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Gnarp, Bärgsiö och Hasala Sochnar
Hölts Tingh denn 11 Septemb: Åhr 1656 medh nährskrefne Nembdh.
Peer Matzonn i Skrämsta, Joen Anderꞵon i Boostadh,
Erich Anderꞵ i Tanna, Lars Engebrechtꞵ i Skeedsta,
Peer Erichꞵ i Ungre, Joen Hannꞵ i Frästa,
Peer Joenꞵ i Åse, Abraham Larꞵonn i Åse,
Swen Hanꞵon i Tanna, Månnꞵ Larꞵonn i Åse,
Peer Olufꞵ i Hasala, Joen Hannꞵonn i Rödha.
Samma Dato förestältes en gift Bondhe Joen Olufꞵon i Fiskiewijk till Ållder
62 Åhr, hwilken ahngifwen och ahnklagat blef, för dhet han hafwer bedrefwet
Tijdhelagh medh en Kalf, som förledenn fastetijdh lagdh war, och hans
Landhbonde Peer Anderꞵonn tilhordhe, hwilken gierningh af dhet tillfälle
oppenbarat blef at hans Landzbondes dotter en lijten Flicka om sine 12 åhr blef
warꞵe, at han eft:r Soolsättningen nästförledne denn 7 Augustj gick in j
Fäähuset, och efter han ther något drögde, gick hon till och sågh igenom et hool,
at han denn wederstyggelige gierningen bedref, och kungiordhe dhet straxt sine
Modher, Hust: Elin, hwilken och i thz samma lopp till, Och som hon oplätt
Dörren, frågadhe hon hwadh han ther hadhe at giöra, tå sågh hon at han stegh
ifrån Kallfwen baak om Dörren, Och under dagen dher efter, wardt han dher om
af Ländsmannen Pell Perꞵonn tilltallat som och nu wittnadhe at Joen Olꞵonn
tå eij kunde samma gierningh undkomma, uthan dher på togh honom fängzligen,
thet samma hadhe han och särskilldt tillstådt och bekiendt, bådhe för
Kyrkioherdenn Wällärdhe H: Joen och Caplan H: Marco, som dhe och nu
på Tinget wittnadhe. Tå tillspordes Joen Olꞵonn hwadh han wille swara ther till,
Swaradhe han och sadhe sådant af häpenheet hafwa bekiendt, och j så måtto
wille neka till gierningen, Men opsååtet och tilbudet kundhe han intet neka till.
Tå ehuru han bådhe af Parterne och Länꞵmannen tilhollin blef, at han Otrugat
och Otwungen, för dhem samma gierningh bekiendt haf:r, så och nu af Rätten
förmandt blef; Swaradhe han och Offenteligh för Rätten tillstodh och bekiendhe,
at han samma grofwa och wederstyggelighe gierningh bedrifwet hadhe, dher
öfuer Nembden och heela tinglaget till wittne tagne blefwo. Hwarföre efter han
å färske gierningh tagin blef, och dher öfwer egen bekiennellꞵe å Tinget giordt,
är han dömbdh ifrån lijfwet efter dhet 14 Capitel j Höghmåhla Balken och efter
Rättegångz Ordinantien 1614 17 Art: stå sitt Straff, hwilken dom sedhermehra
efter H: G: N:s H: Landzhöfdingens befalningh denn 20 Xtris Eiusdem Anni
blef Exeqverat, at han blef Halshuggin och sedhan medh diuret j båhle brändt.
Dato. Ahngaf Oluf Påålꞵon på Haꞵala skougen, at hans Swåger Hindrich
Larꞵonn ibm, hafuer öfwerfallit honom medh hugg och slagh; Wällat honom
ifrån 15 Laꞵ Höö och trängdt honom ifrån Huusen, Oachtandes dhet at Oluf
hafwer efter undfångin domb, sadt penningarne ifrån sigh; Och efter Hindrich
nu eij kom till swars, och Nembningeman Önde Peerꞵonn, Wittnadhe at han
hadhe fådt Stempningh. Dy wardt han för samma försummelꞵe och tredsko,
fäldter at bötha _ 3 m:r, och å nästa Tingh swara till sin Saak.

