill har hens morfader Herman Helgesson och hans h honom sknkt
4 ob 4 pb uti Lillehammar och gjort en sédan forordning, att
hans dottersoner Helge o Nils efter hans dod skall njuta och be~
hélla var sin halvgérd i Lillehammar och dotterdottern Borta
Jacobsdotter att taga losen for sin del déri, vilka foreskrivna
kop och gévor Helge Jonsson uppé beting uppbjudit och fasta be~
kommit 4.2.1697, varemot Borta Jacobsdotter eller hennes man,
Joder Larsson aldrig forrén nu négot klander gjort och formenar
att opétalt njuta och behélla denna sé lagligen sig forvérvade
egendom. Sambrodern hans tvé parter och henne en tredjedel sé
formenar han som broder r intet have obilligt sokt att han, nr
systern pé sin lilla del intet bruk eller séte kunde motta, det
samma frén henne losa, varmed hans svéger och han blivit forlik~
ta och tagit pengar for sin hustrus del, det som hustrun nu
klandrar, att hennes man icke heft makt hennes rtt att bott-
giva. Betr. Helge Jonsson resolverades hans kop stér fast, dé
inget klander forut framforts. Vad angér Borta Jacobsdotters
kéromél mot dess broder Nils Jacobsson sé emedan han i det fasta
varken efter morfadern eller egen fader mera bekommit Sn som ho-
nom efter lag tillkommer och dessutom betalt sin syster och
svéger sé kan tingsrétten intet finna;’att dess syster som f6r~
summat sin rétt och étalan mot dess halvbroder kan icke hennes
broder; som inte tagit mer n sin rétt tvingas till andra beslut

Nils forklarade sig uppé sin systers kravomél mot honom som fol»
jer, att hans morfader Herman Helgesson genom arv och bord till~
kom ett helt skattehemman i Lillehammar, varav 2 parter bort
honom tillfalla och hans syster Borta den ovriga tredjedelen,
havandes han nds létit sig noja med sin morfaders forordning
och halva gérden och den hér med sin svéger Jhder Larsson honom
givna kopebrev 4.2.1713 beviste, att ock han pi sin hustrus
végnar med forberorda modersfaders forordning varit nojd och for
sin andel tagit penningar. Vad angér 1/3 sk.h. Kéderod, som fa~
dern honom och hans syster till arvs‘l§mnat och déruti

Uppg. erhéllna frén Hjordis Jacobsson, Stenungsund, l99l~03~O9”
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O17 2.1746 nr 2

Bengt Helgessons avstéelsebrev till sin bror Nils Helgesson
9.11.1734 mot 40 dsmt.Helge Joansson o dess h. Bérta Larsdotter
tillkommer 209 dsmt, uti vilka penningar Nils Helgessons syskon
Bengt Helgesson, Nés, Malin, Rangela och Elin Helgesdttrar gm
slna man Sven Bryngelsson i Krok, Olof Toresson i Hagen, Anders
Svensson Aker enligt kvitt. 8.3.1742
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uppg. erhéllen frén Hjrdis Jacobsson, Stenungsund, l99l~O3-9 P



Lafarts Dombok héllen pé Nordre

Héradz hésteting uti Smedseréds

Géstgiferi hr 1748.

24 oktober.

£0.20.

Inréttades fer mig ok sittjandes rétt ett Kidpebref
eller afhandling daterat den 22 december 1746'

hwarigenom systrarna Kierstin, Malin, ok Ingebor
Nilsdéttrar till theras broder Pehr Nilsson afB$idt
uplétit ok afhént sig féljande fasta égendom némbligen

theras andelar, systerlétter uti ett halft skattehemman

i lillehammar, belégit i Nordre Hérad ok Odzméls socken

mot undféngen Kiepeskilling Nittiotwé Dahler ok 23

silfermynt ok alldenstund med féreberérda systrars
égendom befinnes wara laga frsfarat, sé at den pé thet
allménna héradzting ér upbuden, férsta géngen den 20 februari
1747, andra géngen den 50 may éhr 1747 ok tredje géngen den

20 oktober likaledes éhr 1747, hwarefter utan annat hinder
af imellankommit klander detta éhr lagsténdigt er.
Férdenskull ok pé wederbérandes begiéran démdes thetta
ok i kraft af 4 cap.i jordabalken fast ok sténdigt sténda

samt at aldrig étergénga, é fdlje hwaraf mfwanbenémda

andelariuti halfa skattehemmanet i lillehammar tilégnas
Pehr Nilsson dérstédes ok these arfingar sé fbdda som ofbdda

at som Wélféngen bk ewigt fbrwérfadt égendom sé éga nyttja
ok bruka ok behélla uti ewigt , jord,éker,éng ok skog,

fiske ok fiskewatten, torp ok torpstéllen qvarn ck qvarn—

0 stfdllen med alle. tillhérigheter som nelmnas 1/can i wéta ok

torra, nérby ok fjerran intet undantagandes af allt thet
som ther till af élder lagt ok legat hafwer, sé lyda
eller hédanefter med lag tillwinnas kan,

ok béttre r éga én mista.

Héradzrétten.



Lagfarts hdste ting
héllet vid Smedseréds

Géstgiferi 15 okt. 1752.

