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Gnarp Bärgziö och Hasala S:r
Den 19 Novemb:
Åhr 1658.
Nämbden
Peder Mattzon i Skrämsta, Jon Anderꞵon i Boostadh,
Erich Anderꞵon i Tanna,
Lars Engebrechtꞵ i Skedsta,
Peder Erichꞵon i Ungre,
Mattz Larꞵon i Åsen,
Per Jonꞵon i Åꞵen,
Abram Larꞵon i Åꞵen,
Suen Hanꞵon i Tanna,
Anders Suenꞵon i Huustad,
Peder Olufzon i Haꞵala,
Joen Hanꞵonn i Rödhe.
Peder Simꞵon i Rogstad hafuer fört ohöflige ordh emoot en änckia Hustro
Gertrudh i Huusta, huilke ordh han rättadhe och igenkalladhe wardt han Saach
3 m:r Tingm: balken 43 Cap.
Oluf Nielꞵon, Joen Hanꞵon, Erich Olufzon, Hans Larꞵon, Anders Perꞵon,
Per Biörꞵon, Hans Olufzon och Erich Olufzon i Frästa blefue hwardera fälte
att bötha 3 m:r för thet theras Getter wore innetagne uthj Oluf Jonꞵons i Åꞵe
Rågsuedh efter dhe eij welle skadan åth åsöchto bethala.
Lars Mårtenꞵon i Rödhe giorde högdt och märckieligit oliud å tinget, ähr han
derföre fältt att bötha 3 m:r.
Huuꞵarme i Bergziö 24 Personer dheras skatt 8 Mantaal 1 öre 13 ?:r
I Gnarp 17 Personer dheras skatt 5 Mantaal 13 öre 14 ?:r.
Dato kärde Niels Erꞵon i Gällsta till Joen Hanꞵon i Rödhe för 8 P gådt M:t i
Huus och Jordh, för huilka penningar öfuer 20 åhr sedan war satt i Pantt ett
gillingzland ängh, och i medler tijdh Panten kommin äganden tillhanda igen. Af
huilken skiähl, Så och för thet åthskillige Arf????? ähre håldne, och öfuer Jon
Hanꞵons gårdh är gångin brand och Eldzwådha, Altså dömbdes han wara
äntledigat ifrån b:te skuldz fordran, hälst medan den fordran öfuer 90 åhrs häfd
war.
Joen Anderꞵon i Nordanbro mz hans grannar willia winna sigh uthi ett
quarnställe efter thet ligger för theras landh och åker, som Per Olufzon i
Kyrckiobyn och hans 5 grannar innehafua. Så emedan thet bewijstes att
Suaranden dhetta quarnestamb af ålder man efter man i possession haft hafua,
dy ehrhölles dhe wid sin häfd efter thet 1 Cap. i Jorda balken.
Tuenne bröder Anders och Oluf Abramꞵon i Wallen hafua till någon tijdh
brukat dheras Sahl. Faders hemman 10 öre i skatt halfparten hwardera. Så
emedan thet sträfuer emoot Kongl. förbudh att hemmanen eij skolle parteras,
Altså blefue dhe åthwarnade att enthera träder dher ifrån mz rätt Syskone
loꞵningh, och thet wijder 40 m:r.

