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Bergziöö, Gnarp och Hasala S:ner. 
Denn _ 10 Decmb: Anno _ 1655. 

 
Nembden. 

Peder Matzonn i Krämstadh, Oluf Anderꞵonn i Boostadh, 
Erich Anderꞵon i Tanna, Joenn Anderꞵonn i Boostadh, 
Peder Erichꞵon i Begre, Lars Engebrechtꞵ i Skiedstadh, 
Peder Hoenꞵon i Åsen, Joenn Hanꞵonn i Frästadh, 
Swenn Hanꞵon i Tanne, Peder Anderꞵon i Huustadh, 
Peder Olufꞵ i Haꞵalla, Abraham Larꞵ i Ååse. 

 
Oluf Påålꞵon på Kiölꞵiö Torph, haf: belägrat lööskoona Karin Matzdotter i 
Godha och Liusdaal Sochn. Wardt han derföre Saker _ 3 m:r. 
 
Daniel Ehrꞵonn på Wrångtiärnan kom andre gången igen och hadhe belägrat 
lööskohna Karin Matzdotter, och medh henne barn aftladt, alltså wardt kan 
fälldt at bötha _ 6 m:r och efter lagh upfostra barnet. 
 
Huusarma: Bergꞵiöö _ 22 Peersoner deres skatt 6 hem: 15 öre 23½ th:r 

Gnarph _ 17 Peersoner deres skatt 4 hem: 8 öre 7½ th:r 
 
Peder Larꞵonn i Ellgeredh hafwer lijdit skada af Wådelldh så at hans Fähuus 
medh Boskaph och något Höö och een Höladu blef opprändh, hwilken hans 
skadha af 6 edhsworne Männ werderat och pröfwat war för _ 68 P:r 12 öre 
Söllf:M:t. Hwarföre blef honom Brandstodh tilldömbdt efter Sweriges lagh och 
Tigger Ordinantien Neml: 2 öre Söllf:M:t el: deꞵ Wärde af hwar behollin bonde 
j dhz Norre Contracte. 
 
Dato kom för Rätten Erich Olꞵonn i Wrångtiärn och welle bewijsa lof och 
legho på dhet Swedielandh som han Olofweligen fälldt haf: på 
Norrberghskougen, för hwilket han å föreholldne tingh till böther Saakfälldt 
blef. Så emedhan han nu ingen mehra skiääl eller bewijs der till hadhe änn 
tillförende. Hwarföre kunde Rätten ingen förandringh der uthinnan giöra, uthan 
blifwa wedh dhz som tillförende dömbdt och Slutit wardt, doch efter skougen 
förbrändh war fick han der af niutha 8 Tunnor Rogh. 
 
Föresch:ne Erich Olufꞵonn haf: fälldt i förledne wår efter som Synomänn 
pröfwat hafwa _ 4 Tunnelandh på Långboskougen, och welle nu bewijsa lof af 
Lars Joenꞵ:n i Hagan på 2 Tunnelandh, och förde sigh Anders Larꞵon i 
Elgeredh till wittne. Tå wittnade han efter Sworne edh at han hörde Sådanne 
ordh dhem emillan falla, at Lars Joenꞵonn skulle äga 3:ie partten af det som der 
på Wäxte, och der medh länte Erich Olufꞵonn honom 1 T:a Rogh, denn han 
skulle få igen när han fick åhrs Wäxsten af Swedhen och bestodh nu Lars 
Joennꞵonn, honom eij mehra hafwa lofwat ähn 1 Tunnelandh efter hans grannes 
tillståndh, wardt sagdt at opartiske skole Såå Swedjefället, nähr denn tijden 
kommer, sedan will Rätten sigh der på förklara. 
 



Efter såsom Lars Hanꞵonn i Elgeredh, haf: förpantat sin Fädernes Huus och 
Jordh j Elgeredh för _ 120 P:r K:M:t som han till Sal: Herr Daniel skylldigh 
war och hanns gifne pantskrift af A:o 1635 förmähler. Hwarföre wore nu Sal: H: 
Daniels arfwinger begier få blifwa wedh samma panth. Tå inwände hans 
Brodher Erich Hanꞵonn i Tanna at han sin B:r föresch:ne Lars Hanꞵonn för 
hans deel i Huus och Jordh uthlöst haf:r, doch intet qwittobref der på upwiste. 
Så emedhan be:te Larꞵ Hanꞵonn nu eij war tillstädes, och hans broder Erich 
Hanꞵonn icke kunde neka, at han weste det hans ahnpart j Huus och Jordh 
förpantat war, och lijkwäll som han sadhe honom för sin ahnpart 
fullkommeligen wara betallt. Så efter thz Erich Hanꞵonn eij upwiste hanns 
qwittobref. Dy tredha Sal: H: Daniells arfwinger till så mycken Jordh af Erich 
Hanꞵons hemman i Tanna, som Hans Jonꞵons andeel i Elgeredh hemmanet 
belöpa kunde, till wijdare beskiedh om icke flera Creditorer kunna hafwa något 
at prætendera uppå. 
 