Lars Erꞵonn på Haꞵalla Skougen uthfäste på förre tinget medh L ?? wittne
willja bewijsa om dhe twenne Tunnelandh Swedjefälle, som han dher på
Skougen huggit hafuer och hans Fader Erich Peerꞵonn, thå och nu klagadhe
efter, alltså medhan Larꞵ Erꞵonn war lageligh stämbdh och eij kom till swars,
wardt han fälldt at bötha _ 3 m:r.
Peer Jönꞵonn j Wallen skulle swara tillijka medh Joen Olufꞵonn j Åås till
ogill Broo j Rödhes broon, och wore Tingstembdhe och uthan lagha förfall som
wittnades, sigh absenteradhe, ähro the hwarthera saaker _ 3 m:r för tredsko.
Pell Peerꞵonn j Ginsta och Swen Mickellꞵonn j Bärge, anklagades för Ogilla
gierdzgårdher, dher igenom skadha gångin war och Synemän lagdt skadhan, _ 3
Spänn Erter och 2 Spänn Hafra till Larꞵ Engiebrichtꞵonn j Skedsta och Joen
Larꞵon i Ginsta. Och efter dhe en willja skadhan åt O?????? wedergielldha,
blefwo the hwarthera fällte at bötha _ 3 m:r Bygn: B:s 9 Cap.
Erich Olꞵon i Ginsta wart sammaledes sacher _ 3 m:r för Ogilldh gierdzgårdh
och åthergielldha Joen Larꞵonn ibdm _ 3 Spänn Korn och 2 Spänn Hafra för
Skadhan.
Pedher Jöennꞵonn i Wallen hadhe Ogill broo på Rödängies broon, som
Synemän wittnadhe, wardt han Saker _ 3 m:r.
Lars Olꞵonn j Giälesta ladhe sigh j annars Saak och giordhe Oliudh å tinget
wart han derföre fälldt at bötha _ 3 m:r.
Niellꞵ Erꞵonn i Gällesta giordhe sigh till Måhlsman för Rätten uthi annars
Saak och ahnklagadhe Abraham Larꞵonn ibidem, at han eij kommer medh sin
Häst i Gästgifwaregårdenn, och afförer Reesandhe follk. Så emedhan
giästgifwaren och denn resandhe Mann eij gofwo Abram någon skulldh och
Rätten pröfwadhe at Niellꞵ Erꞵonn honom thet af afwundh påföra wille. Dy
fälltes Nielꞵ Erꞵonn af bötha _ 3 m:r Konug: B: 29 Capit.
Öde Peerꞵonn i Haꞵala ahngaf sin granne Påål Jacobꞵon, at hans Swijn giöra
honom stoor skadha j Skougen på hans RoghSwedjor, dher om Öndhe hafwer
låtit honom Tingstemma, och medh tredsko qwarsutitt, wart Påål fälldt dherföre
at bötha _ 3 m:r.
Huusarma j BergSiöö _ 16 personer, deras Skatt 5 hem: 3:14 ?:r
J Gnarph _ 6 Personer, deras skatt 1 hem: 11 öre _
Oluf Larꞵonn Norr j Byn uthfäste till sin Syster, Hust: Karin för thz han
hennes Jord hafwer O???löst bruukat j 16 åhr, Neml: 1 Tunna Sädh och 1
Gillingh Höö.
Hans Larꞵonns Pijgha i Wallen hafwer opgiordt Elldh uthi Peer Joenꞵonns
ibm Stegerhuus j gamble bodherna och af Waangiömmo eld opbrändt huusen,
wardt sagdt at alldenstundh hennes huuslager hafwa trängt henne ifrån sin rätte
Elldstadh. Dy skolle dhe hielpa och tillijka medh henne åthergielldha skadhan.

Dato. Twistadhe Sahl. Oluf Peerꞵons j Frästa och hans Sahl. Hustros Märit
Erichzdotters arfwingar om dhe löösöhror och fasta ägor, som dhe sin emillan
Testamenterat och gifwit hafwa, så wardt dhet så them emillan afsagdt at dhe
rätta sigh efter Testament brefwet, at beggies arfwinger skifta och deela godzet
efter Hust: Märit om sidst lefdhe, j så måtto, at dhe å Manꞵ Linien arfwa
2deelerne och å hennes sijdha en tredje partt bådhe j löst och fast.
Eftersom Bye- och ÅseMann twista om Råå och Boolstada skäl sin emillan; Dy
Nembdes medh samtyckio thera 6 Manna Syen them emillan; Doch tillstodhe
the nu at dhe sambdes om deꞵe Kiennemärken j Traashögen och Bostadbrooen.
