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Jettendaal och Harmånger Soch:r
Den 17 Novemb:
Åhr 1658.
Nämbden
Joen Olufzon i Watnlångh, Niels Suenꞵon i Åå,
Per Suenꞵon i Forꞵa,
Joen Erichꞵon i Lindsta
Erich Nielꞵon i Rosta,
Per Joenꞵon i Lönånger,
Lars Hanꞵon i Rosta,
Erich Biörꞵon i Åå,
Oluf Perꞵon i Watrångh,
Oluf Nielꞵonn i Lönånger,
Nielz Joenꞵon i Steringh, Joen Perꞵonn i Wijk.
Anders Joenꞵon i Lunda hafuer på tuenne tingh tillförende warit pålagdh att
skaffa quittans af Fredrich Ingelꞵon i Åkrö och Rogstad Sochen Angående 8
P som han på sitt förmynderskapz wägnar war skyldigh Malin Suensdotter i
Åå, och sådant alt mz tredsko och Mootwilligheet försuthit, Ähr han derföre för
tredsko sine fält att bötha 3 m:r, och dömbder bethala gäldet. Och emedan
Anders Jonꞵon klandradhe denna för:ne domb, fälthes han åther att bötha 3 m:r
för dombruth.
Hans Olufzon i Wattrångh hafuer belägrat Brijtha Olufzdotter ibid och togh
henne sädan till Ächta, är han dherföre fält att bötha 20 m:r. Giftm. 3 Cap.
Huuꞵarme i Harmånger 4 Personer dheras skatt 1 hemman 13 öre 16 ?:r.
I Jettendaal 3 Personer dheras skatt 15 öre 15 ?:r dher på bewijs gifuidt.
Anlangande Hustro Elijns i Suidia Caution för sin Mågh Joen Olufzon i
Elfstad för 10 RP hoos Kyrckioherden Wyrdige M:r Peder widh
Kopparberget, huilka penningar Jöns Jonꞵon i Hånik på hennes wägnar betalt
hafuer, Och nu Hustro Elin will inwända som skulle hon eij wara efter lagh
bebundin stå i Caution. Så är dher öfuer Rättens afsagdhe domb: Att aldenstund
dhe andre 6 Cautionister eij så lätteligen hafua gådt i löfte, så frampt Hustro
Elijn medh sin böön icke hadhe wunnit dhem dher till, efter Jon Olufzon satt för
sin gäldh skull i Fängelꞵe. Altså dömbdes hon efter sin quotam för sitt löfte
bethala samma 10 RP till Suen Jönꞵon i Honoch.
Dhet suidiefälle belangande som Anders Jonꞵon i Lunda hafuer fält, sådt och
upskurit Rogen af i skåfue för thet Ängeslandh han ther, till någon tijdh haft
hafuer; Så blef han nu så med Anders Hanꞵon och Harall i Lindsta förlijcht
att han gaf dhem huardera En Spann Sädh, men Jon Erꞵon i Lindsta gaf sin
Rätt efter, och der med skolle dhe efter sine låttfällen behålla ängeslandet medh
thet fält är inn till wägen som godhe män skolle dhem emillan Jäncka och
Lagha.
Dato inlefrerade Kyrckioherden Wällärdhe H: Oluf Hoffman tuenne
Imriꞵningz Sedlar öfuergifne af Sahl. Erich Bandtleers barns Målsman
Bryniel Danielꞵon Åkerman härhörandes af 67 P KM:t, medh huilka
Penningar han will bethala H. Oluf för den kost som Saligh Bandtlerens Son

Åke b:d hoos H. Oluf förtärdt hafuer. Så emedan H. Oluf befann sigh wara mz
samma Sedlar besuijken, efter Debitorerne eij så mycket befunnes skyldige.
Altså inlade han H:s G: Exll:tz Landzherrens Högwälborne Gref Johan
Oxenstiernas Arrest Sedell af Dato 14 October 1657, uppå så många Penningar
Nembl: 67 P hoos Suen Mårtenꞵon i Brinsta för den gäldh han skyldigh ähr,
huilke penningar och hoos honom till wijdare uthslagh förbudne blefue.
