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Gnarp Bärgꞵiö och Haꞵala Sochner. 
 

Denn 26 Februarij 
Anno 1655. 

 
Nembden. 

Lars Anderꞵon i Tanna, Olof Annderꞵon i Boostad, 
Peder Mattꞵon i Skrämsta, Joen Erichꞵon i Ååꞵe, 
Biör Olofꞵon i Haꞵala, Joen Anderꞵon i Boostadh, 
Erich Anderꞵon i Tanna, Lars Engiebrechtꞵon i Skiestad, 
Peder Erichꞵon i Ungre, Joen Hanꞵon i Frästad, 
Peder Joenꞵon i Ååse, Peder Anderꞵon i Huustadh. 

 
Erich Abrahamꞵon i Ååꞵe och Matꞵ Larꞵon ibid: hafwa wijd H:s Grefl. 
Nådes Lanndzhöfdingens H. Johann Oxenstiernaꞵ Annkompst, warijt 
Stombde medh sijne Hästar i Gästgifwaregården, och med tredsko thet 
försummat. Ähre dhe efter Krögare Ordinantien 651 fällthe att böta 40 m:r, Och 
emädan dhe inthedt hade att böta medh, blefwe dhe efter dhen Höghl. Kongl. 
Hofrättens Straffordningh, dömbdhe att sittia en månadt dagh i Fängielꞵedt. 
 
Båtzman Anders Håckꞵon i Röde, wardt sach _ 3 m:r för Obeqwemlidt taahl 
för Rätten. 
 
Item Löchtade han Båtzman Markuꞵ Jostꞵon för Rätten, wardt han derföre 
sach 12 öre. 
 
Båtzman Anders Håckꞵon i Rödhe och hanꞵ Hustro Kirstin b:d blefwe efter 
Nembdens Öfwerwägande fällte att böta _ 3 m:r för tiufnadt på een lijten 
gammall Finger Sax af Peder Ohlꞵon i Byen. 
 
Peder Ohlꞵon i Byen wardt på sin hustros wägnar fälldt att bötha 3 m:r för 
Oqwädens Ord till Hust: Kirstin i Rööde. 
 
Hindrich Larꞵon i Kiöölꞵiö hafwer slagidt Matz Iꞵraellꞵon ibid: een blånadt, 
wardt han dherföre saach _ 3 m:r. 
 
Och Matz Iꞵraelꞵon sloog honom igen 4 blånader, wardt han derföre fälldt att 
böta 12 m:r och blefwe förlijchte. 
 
Olof Erichꞵon i Gindstad hafwer fälldt Obeqwemblige Ord emot Erich 
Anderꞵon i Gärdhe och Peder Larꞵon i Näppängie, hwilke ord han nu på 
Tingedt rättadhe. Ähr han för sitt Obqwemblige Ordh fälldt att böta _ 3 m:r efter 
Tingmålaballkens 43 Capitel. 
 
Peder Anderꞵon i Åkne som är een gift Mann, är wordin berychtadt för 
Lägerꞵmåhl med een Lööꞵkåna Anna Perꞵdotter i Ängeby, af thz tillfälledt, 
att han uthi Brytties boställe hafwer leegadt tillhopa medh någre Pijgor dher 
oppå een Ladulooga om sommar tijdh mädhan dhe slooge Haddungzängien. 



Dherföre dhe hwar för sigh åthskilde för Rätten förhörde blefwe, och till 
Lägersmåhledt Alldeles neekadhe. Wiste icke heller dhe andra Pijgorne som tå 
dher jempte lååge dhem någon gierningh bewijꞵa, meera änn deth att Peder 
Annderꞵon kan närmast denna Anna att liggia. Och efter hon een Lööꞵkåna war 
hafwer rychtedt sigh wijda Om dhem uthkommidt. Hwarföre och nu Peder 
Anderꞵon begärte få leeda sigh dher ifrån medh Lagha Eedh. Dher på hann och 
fäste Lagh, och satte borgen för sigh. 
 
Huusarme i Bärgziö 10 Personer deraꞵ skatt _ 3 hemman 3 öre 
                 I Gnarp 8 Perꞵoner deras skatt _ 2 hem: 4:18 th:r 
 
Olof Larꞵon i Gryttie är wordin af Gnarp Sochn förtrodd och tillsatt att 
upbähra Cronones uthlagor Och ähre kommin på rest _ 130 P KoppM:t, som han 
tillstodh och bekiände. Wardt sagdt att alldenstund Sochnen hafwa denna Olof 
Larꞵon tillsadt och Cronones Penningar äre af honom förskringradhe, Dy är 
Sochnen Cronones Fångaman att upfylla och betala resten Och sökia af boo 
hanꞵ så långdt thz räcker. 
 
