Perunkirja Matti Matinpoika Ollila s. 22.05.1751 k18.11.1821 "Strangin talo"
Vuonna 1821 26 päivä marraskuuta on allekirjoittanut on tehnyt pyynnöstä
syytinkimies Matti Matinpoika Ollilan (kuollut 18,11.1821) perunkirjan, hän jätti
jälkeensä kolmannen vaimonsa leski Maria Jaakontyttären (Hernesniemi), ja tyttäret
Marian ja Liisan, he ovat ensimmäisen vaimon Maria Erkintyttären lapsia. Maria on
naimisissa vävy Jaakkko Jaakonpoika Storstrangin kanssa ja he asuvat kotona. Liisa
on naimisissa vävy Juho Jaakonpoika Lilltarvosen kanssa ja he myös asuivat
Ollilassa. Kaikki mainitut olivat paikalla.
Kiinteä omaisuus
Kahden tynnyrinalan "Alangon vainioksi" kutsuttu peltoalue, minkä Matti
Matinpoika on elämänsä aikana ylösottanut, ja minne hän on syytinkiasuntonsa
rakentanut ja loppuelämänsä asunut, yhdessä kolmannen vaimonsa Maria
Jaakontyttären kanssa. Matin testamentin mukaan hänen kuolemansa jälkeen saa
syytinkiasunnon hallintaansa hänen leski Maria Jaakontytär. Asiasta hän on useita
kerto ja vähän ennen kuolemaansa ilmaissut tahtonsa.
Tontti Alangonvainiolla 25 kapanalaa(0,36 ha arvoksi arvioitu

8 rupl

Tontilla pieni asuinrakennus penellä kammarilla
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Yhteensä

12 rupl
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Inventaari yhteensä

29 taal 45 kill

Perunkirjoituksen verot ja palkkiot yhteensä

1 taal 66 kill

Omaisuus yhteensä

19 kop 19 kill

omaisuus jää Matin testamentin mukaan eliniäksi leski Maria Jaakontyttären
hallintaan. Matin testamentti todetaan 1827 käräjillä pätemättömäksi.
Allekirjoitukset
leski Maria Jaakontytär Ollila
Perunkirjoituksen tekijä Carl Stålberg (Lappajärven käräjäkunnan kirjuri kirjoitettu)
1700 luvun tyylillä olihan vaikea teksti; varsinkin ne kaluluettelot)
arviomiehet
lautamies Esaias Orava Juho Savola verotalonpoika.