Dato wardt afsagdt, att Niels Perꞵon i Edsätter skall bethala till Hans
Toolꞵons fullmächtige Båtzman Oluf Olufzon En Koo, och sökie han sedan
Anders Hanꞵon i Lindsta som han bädst kan och gitter.
Huus och Jordh belangandhe så dömbdes Niels Perꞵon att bethala sin broders
Hustro Elijn huadh hon efter sin Sahl. man Lars Perꞵon kan efter en broders
lått tillfalla, efter hon den Rätten efter sitt barn tillfallen blef, som sädan efter
Fadheren dödh blef.

Dito den 11 Junij
Åhr 1659
Jöns Olufꞵon i Rosta hafuer fältt någre ohöflige ordh emot Hustro Margreta
Nielz Larꞵons i Backan huilke ord Jöns Olꞵon nu badz före och rättadhe för
ähn han af tinget gick, blef han fält att bötha 6 m:r efter thz 43 Cap. Tingm.
balcken.
Erich Ingemarꞵon i Hällen och Jon Anderꞵon i Lindsta hafwa medh tresko
innehållit hoos sigh emoot H:s Grefl. Nådes Landzhöfdingens Ordre
lägerfärdzpenningarne som dhe skulle gifwa tillbaka, ähre dhe dherföre fälthe
hwardera att bötha 3 m:r.
Erich Ingemarꞵon i Hällen upbödh en quinno Kiortill i Pantt för 14 P 9 öre 2
gången.
Niels Perꞵon i Wattrångh och Joen Nielꞵon i Watnlångh förordnades
Målsmän för Hustro Ingridh Sahl. Båtzmans Lars Erꞵons b:d.
Dato tedde för Rätten en tiänstedrängh Oluf Gynteꞵon och på sin och sin
broders Jörans wägnar föregaf sigh wara bördigh uppå ett hemman efter, efter
dheras Farsmoders broders dotter Sahl. Hustro M???? Mårten Jonꞵons i
Nybyen som är 6 öre i skatt. Och tilltalade sin frände Joen Olufzon som dher
på såsom till syslorätt och kiöp inkommin war, att dhe så när wore dhet att
inbörda och loꞵa, efter han gönom döden afgången war, som han. Thå inladhe
Joen Olufzon ett förseglat syslobref Dat: 23 Feb: Åhr 1657 förmälandes mädan
Mårthen Jonꞵon och hans Hustro Malijn Nilsdotter wore till någon ???kompne
att dhe icke förmådde hemmanet medh deꞵ rätte bruuk ??? Åhrlige uthlagor
förestå, Och Oluf Larꞵon i Duästa som Närmaste bördeman å fädernes sijdan
war, sigh lageligh ifrån sadhe, hafua the antagit b:te Joen Olofꞵon, honom och
henne för löst och fast i döde dagar att nähra och försöria och dher mz inlagdt
och betalt till hemmanetz löꞵningh till förrige Landhbonden Biör Jonꞵon b:d
för Knechteståndz bekostnadt 150 P KM:t som brefuet wijdare uthwijser. Dher
emot inwände Oluf Gynteꞵon och sadhe att han tillförende hafuer budit sigh till,

och nu wiste han inthet utaf att denna Joen Olufzon war der antagin. Thå
witnade Länsman Erich Anderꞵon i Gärde efter sworne Edh, Att thå han för 3
åhr sädan råkade Oluf Gyntꞵon i Nårbo Sochen och Hålziö by för ähn thet blef
skrifuit dhem emillan, inrådde han honom skynda sigh att fråga der efter i tijdh,
för än Jon Olufzon blifuer antagin. Hafwer han thå suarat, thet hastar intet han
kommer wäll tijdh nogh, thet och nu Oluf Gynteꞵon eij kunde neekade till. Thå
framkallades b:te Hustro Malijns syskonebarn å Fädernes sijdan som äre Oluf
Larꞵon i Diursta och Hustro Malijn i Steringh mz sin Son Oluf Mattzon,
och å Mödernes sijdan som äre: Erich Olufzon i Hånick, Jöns Ehrꞵon i
Steringh och Joen Nilꞵon i Watnlång på sin Hustrus wägnar huadh dhe wille