Lille Peder Olofꞵon i Haꞵala Sochn tillstodh och bekännde wara skylldigh 
sijne twänne Systrar Sigrid och Brijtha Olofzdöttrar, för dheraꞵ afwijtrade 
Arfwelööꞵörer, hwardera 1 Koo och ett Fåår, Item 9 spänn Sädh och 6 m:r 
Koppar. Dhetta förutan är hann och skylldigh _ 28 Dal:r Kopparmynnt på een 
knechtehufwud Summa. Till Borghmästaren i Hudichzwalld Joen Mårtenꞵ: 
Quast ähr hann skylldigh Penningar _ 155 P 11 öre Koppmynnt; Dherföre 
hafwer han satt honom sin Huuꞵ och Jordh efter ⅖deelar af 6 öre 16 th:r i skatt 
till pannt. Dhetta wardt så öfwerwägat och sagdt att Systrerneꞵ löꞵöörer och 
Knechtelöönen skole först af hans Huuꞵ och Jordh berächnaꞵ; Och dhz öfrige af 
Huuꞵ och Jord wedersatte han Borghmästaren till pantha för b:te Gälld, Och 
dher medh läth Borghmästaren samma pannt upbiuda förste gången. 
 
Dato tillstodh Hanꞵ Larꞵon i Frästad wara skylldigh Borgmästaren Joen 
Mårtenꞵon Quast _ 79 P 9½ öre Koppmynnt, Och dherföre satte honom i 
pannt _ ⅕deel af sin hustros hemman dher sammastädeꞵ. Hwilkenn lått 
Borgmästarenn läth upbiudha förste gången. 
 
Anders Joenꞵon i Gryttie Laghbödh andre gången sin Hustros Jord i Ellgerij. 
 
Båtzman Lars Månꞵon i Watnlång och Harmånger Sochn Laghbödh förste 
gångenn sin hustros Jord i Fiskiewijk. 
 
Peder Anderꞵon i Huustadh förordnadeꞵ Måhlzman för Änckia Hust: Elijn i 
Bärga. 
 
Anders Ohlꞵon i Boostad Laghbödh 3 sinnedt een Jordelått liggiandes i Byen 
efter 1 öre 12 th:r i skatt. 
 
Dato tillstode Joen Larꞵon och Anders Joenꞵon i Hullte att dhe hafwa 
inrymbdt, sålldt och uplåthidt Peder Nielꞵon i Inngesarfwen een trijdiepart af 
Sörre- och Nämbare Fäboställen, Nembl. i så måtto att han uthi Sörrebodarne 
skal behålla Skog och Muulebeet till ⅓deel, Och dherföre upb:dt Penningar 50 P 



Koppmynnt. Men uthi Nembareboder hafwa dhe inrymbdt honom på 14 dagars 
Mulebeet om Åhredt, Och dher till een lijten Tächt som hann till bruukz 
uptagidt hafwer, Och dhen eij wijdare uthrymma, Änn som han nu medh Hanek 
och stöör inkrechtadt ähr, Och dherföre hafwa dhe upburijt Penningar _ 50 P:r 
Koppm:t till fullo nöijo, som af Kiöpeskrifter är wijdhare till att see. Dhetta 
Kiöp wardt så Öfwerwägadt, att alldenstund Kongl: Maij:ts Resolution 
förbiuder, och eij tillåter sällia någon Skogh etc. ifrån boolbyen, hwarföre och 
Rätten icke så lätteligen kunde dhetta Kiöp fast giöra: Lichwäll mädan Sälliaren 
thet eij för Nödh eller trångmåhl skull giordt hafr, uthan för Biörngångh skull, så 
wijda sigh dher willia sambla och stärckia, Och samma Skogeparter wore Laghl. 
upbudhne och ståndne. Dy uppå Högstb:te Kongl. M:ts Nådige behagh, 
ehrkiändes dheraꞵ Kiöph fast och gildt. 
 
Sahl. Swen Ohlꞵon i Håmstad och Biskulla Sochn, Joen Pederꞵon i Ååꞵ och 
Långtoora Sochn sampt Matz Raꞵmundꞵon i Kullztårp och Österunda 
Sochn hafwa för någon tijdh sädhan uplåthidt och sålldt dheraꞵ Swåger Olof 
Annderꞵon i Boostadh een Jordelått liggiandes i Byen som är _ 3 öre 12 th:r i 
skatt, Och dherföre upb:t 65 P Söllfermynnt, som nu bem:te Matz 
Raꞵmundꞵons, Sal. Swen Ohlꞵons och Joen Perꞵons barns Kiöpeskrift Daterat 
31 Jan: 651 förmähler; Och emädan samma Jordelått war Laghbudin och 
Laghståndin, och Olof Anderꞵon dher till närmaste bördeman war på sijne 
Hustros wägnar, dy sadeꞵ dheraꞵ Kiöp fast och gilldt. 
 