Enligt nu fér rétten upwisat afhand1ing,daterat
den 12 april 1750 hafwer Pehr Nilsson i lillehammar
till sin broder Jakob Nilsson fér 50 dahler
silfwermynt afstédt.5;1/9 penningbol Odelsjord
i lillehammar, hwilka 5 1/9 penningsbol upbudes
n u férsta géngen.



Lagfarts hbste ting
hé11et vid Smedserbds
Géstgiferi 13 okt. 1752.

Enligt nu fr rétten upwisat afhand1ing , daterat

den 12 apri1 1750 hafwer Pehr Nilsson 1 Li11ehammar

ti11 sin broder Jakob Ni1ss0n fbr 30 Dah1er si1ferm

afstédt 5 1/9 penningbo1 Ode1sj0rd 1 Li11ehammar,

hwi1ka 5 1/9 penningbol upbudas nu frsta géngen.



H6stet1ng 1753.

uppa 1nstamn1ng av Per N11ss0n 1 L111ehammar ar O1of Rassmusson

1 Berg p11ktfa11d fer thet han v1d aukt10n 1 Berg t111f0gat

den frstnamde 2ne s1ag med b10dv1te t111 2 dahler fbr varder,

t111sammans 4 dah1er smt. T111aggande kan att av frebenamte

Per N111s0n 1 L111ehammar, emot Lars Svensson och hans

hustru Anna Rassmusdotter 1 Anfastered angaende oqvadande

1nstamt ma1, besagda hustru Anna fbr att 1 stort samqvem

a ovan namde aukt1on 5 Per N11sson utgjut1t 0qvadn1ngsord,

p11ktfa1d t111 2 Dahler smt bbter.
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Utdrag utav Dombok i Inlands Nordre harad A i"*
den 3 Oktober 1786.

Paragraf 9.

Jamiikt nu for Tingsratten uppgifwit, samt af
Jakob Nilsson och Anna Jonsdotter, samt Borgaren

i Kongelf Jons Jakobsson och Regina Andersdotter

underskrifwit, och med wittnen vi11 Haradshofdingen

Hogaktade Herr Amber Grotte, och Adjutanten uti
Udsmals Pastorat vordige och wallarde Herr Johan

Ekelund bestyrkt Sa1u och Kjbpebref, Daterat den

30:de Sidste September, hafwer bemalte Jakob Nilsson

med sin Kara hustrus Anna Jonsdotters ja och samtycke,

sa och af fri wilja och walbetankt finna, uppiatit och

fbrsélt till sin Kare son forenamde Borgaren uti Kongelf

Jons Jakobsson, samt dess Kara Hustru Regina Andersdotter.
Saljaren Jakob Nilsson dels arfda och deis i bord

inlosta Krono skatte Rusthalds hemmanet Lille hammar,

bestaende af nio fyrtionde delar med tillhorande
MONDERING och DRAGONE hast uti ett helt hemmantal,

belagit uti GUTEBORGS och BOHUS Ian, INLANDS NORDRE

harad och Ustmals Socken, och det for en oferens—

kommen summa af tvahundrade (200) Dahler Specie, elier
ett tusende tvahundrade Dahler silfermynt, Dock

fbrbehallas forenamda Jakob Nilsson och hans Kara

hustru Anna Jbnsdotter en roiig besittning af ofwan

staende hemman sa lange de behaga, och emedan den sidsta
penningen med den forsta ar richtigt betald, och till fullt
noje erlagd, sa har bemalte Jakob Niisson afhanda sig
sin Kara hustru, och bfriga arfwingar, bemalte nio

fyrtionde deiar uti hela Krono skatte Rusthalds

hemmanet Li11e hammar, tiliika med tillydande MONERING

och DRAGONE hast, och tillagnat dem hans Kare son Borgaren

Jons Jakobsson, hans hustru, barn och arfwingar, sa fbdda

som ofodda, med alla dess agor i Gard och jord,

1



acker och ang, torp och torpstailen, samt skog och mark

fiske och fiskewatten, qvarn och qvarnstalien, jamte
alla andra tillydande lagenheter af hwad namn de hafwa

kunna, i wéta och torra, naroy och fjarran, intet
undantagit, som dertill iigger och lyder och af aider iegat
hafwer, eller derefter med lag och ratt ti11vinnas,kan,
utnytja, bruka och besitja, som dess wa1fagna agendom.

Hafwandes Sven Svensson i Munkerod och Inger Jakobsdotter
ibidem, Anders Halfwardsson i wastra Berg och Nicella
Jakobsdotter ibidem, Jon Nogder pa Osebacken och Catharina

Jakobsdotter ibidem, samt Nils Jakobsson i Lillehammar

genom med wittnen, ofwanamda Herr Adjuéght Johan Ekeiund

och Christian Jonsson i Lillehammar bestyrkt paskrift
af samma dato 8 forenamda Salubref forkiarat sig alldeies
nogda med, at deras Kara Swarforaldrar (foraldrar) uppiata
och salja sin fasta egendom med tiilhorande mondering och

dragone hast till forenamda dons Jakobsson emot tva hundrade

Dahler Specie elier 1200 dahler silwermynt,
i aniedning hwaraf fdrenamde Borgaren uti Kongeif dons Jakobsson

lat for sig och sin hustru Regina Andersdotter anhéila
om uppbord 5 daraf Dom, i foreberorda matto sig tiilhandlade
nio fyrtiondedeiar uti hela Krono skatte Rusthaldshemmanet

Lillehammar, som bewiljas dom nu forsta gangen.

Den 16:e Oktober 1786