Länꞵman Pell Perꞵon i Kyrkiobyen laghbödh Sal: Tomas hemman i Bärrie 
som ähr 4 öre 16 th:r i skatt förste gången, efter han derföre Cronones uthlager 
uthlagdt haf:r. 
 
Joen Larꞵonns hemman i Kyrkiebyen 5 öre 8 th:r i skatt Laghbödz 1 gången. 
 
Anders Joenꞵon i Gryttie laghbödh tredhie gången sin Hustros Jordh j 
Ellgeredh efter 1 öre 2½ th:r i skatt. 
 

Dito denn _ 10 Martij A:o 1656. 
 
Erich Erꞵonn och Lars Anderꞵonn i Tanna, Oluf Nielꞵ i Åkren och Oluf 
Larꞵ ibm wore stämbde at afföhra fremmande follk wedh nästförre holldne 
tingh, och sådant medh tredsko försummande, blefwo dhe hwardera fällte at 
bötha 3 m:r. 
 
Båtzman Hans Joenꞵon i Grängziöö haf: af Brådom skilldnadt dragit sin 
Wärdh Niells Erꞵonn i Gälstadh twenne hårdragh, som han icke kunde neka 
före. Wardt han der före Saker _ 6 m:r. 
 
Denne förskrefne Hanns Joenꞵonn war för denne Saak af Länꞵman lageligen 
tingstembdh till förste tingdagen, och medh tredsko holt sigh undan. Sak 3 m:r. 
 
Elias Sigfredꞵonn i Tanna war på förreholldne tingh, så wäll och nu till dhetta 
Tinget, af Länꞵman Pell Peerꞵ lageligen stämbd, at Swara sin Brodher Joen 
Sefferꞵonn och flere för någon handell dem emillan och samma Stämpningh 
allt medh tredsko försummat, hwarföre fälltes han at bötha _ 6 m:r. 
 
Erich Pedherꞵon i Rogstadh, haf: fälldt Obeqwämmolige ordh emot Joen 
Larꞵon i Ginstadh, hwilka ordh han nu på Tinget rättade, fälldtes han at bötha 
_ 3 m:r. 
 
Erich Peerꞵon på Haꞵalaskougen swor een olofweligh Edh för Rätten, wardt 
hann derföre Saker _ 3 m:r. 
 



Anders Swenꞵonn i Grängziöo wardt lageligen stämbdh, at swara Sal: Peer 
Larꞵons i Byen arfwinger till gielldsaker, och den medh tredsko försutit. Saker 
3 m:r. 
 
Lännꞵman Peell Peerꞵonn i Kyrkiobyen ahnklagade Hust: Sigrij Swen 
Olꞵons i Fiskiewijk, för dhz hon hadhe afhändt honim ifrån, medhan hon i hans 
tienst war, et Örnegådt medh skinnduun holl på, item 20 fittier Obråkat lijn och 
2 m:r skackt lijn tillhopa werderat för 1 P:r 7 öre Söllf:M:t som hon på Tinget 
tillstodh och bekiendhe, ähr hon derföre efter giordh gierningh och Kongl: M:tz 
Straffordningh dömbh at gifwa Måhlzäganden sitt igen, och bötha 3 gånger så 
mycket som tiufnaden är werderat före, hwilka böthe Penninger uthgifne ähro. 
 
Dato. Framlade Mårthen Hanꞵonn i Fiskiewijk een försegladt 
afhandlingzskrift, Dat: 16 7br. A:o 652 af Inneholl, at gamble Mann Oluf 
Perꞵonn i Hambre medh sin ållderstigne Hustro Giölugh wedh Nampn hafwa 
förmedellst sine och deres Döttrers Karins och Brittas bräckelige och 
Siukelige tillståndh skull updragit föresch:ne Mårthen Hanꞵ som ähr hanns 
Hustrus Frände, sin Hustros lilla hemman liggandes i Hambre, som är 3 öre 6 
th:r i skatt, alldenstundh deres förmågo eij war dhz at bruka, Cronones uthlagor 
afläggia, och ytterligare der af sin födho och uppehälle kunna hafwa. Dher emot 
haf: be:te Mårthen Hanꞵonn icke allenast lofwat och sigh förplichtadt dhem 
wilja födha och nödtorfteligen föresörja intill deres dodzstundh, uthan och deres 
Döttrer så wäll medhan dee någorlunda j Wällmachten ähre, jämwäll och dher 
någon Siukdomb, oppå komma kunde, dem Christeligen och wäll föresörja, som 
förswarliget kan wara bådhe för Gudh och Mennjskior, som han och för Rätten 
tillstodh och bekiende. Så alldenstundh dee hafwa bådhe sigh och Jorden 
Lageligen låtit opbiuda och deꞵe näste bördemänn Erich Anderꞵon och Swen 
Hanꞵonn i Tanna, Oluf Niellꞵon i Åkren och Erich Joenꞵon i Hambre medh 
flere som stodhe nu på Tinget och sadhe sigh alldeles der ifrån, Dy dömbdes 
deres afhandlingh fast och gill, som brefwet derå gifwet, wijdare uthwiser. 
 
