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Bärgꞵiö Gnarp och Hasala S:r
Den 6 Martij
Åhr 1658.
Nämbden
Jon Anderꞵon i Boostadh, Per Mattzon i Skränsta
Lars Engebrechtzon i Skedsta, Erich Anderꞵ i Tanna,
Måns Larꞵon i Åꞵen, Per Erꞵon i Ungre,
Abraham Larꞵon i Åꞵen, Per Jonꞵon i Åꞵ,
Anders Suenꞵon i Huusta, Swen Hanꞵ i Tanna,
Jon Hanꞵon i Rödhe, Pehr Olufꞵon i Hasala.
Oluf Perꞵon i Huusta hafwer belägrat lööskona Gärtrud Marcusdotter född
i Nykarlby och Österbottn och medh henne barn afladt som dhe bekiende, är
han dherföre fäldt att bötha 3 m:r och efter lagh upfostra barnet.
Dato wardt Nämpt 6manna syyn emillan Kyrckioherden Wällärde H. Jon och
Mårten Erꞵon i Högen, angående en Gärdzlegårdh som Mårthen stengdt hafr
för hägnat skull för sin Rödningh widh Båle hemmanet.
Huuꞵarme i Bärgziö 19 Personer dheras skatt 6 hemman 5 öre 14 ?:r.
Gnarp 12 Personer dheras skatt 3 hemman 7 öre 15 ?:r dher på bewijs gifwidt.
Item blef gifwit bewijs uppå ett hemman i Bärge som ähr 4 öre 6 ? i skatt och
Öde lagdt.
Joen Oluꞵon i Engby lätt upbiuda sin Mödernäs Jordh i Frästad 2:dre gången.
Hustro Kirstin i Hambre lätt 2:dre gången upbiuda Erich Erichꞵ hemman
ibid.
Dato lätt Lars Jönꞵon i IngesArfwen upbiuda ett hemman ibidem 9 öre 2 ? i
skatt 3:die gången.
Och thå kom Erich Hanꞵon i Tanna för Rätten och sade thet förr wara 3
gånger upbudit och tillstodh och bekände han wara för samma hemman till fullo
Nöijo betaldt, efter som Kiöpeskriften dher om förmähler af dato 23 Martij
1655.
Erich Perꞵon i Kyrckiobyen lagbödh tuänne Engzstycken af Jon Larꞵons
hemman ibid 1 gången.
Ähn lätt han upbiuda ett ängh af Erich Hanꞵons i Tanna hemman Tanlyckian
b:d 1 gången.
Anders Larꞵon i Wadi lätt upbiuda sin Fadhersyster Märit Olufzdotter 1
gången.

Dato tedde för Rätten Israel Perꞵon på Kiölsiö Finnetårp och Hasala Sochen
och kiärde till sijne Sönner Thommas och Matz Isrelꞵon dher sammastädes
om thet Tårpställe Tre öre i skatt som han dhem till underpant satt hafr för the
bötheꞵ Penningar som dhe för honom ehrlagdt och betalt hafwa, begärandes nu
thet igenloꞵa. Thå framlade the ett förseglat Kiöpebref dat: 12 Martij 1653
förmählandes att Israell Perꞵon hafr uplåtit och Såldt dhem sin Huus och Jordh
för Penningar 60 RP som dhe för sinom Fadher i böthe penningar betaldt hafwa,
item hafr han upb:t 5 RP och dher till hafwa dhe igenlöst ett Sölfr bälthe för 6
RP och 10 m:r K:M:t dher medh han hade tillsagdt dhem samma Huus och
Jordh oqualt behålla, för uthan thet att han i sin lijfztijd skall hafwa sigh och sin
Hustro till Nödtorftigdt uppehälle åhrligen att Såå i öppen åker ½ tunnelandh
med något äng dher till. Item åhrligen fälla ett halftunnelandh Moolandh alt qiutt
och fridt för alle utlagor och knechte tunga, men efter hans dödh skolle hans
barn thet skifta och bytha sin emillan. Dher emot inwände Israel och sade
aldrigh hafwa dhem thet såldt uthan Pantsatt. Thå witnade Länsman Pell
Perꞵon i Kyrckiobyen, Erich Jonꞵon ibid och Oluf Perꞵon i Breåker som
dher öfwer till wittnes tagne wore, efter suorne edh å Lagbook, att Israel först
pantsatte dhem samma torpställe, som af hans Panteskrift Dat: 20 Januarij 1651
ähr att see, men sädan sålde han them thet frijwilligdt eftersom Kiöpeskriften
dher om i bookstafwen förmähler. Huarföre efter slijk skiähl Suorne edh och
wittnäsbördh ehrkiändes dheras Kiöp fast och gildt.