swara dher till? Suaradhe the, Att aldenstund denna Sahl: Hust: Malin mz sin
man Mårten Jonꞵon hafwa låthit sigh och hemmanet lageligh å tinget åthskillige
gånger upbiuda, och ingen af oꞵ dher wellat instijga att antaga hemmanet och
thet gamble folcket, dy kunde dhe inthet mz gådt Samweth tuinga honom dher
ifrån, efter han henne wäll skiött, hemmanet brukat och wäll förestått hafuer,
uthan thet honom för löꞵning inrymma och uplåtha. Och i fall, om Oluf
Gyntheꞵons broder Jöran framdeles komme och förmenthe sigh winna honom
dher ifrån, Så welle the thå sin Rätt dher uthinnan hafwa förbehållit. Och der mz
lades ährendet till Nämbdens öfuerwägande och sadhe the, att oansedt Oluf
Gyntheꞵ en slächt och bördeman war, doch uthstängdh Arfwinge, lijkwäll
medan han eij hafuer achtadt tijden, och hemmanet war lagbudit och lagståndit,
af Närmaste Arfwingar wedersakat, och denna Joen Olufzon som och Hustro
Malijns skyldeman war sigh till bijstånd i ålderdomen intagit, hemmanet mz
Cronones uthlagor försuarat och förnödt Knechtestånd betaldt. Dy dömbdes han
samma hemman behålla och besittia efter Lagh och thet 2 Cap: i Jorda balcken,
mz så beskedh att han aflägger och bethalar Arfwingarne sin Arfzrätt der af efter
huar dheras quotam, sädan bewijꞵlig gäldh och sytningzlöön efter gode mäns
rättwijꞵe Rächningh och lagningh är aflagdh och betaldt.
Dato tillstodh och bekände Oluf Jonꞵon i Kongzgården, Mårthen Erꞵon i
Diursta och Suen Mårtenꞵon i Brindstad hafua uplåthet och såldt sin Suåger
Lars Olufzon i Nybyen dheras hustrurs och Suen Mårtenꞵon sin Arfue Jordh
liggiandes i Thensätter Nembl: Oluf Jonꞵon 3½ Måhl för 7 P 28 öre och Huus
för 1 P 23 öre Mårten Erꞵon 3½ Måhl för 7 P 28 öre alt i Sölf: Mynt berächnadt,
men inge Huus och Suen Mårtenꞵon 3½ måhl för 19 P 22 öre och för Huusen 7
P 29 öre, Item för Afradh 5 P 15 öre KM:t, Och samma penningar till fullo nöijo
upburit, som Kiöpebrefuedt Dat: 7 Junij 1659 wijdare förmähler. Så emedan
samma Jordh war lagbudin och lagstånden, och så på tinget lageligh Ransakat
och giort war, dy ehrkändes dheras kiöp fast och gilt som brefuet dher å gifuidt
Omständigare förmäler.
Per Jonꞵon i Åå begärte måhl och prof emillan honom och Joen Perꞵon i Åå
efter dheras förfäder öfuer 80 åhr sädan hafua skiftadt hemmanedt sin emillan.
Så emedan thet fans bewijsligit att dheras föräldrar tillförendhe hafua hållit
Måhl och Prof, och der medh till en tijdh stilla tegat: Altså kunde Rätten thet eij
tillåtha, uthan thet allenast låtha mz gode män rätta, dher Råarne i dheras
tegeskiftten kunna wara förfalne.
Dato giorde Erich Nilꞵon i Råsta på sin och sijne medarfwingars wägnar
anhängigh en Saach emot en änckia Hustro Kirstin Sahl. Leutnamptens Lars

Perꞵons efterlefuerska i Wattrångh, Angående dheres Huuꞵ och Jordh af
hennes hemman. Så emedan H: Erich Wattrangius gönom sin Fullmächtige
Suen Perꞵon i Watnlång eij upwijste Erich Nilꞵons och hans ??? Arfwingars
Quittobref, dy ähr medh den saaken upskutit att bättre skiehl i den saaken
Insinuerat warder.