Eftersom Erich Peerꞵonn på Kiölsiöötorph och Haꞵala skougen till någon 
tijdh haf:r Inrymbdt sin Sohn Lars Erꞵonn, at för sigh siellf sittia der uthi een 
Rija, medh dee Conditioner af Swidjande, som hans Fader honom förunna 
welle. Så emedhan dom emillan ähr upwuxin stor osämja af be:te Swedjande, 
och Fadren nu ingalundha längre will lijdha honom der wedh Torpet, alltså och 
på dhz Sådann Osämja må företagin warda, förmantes Lars Erꞵonn wijka der 
ifrån wedh 40 m:r tillgiörandes, och sökia sigh hemwist hwar han kann och 
gitter, och icke deste mindre sedhan låtha lageligen uthföhra deres twister. 
 
Oluf Grellꞵon i Norråsen lätt opbiudha sigh för ållderdomb skull näste Slächt. 
 
Gamble qwinna Karin Andersdotter j Grängziö lätt opbiudha sigh för 
ålderdom skull. 
 
Abraham i Gamsätter upbödh sine twenne ålderstigne Fadersyster Sijgrij och 
Anna. 
 
Peer Hanꞵonn j Wadj laghbödh sin Swärfaders Niels Erꞵons ibm hemman 5 
öre 6 th:r j skatt. 



 
Lars Jöenꞵ i Ingesarfwen laghbödh et hemman ibm _ 9 öre 2 th:r i skatt 1:te 
gången. 
 
Anders Olufꞵonn i Byen tillbödh willja igenlösa en Jordelott liggandes i Byen 
efter 1 ör 8 th: i Skatt och denn få läggia till sitt lilla hemman _ 3½ öre i skatt, 
som han ifrån sins Fadhers gårdh antagit haf: i denn acht willja Swara derföre 
till 1 Mant: i Sochnen. Tå framladhe Anders Anderꞵon i Byen et dombref Dat: 
16 Feb: 635 af Inneholl at samma Jordelott war hans Sal: Fader Anders 
Peerꞵonn tilbydt, för hans hustrus Jordh j Grängziö, dher öf:r blef dhem till 
Swar gifwet, at Rätten kan ingen förandringh der uthinnan emot 642 åhrs 
besluut giöra, uthan hwar beholle thz dee under sine hemman bekommit hafwa, 
och dher efter swara bådhe till Mantall och andre Cronones uthskyllder. Men 
haf: Anders Olꞵonns Fader någon stilla at fordra af Anders Anderꞵonn, som 
hans Fadher eij honom tillfredz ställdt haf: så skall han honom denn betalla. 
 
Dato Kierade Oluf Påålꞵonn på Hasalaskogen och Kiölꞵiötorph till sin 
Swåger Hindrich Larꞵ at han icke will afträdha Torpet efter Rättens afsagde 
domb, der till swarade Hinrich at alldenstundh han hafwer der mycket uthstådt 
medh byggningh, bruuk, Syner, Knechteståndh och andre Cronones uthskyllder, 
och befruchter at eij Oluf skall wara mechtigh det at förestå, welle han wara så 
när dhz beholla som han, wardt sagdt at Rätten holler sigh wedh dhz som 
tilförende afdömbdt är, och Nembdes nu dem emillan Länꞵman Per Perꞵonn 
medh 3 andre godhe Männ som dem emillan liqvidera skole, hwadh Hindrich 
Larꞵon, medh rätt kan hafwa till at fordra. 
 
Dato. Inlades en skrifwelse ifrån Kyrkioherden i Moo S: Wällärde H: Oluf 
Stephani, som sigh beswärade at hans Moder Hust. Kierstin, skall wara någon 
arf tillfallin efter hennes SysterSohn Sal: Mårthen Anderꞵonn i Gryttie och 
en partt af hans medarfwinger skole hafue förlicht sigh medh dem af Fädernes 
Sijdan som ähr Mårthen Anderꞵonn skyllde i tredie ledh. Altså war hans å 
mödernes Sijdan förfrågan jempte Oluf Stoore och Båtzman Peer Lijten medh 
flere å Fädernes Sijdan, hwilken thera war Rättare komma be:te Mårthen 
Anderꞵonn till arfz. Så blef dem derpå till Swar gifwet efter dhz 3 Cap: i Erfdab: 
at dee å Mödernes Sijdan hafua förträde än dee å Fäderne, som till _ 3:ie skyllde 
ähre. 
 
Peer Larꞵonn i Sörreåsen Laghbödh någon Jordh till Pantta af Joen Olꞵonn i 
Fiskiewijk, för 10 RP, förste gången. 
 
Båtzman Lars Matzꞵon i Watnlångh och Herrmånger S: laghödh sin 
Hustros Jordh Neml: ⅕ del af 6 öre i skatt, uthi föreskrefne 
Fiskiewijkshemmanet 2 gången. 