Lars Joenꞵonn j Ingesarfwen, lätt opbiudha et hemman dersammastädes som
ähr - 9 öre 2 ?:r i Skatt. Andre gången.
Dato. Oplästes et Daniell Bertillꞵons bref, Daterat Junij A:o 656 och Pell
Peerꞵonns wedh Turingens beswär om Råågångh emot Norra Långhbooerne,
så war dher oppå Peer Joenꞵons j Åse och fleres swar, at dhe wille holla och
swara dhem dher på medh Syen.

Dito den 25 Februarij
Anno 1657.
Dato. Publicerades hans Kongl. M:tz uthgångne Placat, af Dato 23 Feb: 655,
ahngåendhe Barnsmördandhe, hwar efter Allmogen förmantes sigh rätta Och sitt
Huusfollk förwara.
Anundh Erꞵonn j Ellgeredh hafwer belägrat Märit Niellsdotter född j Sköön
Sochn j Medellpadh, och medh henne barn aflat, som dhe för Rätten tillstodhe
och bekiendhe, ähr han derföre fällt efter dhet 3 Cap: GiftM: B. at bötha - 40 m:r
och förhållin upfostra barnet tilika medh Modren, som lagen thz medhgifwer.
Håkan Hannꞵonn i Bööle haf:r slagit Opbördzmann Anders Peerꞵon i
Gryttie et Blodhwijthe så och gifwet honom obeqwämmelighe ordh, tå han på
Cronones wägner skulle kräfia honom för uthlagorne, Och emedhan Håkan icke
kundhe neka dher till. Dy fälldtes han efter Rådst: Balken 32 Cap. och Stadgan
at bötha twegilldt före, Neml: 6 m:r för blodhwijthe och 6 m:r för oqwädens
Ordh, Och blefwo förlichte.
Eftersåsom Kyrkiowärdarne Oluf Anderꞵonn i Boosta och Joen Hanꞵonn i
Frästa icke hafwa trooligen umgådt j sitt Embethe at införa en Tunna
Spannmåhl för 654 åhrs Tijondhe Omkastningh, som dhe nu icke kundhe på
Lars Engebrechtꞵonns j Skiedsta tillagu, sigh medh lagh befrija, uthan
kiendes wedh Saaken. Dy wardt sagdt, at dhe skolle gifwa Cronan
Spannemåhlen igen och bötha 40 m:r Kong: B: 16 Cap: j Stadzlagen.
Oluf Påålꞵonn på Kiölꞵiöö Torph och Haꞵala Sochn, kierde till sin Swåger
Hindrich Larꞵonn, at han hafwer öfwerfallet honom medh Hugg och Slagh, tå
han i förledit Åhr om Wååren 656 lefwererte honom denn sidsta penningen
Nembl. 10 RP: på Torpetz igenlösningen, som en Huusman Seffre Peerꞵon
och Erich Peerꞵon Gamble Erich Peerꞵons Sohne Sohn ibidem efter sworne

Edh wittnadhe at Hindrich Larꞵonn förijfdhe sigh oppå honom och fick honom j
håret och fördhe honom baaklängies igenom Dörren och hadhe honom öfwer
ändha på gården, hwarutaf han undfick en Blånadh och Blodwijthe, som syndt
och wittnadt blef, hwilket öfwerwägat och afsagdt blef, at Hindrich skall bötha 6
m:r för Hårdraget Såhrm: B: mz willja _ 12 Capit: j Stadzlagen _ 3 m:r för
Blodhwijte och _ 3 m:r för Blånadh Sårm: medh wil:a 10 Cap: Landzlagen.
Sedhan ahnlangandhe dhe _ 3:ne Spanlandh åker och _ 15 Laꞵ Höö, som
Hindrich Larꞵonn hadhe uthan lagha domb wällat sigh till om Wåhren 656 at
så och Skiära, slå och inbergha, sedhan Oluf Påålꞵon haf:r efter undfångin
domb och godhe Mäns uthrächningh satt penningarne ifrån sigh: Så wardt thz så
af Nembden öfwerwägat, at Hindrich Larꞵonn skall giällda Målzäganden sitt
åther och bötha _ 40 m:r för WålldzWärkie. Kong: B: _ 28 Cap:ll.