Dito den 19 Junij
Åhr 1658.
Lars Engebrechtꞵon i Skedsta hafwer af brådom skildnat slagit Nielz Erꞵon
ibid tränne blodwijthen och en blånadt som skedde på Nilz Erꞵons ägor för
ordsakan af en gärzlegårdh som Lars Engebrechtꞵon hafr uprijfwidt, och eij
botat som han nu icke kunde neeka till och Synemän witnade, dy fälthes Lars
Engebrechtꞵon att bötha 3 m:r för huardhera Såremålen och blånadt efter thz 10
Cap: Sårm. will. så och 3 m:r för gärdzlegården och dhen förbättra och upbyggia
igen efter thz 9 Cap. Bygn. b:
Mattz Hindrickꞵon i Kyrckiobyen och Hasala Sochen hafr belägrat Biör
Olufꞵons dotter ibid Malijn b:d och medh henne barn afladt som dhe bekiende
och huar andra till ächta begärade, men thet föll Fadheren aldheles emot, och
emädan Rätten Skiömad att Fadheren ingen billigh ordsaak dher till hade blef
thet ährendet mz Pro?resten Wyrdige M: Lars Communicerat, och thet utslagh
i kommit att Ächtenskapet dhem tillåthes, dher till Fadheren sädan lätt sigh
bequämma, och Mattz Hinderꞵon fälthes att bötha 20 m:r Giftm. b. 3 Cap.
Anlangande dhe 18 RP som Oluf Erichꞵon på Wrångtiernan och Jackob
Påålꞵon i Hasala hafwa på sijne Hustrus wägnar uttlagdt uthi dhe Saakörer som
dheras Fadher Israell Perꞵon för åtskillige förseelser i Ångermanlandh bödt
hafwer, och dhe nu willia tillrächna sigh någon wedergäldningh igen af
hemmanet eller tårpet som nu dheras Suågrar Thomas och Mattz Israelꞵöner
på Fadherens updragne Kiöp besittia. Så är dher öfwer Rättens betänkiande och
Suar, att all den stundh dheras Modher lefde thå Israel sigh försågh och bötte,
och Nööt dhe wahrur han olageligen förwärfwade, och Systrarne hafwa så wäll
ingådt i Arf efter sin modher som bröderne, dherföre berächnas dhe 18 RP för

dheras Quotam i Saachöhres bruthet emot dhe 36 RP som bröderne äntsatt
hafwa, och deꞵ uthan hafr Thomas och Mattz Kiöpt hemmanet som deꞵ skrifter
uthwijsa.
Huadh Arfsaker som för:ne Thommas och Mattz Isrelzsönner hafwa inne
medh sigh på Jackob Påålꞵons i Hasala Hustros arf, dhem skolle dhe efter
gode mäns ransakan och Mättordom så goda och dhe Pertzedler lefuerera till
Jackob Påålꞵons Hustro, som hans Suåger Oluf Erꞵon i Wrångtiernan på sin
Hustrus wägnar bekommit hafr.
Eftersåsom Elias och Jon Sifredꞵon i Tanna ähre skyldige Cronones utlagor
till 12 P K:M:t, och dhe inthet annat hafwa tillgå att bethala medh än thet som af
åhrswexten kan falla, dy fick Länsman Pell Perꞵon tillståndh så mycket af
åhrswäxten inbärga som b:te penningar kunna förskylla.
Item för Erich Hanꞵons tuenne systrars utlagor 15 m:r K:M:t.
Dato giorde en Ung Drengh Hans Hanꞵon i Gamsätter anhängigh en Saach
emot Pedher Nielzon i Elgeredh, angående hans Modhers och Modhersystras
Jordh, som hans Modher brodher Erich Hanꞵon bordt bydt hafr, först ifrån
Elgeredh till Inges Arfwen och nu sädan till Tanna, och emädan Per Nielzon eij
war Stämbdh medh sijne Documenter att Suara, dy upsattes ährendet.
Eftersåsom Lars Nielꞵons hemman i Skrämsta ähr kommit i stoor gäldh och en
part af Creditorerna hafwa Jordh till pantha och en part inthet, och emädan
hemmanet är till kiöpz updragit Hans Olufꞵon i Edhe, och gälden finnes högre
ähn thz wärdt ähr, dy befrågades i Rätten om honom icke måtte efterlåthas
inloꞵa pante Jorden, Så aldenstundh Creditorerne eij wore alle tillstädes eij
heller någon Fullmächtigh å dheras wägnar, dy upsattes ährendet och låtha
Stämma alla Creditorerne till näste tingh.
Thommas och Mattz IsraelSönner på Kiölsiö tårp skolle efter afgånge domb
bethala Simon Anderꞵon i Fijskewijk 6½ RP för dhen tridiepart af thet
Suedielandh som Per Olufꞵon i Hasala hade inrymbdt honom uthi förb:te
Penningar, och dhe sädan åhrs wäxten dher af inbärgadhe.
Anlangande dhet Suidiefälle som Lars Erꞵon i Fijskewijk hafr huggit dher i
skougen på dhet samma åhret som han steegh ifrån hemmanet och nu samma
hemmans besittiare Nilz Mårtꞵon klagar efter, Så wardt thz så sagdt att thet
skall ransakas huru mycket huar i by Suediet hafr och dher efter jäncka och
lagha dhem emillan efter dhe åhren som Lars Erichꞵon dher bodt och Suidiat
hafr.
Joen Olufꞵon i Engeby lätt upbiuda sin Mödhernes Jordh i Frästa på Paꞵ 4
Måhl Jordh 3:die gången.
Anders Larꞵon i Wadi Lagbödh sin Fahrsyster Märit Olufzdotter 2:dre
gången.

Mattz Israelꞵon på Kiölziötorp lätt 1ste gången upbiuda af Sahl. Per
Olufꞵons hemman i Hasala 5 öre 20 ? i skatt.