Dato framlades ett Rååbref Dat: 21 Junij Åhr 1658, Angående Råå och Röör
emillan Byen och Gällsta Fäboder, Och begynnes dheras förste Råå uthj dhen
ytre Åkroken ifrån Gällsta broon uthj en stoor Furu wid Brändslen. Dhet andra
Rååmärckie i Ruun furun wid Mord bäcken, och så föllia bäcken upföre till däth
trijdie Råmärckie Nembl. Löörmyran, samma Myran mitt Norr igönom, och så
geent fram i Skäftesmyran, och der geent öfuer i Hästholmen som belägin ähr
näst Abborholmen i tuäringz Siön, som bägge byars män på tinget tillstodhe,
bekände och bejakade. Och emedan dhe så wäll på Synen, som nu her på tinget
om för:ne Råå och kännemärcken förenthe wore, dy ehrkändes dhe faste och
gille för dhem och dheras efterkommande ewärdeligh att hållas, som brefuedt
dher å gifwidt wid lyfteligare förmähler.
Dato Anhändigade Hans Larꞵon i Wadij och Hans Hanꞵon i Gamsätter ett
ährende om ett hemmanskifte som dheras Morbroder Erich Hanꞵon i
Elgeredh hafuer ingådt mz Per Nielzon i Ingesarfuen, huilket bythe dhe
understodhe sigh willia rygga efter dheras Mödrar eij wore aflöste. Så emädan
denna Saak tillförende hafuer warit till rätta och Nämbden eij wäll minnes huru
Passerat war, dy upsattes ährendet och fångaman kan komma tillstädes.
Erich Ingemarꞵon i Hällen lätt upbiuda en Kiortill i Pantt af Anders Perꞵon i
Skedsta för 11 P 9 öre Kopparmyntt förste gången.
Anders Larꞵon i Wadj lagbödh 3 reesan sin Halffadersyster Märith
Olufzdotter mz hennes Jordh.
Mattz Israelꞵon i Haꞵala lagbödh 2 gången Per Olufzons hemman i Haꞵala 6
öre 16 ?? i skatt.
Oluf Larꞵon i Gryttie lätt 2 gången upbiuda sitt hemman 5 öre 6 ?:r i skatt för
Cronones uthlagor.
Hustro Kirstin i Hambre lagbödh 3 gången sitt hemman ibidem 4 öre 3 ?:r
Tyries Erꞵon i Fiskiewijk lagbödh Sahl. Joen Olufzons ibid så och Sigridh
Olufzdotters ibidem Jordepartt efter 3 öre 9 ?:r i skatt 1:ste gången.

Dito den 13 Junij
Åhr 1659
Peder Erꞵon i Kiölsiön skulle suara Kyrckiowärderna Hans Eꞵbiörꞵon och
Joen Anderꞵon i Haꞵala för den tijondhe han borde inlefrera, och treskas och
eij wille gåå till tingz som witnadt blef, wardt han Saach 3 m:r.
Oluf Påålꞵon i Kiölsiön skulle suara Hindrich Larꞵon i Haꞵala till 9 RP som
Oluf ähn nu på Tårpetz betalningh skyldigh ähr, och eij wille swara ehuru wäll
han war stämbd, ähr han dherföre fält att bötha 3 m:r.
Påwell Jacobꞵon i Haꞵala hafuer fört ohöflige ord emodt Länsman Pell
Perꞵon, huilke ord han nu mz böön rättadhe, ähr han dherföre fäldt att bötha 3
m:r.

Efter Nämbdens öfuerwägande wartt sagdt att Lars Anderꞵon i Grängsiö skall
upbyggia thz Quarn Huus mz redskap Jämgodt, som han af sin wangömo och
försummelꞵe Eldh hafuer låthit upbränna för Nielz Anderꞵon i Byen och hans
quarnelager.
Gynthe i Sörreåꞵen lagbödh Sahl. Lars Hinderꞵons ibidem hemman 3 öre 18
?:r i skatt 1:ste gången.
Hindrick Larꞵon i Edhe lagbödh Hans Olꞵons ibid hemman 5 öre 6 ?? i skatt
1 gången.
Oluf Erichꞵon i Kiölsiön lätt upbiuda Hindrick Jonꞵons ibid hemman för
Knechtestånd 1:ste gången.
Måns Larꞵon i Åꞵe lätt upbiuda Hustro Märith i Grängziö till Syslo förste
gången.
Mattz Israelꞵon i Hasala lagbödh Sahl. Per Olufzons hemman ibidem 6 öre
16 ?:r i skatt 3 gången.
Hans Olufzon i Skrämsta lätt upbiuda ett hemman ibidem 8 öre 19 ?:r i skatt
1:ste gången.