Hwadh nu Hindrich Larꞵonns Hust: Syster, Hellga Påålsdotter
wedhkommer som afwittra är, hwilken Hindrich hafwer i 11 Åhrs tijdh haft
innehoos sigh j brödh, och nu måste henne Qvittera efter han träder ifrån Torpet:
Så wardt dhet så dher om öfwerwägat at Peer Erichꞵon och Thomas Israelꞵ:n
på Kiölꞵiö Torpet förordnades Måhlzmänn för henne och af dhe löösöhrons
wärdhe _ 217 P: K:M:t som henne tillkom och Hindrich hadhe inne medh sigh
bestååꞵ honom dher af _ 120 P:, och dher medh ähr ahnsedt och afrächnadt
hennes fordeel af Jordenns afradh och af penningarne. Sedhan skall Hindrich
lefwerera ifrån sigh dhe öfrige penningarne Neml: _ 97 P: till Måhlzmännen
som förplichtadhe wara skolle sin högsta flijt ahnwändha, at penningarne kunna
förkofras henne till bijståndh. I meder tijd blifwer hon i brödh hoos Oluf
Påålꞵon, Och dher afradh af hennes Jordh eij förskyllen födhan, så hielpa till af
hennes egendom så långdt dhet räckier.
Dato. Kieradhe föreskrifne Hindrich till sin Swåger Oluf Påålꞵon om 32 RP:
som han för ahnwändhe sijne Penningar, haf:r måst betalla för Torpet. Så
emedan sådant bewijseligit war. Dy sades at Jordäganden Oluf Påålꞵonn skall
honom samma penningar igen betalla. Doch så hwadh bewijseligit kann finnas
som decourteras böhr för Knechteståndh och annat mehra, som Hindrich blifwer
honom skylldigh, dhet skall afrächnas, som befinner sigh ??? Knechteståndh _
40 P och Skadeståndet af Jorden medh Åhrs Wäxten _ 31 P. 16 öre, sampt
Måhlzsägandens deel af Saaköhron _ 10 P 26 öre, är afdragin, så blifwer Oluf
Påålꞵonn honom skylldigh _ 45 P: 22 öre K:M:t.
Erich Joenꞵonn i Elgeredh, blef förordnandt Måhlzman för Hustro Giertrudh
j Åꞵen.
Dato. Tillstodh Lars Anderꞵonn i Tanna och Joen Larꞵonn i Fijskiewijk
willja betalla Hanꞵ Joennꞵonn j Näpängie igen dhe _ 8 RP. som dhe af honom
för bördzRätten i Näppängie Olageligen opburit hafwa, och dher medh fingo
Dagh till nästkommandhe Påsk.
Oluf Niellꞵon i Åkeren blef förordnadt Målzman för Sal: Erich Erꞵonns j
Hambre barn, Och emedhan efter honom finnes stoor gielldh. Dy skolle
Creditorerne sin Skullfordran opwijsa, dher efter will Rätten sädhan gifwa sitt
betänkiandhe.

Ahnlangandhe det arfskifte som hollit är efter Sal: Mårthen Anderꞵonn j
Gryttie, och en parth af Fädernes och Mödernes sijdan hafwa förlicht sigh om,
och en part hafwa intet wettat dher uthaf, såsom Kyrkioherdenns H: Olufz j
Moo, Modher, som ähr Syskonebarn till denn dödha. Så ähr der öfwer
Nämbdens Öfwerwägandhe och för dhetta på Tinget denn 10 Martij A:o 656
afsagdt, at dhe å Mödernes sijdan hafwa förträdhe at arfwa then dödhe, som
Syskonebarn etc. äre, än the å Fädernes sijdan som till _ 3:ie skylldhe äre; Och
der medh pålades dem af Fädernes sijdan som till tredje skyllde äre, at dhe
skolle bähra tillbaka dhet dhe opburit hafwa, wedh _ 40 m:r Straff tillgiörandes,
dher på dem blef dagh satt, nästkommandhe 6:te dagh Påsk.
Joen Hannꞵon i Frästa förordnades Måhlzman för Sal. Båtzmans Erich
Olufꞵonns j Bärgie, hustro och barn.
Dato. Föredrogh Hindrich Larꞵonn på Haꞵallskougen, dhen tijdh han hafwer
besutit Torpet, hafwer han optagit något Åkerlandh och Rönningzlandh,
Dherföre han begierte wedergiellningh, wardt sagdt at godhe Männ skolla dher
om Ransaka, Och hwadh bewijseligit finnes skall honom wedhergullit wardha.