Anlangande Olof Påhlꞵons i Kiöölꞵiö prætension emot hans Swåger Hindrich 
Larꞵon ibid: Om hanꞵ Huuꞵ och Jordepart af Kiöölꞵiö Finnetårp som han 
honom medh sin Kiöpeskrift för 23 RP såldt och uppdragit hafwer. Så ähr dher 
öfwer Nembdens betänckiande, och i annseende efter thet Hindrich Larꞵon 
hafwer uthan hans Måhlzmans Israell Pederꞵons ibid: wettskap i hans unge 
Åhr som bewijst bleef inlåthidt sigh med honom i Kiöph om hanꞵ Jordepart; Dy 
ehrkändeꞵ samma Kiöp om inthz och ogilt, medh dhz beskieed att Hindrich 
behåller torpedt i dhetta åhredt, Och förr ähn Olof Påhlꞵon tillträder tillställa och 
betala Hindrich sijne Penningar 23 Richz Dal:r igenn och annan anwännd 
bekostnadh medh bruuk och Syner, Doch efter Mätzmanna Ordom sees uppå 
hwad Hindrich af skogen medh swijdiande nuthidt hafwer. 
 
Dato efter Gnarps Sochns så och Roghstadh och Bööle byars begäran blef af 
Rätten uthgifwin een Attest om een Syyn som Åhr 1626 war gångin och 
samtycht emillan Sochnen och bem:te byar om Fiskiewatn. 
 

Dito denn 14 Junij. 
Åhr 1655. 

 
Dato Tinngfördeꞵ een BonndeSohn Mickill Erichꞵon i Kyrckiobyen och 
Bärgziö Sochn, hwillken annklagadeꞵ af efterskrefne att han hafr stulijt och 
afhändt dhem ifrån någre Pertzeler, som föllier af Mickill Ollꞵon i Härdsätter 
och Tuna Sochn gement Läreft 58 Al:r wärderat för 4 P 11⅕ öre. Af Swen 
Pederꞵon i Sillia Koppmynt 1 P, Och af Nielz Perꞵon i Wattrång ett paar 
Skinnbyxor och ett paar Skoor tillhopa wärderat och lagdt medh dhen ena 
KopparP:n Söllfwermynnt 1 P 12⅘ öre. Summa _ 5 P 24 öre Sölfrm:t som han 
för Rätten tillstodh och bekiände. Ähr han dherföre efter Kongl. Maij:ts 



Straffordningh dömbd att gifwa Målzäganden sitt igen och böta _ 3 gånger så 
myckidt som Tiufnaden är wärderat före. Och efter hann inthedt hade att bötha 
medh, ähr honom dherföre pålagdt att löpa een gång igönom Gathulopp. 
Hwilken Dom wärckeligen Exequerat ähr. 
 
Olof Pederꞵon i Moo och Tuna Sochn hafwer Kiöpgiordt mz annars Hion, 
wardt hann dherföre saach _ 3 m:r efter thz 4 Cap: i Kiöpmålaballken. 
 
Erich Olofꞵon i Wrångtiernan hafwer wälladt sigh till och uthan lååf och 
leego fälldt och swidiadt på Norrbärgzskogenn till 3 Tunneland som honom på 
Tingedt efter sworne wittnen öfwertygadt bleef och hann icke kunde 
unndkomma. Dy wardt han efter Nembdens Öfwerwägande för samma 
Wålldzwärckie dömbd att bötha _ 40 m:r, efter thz 28 Capitell i Konungzballken 
och förlust af Arbetthedt han dher nederlagdt hafr. 
 
Dato förekom Gift Mann Peder Anderꞵon i Åckne sielftollfte och begärade få 
gåå sin Laghfäste Eedh för Lägersmåhl medh Kåna Anna Pedersdotter i 
Engeby. Så emädan dhe dher till allt stadigdt neekadt hafwa, och ingen kundhe 
dhem till gierningen binda, Dy bleef honom efter dhe skiähl och Omständlig-
heeter som för Rätten insinuerade blefwe, Lagh och Wärrieꞵmåhl tillstadt, Och i 
så måtto fullbordadhe han sin Laghfäste Eedh, och dhe för samma berychtan 
frijsadheꞵ. 


