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Harmånger och Jettendaal S:r
den 4 Martij
Åhr 1658.
Nämbden
Joen Olufꞵon i Watnlångh, Nils Swenꞵon i Åå,
Pedher Swenꞵon i Fårꞵa, Joen Erꞵon i Linsta,
Erich Nielꞵon i Rosta, Per Jonꞵ i Lönånger,
Lars Hanꞵon i Rostad, Erich Biörꞵon i Åå,
Oluf Perꞵon i Wattrångh, Per Jonꞵon i Åå,
Nils Joenꞵon i Steringh, Joen Perꞵon i Wijk.
Joen Perꞵon i Suidia hafr af hastoge modhe sagdt oguädens ordh emot Erich
Olufꞵon i Hånick, huilka ordh han nu på tinget Rättade, ähr han fäldt att bötha
3 m:r.
Huuꞵarme i Harmånger 4 Perꞵoner dheras skatt 1 hemman 5 öre 18 ?:r.
I Jettendaal 5 Personer dheras skatt hemman 1:14 öre 8 ?:r.
Måns Swenꞵon, Anders Michelson och Erich Olufꞵon i Håchsta blefwe på
sine walle hions wägnar huardhera fälte att bötha 3 m:r för thet the hafwa sleft
sin boskap i Pell Perꞵons i Bäling oslagne ängh och wedergälda skadan.
Anlangande dhen halfa Knechtefärdh som Jon Perꞵon i Suidia och Lars
Erꞵon i Hånok tuista om, efter en Såldat Lars Månꞵon widh Paꞵ 40 åhr
sädan. Så wardh thz så af Nämbden öfwerwägat, att all den stundh Jon Perꞵon
eij kunde medh quitto bref eller wittnen bewijsa b:te lego wara betaldt, dy
behåller dhen Lars Erꞵon i Hånok för sitt hemman halfparthen och Jon Perꞵon
bethalar honom för dhen andra halfwa dhelen, efter Soldaten rustades i 14 åhr af
Jon Perꞵons gårdh, och dhen legan blef lagdh för 30 P S:M:t.
Dato Framlade Erich Biörꞵon i Åå en Kiöpeskrift Dat: 2 Januarij Åhr 1656 af
innehåll att Jon Emphastꞵon i Kongzgården hade medh sin Hustrus jaa och
samptyckio uplåtit och Såldt honom som rätte bördeman ähr, sin Hustrus Huus
och Jordh liggiandes i b:te Kongzgården som är 7 öre 12 ? i skatt eller 44 måhl
och 16 Stänger, och dherföre upb:t 2 RP eller Åtta dahl. K:M:t för huart måål
och för husen 22 P Sölfr M:t till fullo nöijo, som han nu på tinget offentligen
tillstodh och bekände, doch sigh förbehållit en Stufuutompt i sin och sin hustrus
lijfztijdh. Så emädan dhe her om så wänliga förlijchte wore, och samma Jordh
war både lagbudin och lagståndin. Dy dömbdes dheras kiöp fast och gildt, som
brefwet dher å gifwit widare utwijsar.
Erich Nielꞵon i Rosta inladhe i Rätten en Fullmacht dat: 26 Janu: 657, huar
medh han på sin och sijne Syskons wägnar ifrån Enekiöpingh infordrade af
Fändrijken Lars Perꞵon i Wattrångh betalningh för Siu måhl Jordh och dher
tillhörande Huus penningar, och efter nu för:ne Lars Perꞵon frånwarande i
Krijgh war och hans hustro wiste dher lithet Suara till, dy upsattes ährendet.

Lars Olufꞵon i Nybyen lagbödh 17½ måhl i Thensätter 3:die gångn.
En gammal quinna Märit Olufzdotter i Hånok lätt sigh upbiuda till syttningz 1
gången.