Item Ahndrogh Oluf Påålꞵonn på Haasallskougen, at Hindrich Larꞵ:n skall
hafwa brändt och sådt deres arf Swedjor och Kaselandh, dher om Rätten nu
ingen wiꞵ underrättellꞵe kundhe bekomma, alltså blef thet remiterat under
godhe Männs Ransachningh.
Ahnlangandhe denn beskylldningh som Påfwell Anderꞵonn på Mårtziöön och
Torph Sochn j Medelpadh, hafwer påfördt Israel Peerꞵon och hans Sohn
Thommas, Så och Huusmänn Oluf Larꞵonn och Sigfredh Peerꞵonn på
Haasalskogen at dhe skulle hafwa oplagdt dhet Nyia Råå wedh Korpååsen och
thet gamble Råå dersammastädes, skall för:ne Israel och Joen Joenꞵon i Wååꞵ
och Liusdahl S:n uthbrutit, så war be:te Påål Anderꞵonn der om hijt till Tinget
Citerat, Men kom intet tillstädes. Uthan Hindrich Larꞵon på Haꞵall Skougen
tillstodh och bekiendhe nu at han haf:r berättath för Påål Anderꞵonn, dhet Seffre
Peerꞵon, Thomas och Matz Israelꞵonn hafwa sagdt för Hindrich, thz Israel och
Thomas medh dhe ofwanskrefne Huusmänn hafua bårtrijfwit Råån, dher till dhe
nu alldeles nekadhe någonsin hafua sagdt, Men dher till nekadhe han at han
aldrigh sadhe för Påål thet Israel och Joen Joennꞵonn skulle hafwa uthbrutit dhet
gambla Råå. Så efter Påål Anderꞵonn eij war tillstädes oppsattes ährendeth.
Joen Olufꞵon j Engieby lätt 1:te gången opbiuda sin Mödernes Jordh _ 4 Mål
liggiandes under Hans Olufꞵonns gårdh j Frästa.
Lars Jöenꞵonn i Ingesarfwen Lagbödh et hemman ibm, som är 9 öre 2 ?:r i
Skatt 3:de gången.
Erich Mårthenꞵonn i Fijskiewijk Lagbödh sin Hustros deel i Huus och Jordh i
Sal. Joen Joenꞵonns hemman ibid: 3:e gången.
Larꞵ Erꞵonn i Åsen Opbödh sin Hust:s Jordedeel ibid: 2:re gången, item 7
Gillingetaal Ängh 1:te gången.

Töries Erichꞵonn i Fijskiewijk Opbödh dhet öfriga af samma hemman i Åsen
1 gången.
Dato. Tillstodh Hust: Sara Hindrich Joenꞵonns på Kiölꞵiöö Torph och
Haꞵalla Sochn, den föreningh, som hon medh sin Man hadhe ingådt, medh Sal:
M:r Andræ i Bolldnäs hustro, Hust: Elisabeth Larꞵdotter, ahngåendhe et
hemman liggiandes i Delzboo S: Skarpängie be:t som ähr _ 16 öre 12 ?:r i
Skatt, som hon hadhe gifwit them för deras förmente arf efter hennes Sahl.
Mann: Item tillstodh Hust: Sara denn förnyellꞵe, som nu Hust: Elisabetz Sidre
Mann Wällärdhe H: Torstanij Kyrkioherdhe uthi Selånger Sochn och
Medellpa giort hafwer, bådhe om för:ne hemman, så och Sochnejempnan, som
Delzboerne willja pårächna hemmanet, för hwilken jempna, tillstodh nu be:te
Hust: Sara, at hennes Man hadhe opburitt 40 P: K:M:t till fullo nöije, som
wijdare är at see af deres oprättadhe Skrifter, Dateradhe denn _ 21 Feb: A:o 655
och 27 Feb: 657.
Ahnlangandhe denn lilla Skoghgehra som Frästa Mann Käradhe efter och
belägin ähr, emillan deras ägor uthi Wallemanꞵ byaskough, Så efterläth nu
Wallman dhen samma, gehra, eftersom ägandhe Syn dhem emillan sagdt hafwer
och i så måtto blefue dhe förlichte, at låtta slå en brotta sin emillan.

