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Bergsiö Gnarp och Hasala S:r
Den 10 Decemb. Åhr 1659
Nämbden
Peder Mattꞵon i Skrämsta,
Peder Erichꞵon i Ungre,
Peder Jonꞵon i Åꞵe,
Swen Hanꞵon i Tanna,
Oluf Nielꞵon i Berge,
Peder Olufꞵon i Haasala,

Lars Engebrechtꞵ i Skesta
Måns Larꞵon i Åꞵen
Anders Swenꞵon i Hustad
Abram Larꞵon i Åꞵe
Joen Hanꞵon i Lodhe
Anders Olufꞵon i Bostad.

Dato Publicerades Kongl. Maij:ts och den Högl. Kongl. Hofrättens nådige
Resolution angående Möökränckningh och lönskoläge af Dato 11 Maij 1659.
Dato Publicerades den Kongl. Hofrättens bref och befalningh om Saachören och
deꞵ beskaffenheet af Dato 25 Novemb: 1659.
Peder Erichꞵon på Kiölsiön och Hasala Sochen hafwer brändt, sådt och skurit
dhet Spannelandh Swijdiofälle som hans Sal. Fadher Erich Perꞵon fäldt och
huggit hafuer, och borde falla arfskapet till skifte att bytha sin emellan, efter Per
Erꞵon nu eij kunde annadt bewijsa, som skulle han till en deel dher af hafua lof
af Hindrick Jonꞵon ibidem och dett öfriga wara gifwit af hans Fadher, wardt
altså Rogen på arfskapetz wägnar af Nämbningeman Önne Person förbudin
till lagh och rätta, som Peder Erꞵon eij kunde neeka före; Uthan thet oachtadt
hemfördt Rogen och den uptrödskat, ähr han derföre fäldt att böötha 40 m:r för
förbudh, och låtha arfskapet få sin deel, eftersom för:ne Önne Perꞵon efter
sworne edh witnadhe att samma Swedh födt 2 Finska fampnar eller 10 Swenska
röökar.
Dato anklagade Peder Erichꞵon i Kiöhlsiön och Hasala Sochen sin broder
Lars Erichꞵon som dersammastädes sitter en Huuꞵfinne, att han hafwer uthan
lof och lego fäldt och Swijdiat 1½ Spannelandh oppå hans skough der af Rogen
nu i höst skurin blef. Item hafwer bem:te Lars Erichꞵon i förledne fastetijdh
uthan lof och lego huggit och fäldt till 1½ Spannelandh, som Oluf Perꞵon i
Siuda witnadhe, som thet Syynt hafuer, der emoot inwände Lars Erichꞵon hafua
sin Sal. Fadhers lof, dhet han eij kunde bewijsa, uthan thet honom bewiste
medan Fadheren lefde, stodh han på tingedt och klagade på honom för sådant
olageligit föröfwande. Så aldenstundh Lars Erꞵon denna åwärkan och fällande
sigh medh wålde tillägnadt hafuer, dy är han efter thet 28 Cap. i Konungz
balcken fäldt att bötha 40 m:r och förlust af arbethe.
Åther anklagades försch:ne Lars Erichꞵon, och en Huusꞵfinne Erich Erꞵ på
Furuberget och Biöråker Sochen att the hafwa uthan lof och lego fäldt brändt
och Sådt till 3 spannelandh som Syneman Önne Perꞵon witnadhe, och dhe eij
kunde bewijsa lofz witne till, uthan thet medh wälde sigh tillägnadt hafwa. Ähre
dhe dherföre efter thet 28 Cap. i Konunga balcken fälthe att bötha 40 m:r och
förlust af arbethe. och thet oppå bem:te Per Erꞵons klagan.

Sädan dhet ena Spannelandh anlangande som bem:te Erich Erichꞵon dher
Jämpte fäldt och Sådt hafwer, och medh lofz minne bewiste hafwa huggit på
Hindrick Jonꞵons i Kiölsiön lofwan, för the lägerfärder som Erich för honom
giort hafwer, så blef thet honom bestådt af förste uthsädhe till wijdare beskedh.
Oluf Tyreꞵon i Fiskiewijk hafwer belägrat Cicillia Staffansdotter i Elgeredh,
som dhe både för Rätten tillstode och bekände att dheras sammanlagh skedde
den 24 Aprilis 659 och är hon medh barn tillrådd, huarföre efter giordh
gärningh, och egen bekännelse ähr han fäldt att bötha 40 m:r och efter lagh
förhållin att opfostra barnet thå thet födt warder.
Erich Olufꞵon på Wrångztiernan, Per Erꞵon på Hasala skough, Oluf
Erꞵon och Oluf Påålꞵon ibidem, hafwa medh tredsko innehållit och eij
lefwererat ifrån sigh Peltzegärden, ähre dhe dherföre fälthe hwardera att botha 3
m:r och bethala thet the skyldige ähre.
Förschrefne Peder Erichꞵon hafuer Städzat Thomas Israelꞵon ibid tillbaaka
medh samma Pältzgärdh, ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r
Huusarme i Bergziö _ 28 Pesoner i skatt 10 mant. 7 öre 12 th:r
Gnarp _ 23 Personer i skatt 5 mant. 5 öre 4 th:r
Hasala _ 1 Persohn i skatt ______ 3 öre 10 th:r
derpå bewijs gifwidt.
Item gafz bewijs på 4 t:r Speck som Hans Olufzon i Frästad skyldigh war.
Anlangande dhe 20 P. KM:t som Anders Nilꞵon i Hooland och Illꞵbo Sochn
på sin och oppå Lars Jonꞵons i Nordanåꞵbo och Ocklebo Sochen i
Gästrijkelandh, wägnar, hade till att fordra efter bägges theras Faders
FaderSyster Brijta b:d för hännes Huus och Jordepeningar i Berga liggiandes,
som Oluf Nilꞵon i Bärga, för 16 åhr sedan uthfäste betahla, och nu inwänder
Syttningh och afradh, som han på hänne bekostat hafuer, och för 30 åhr sedan
dödh blef, Så wardt the så afsagdt, att aldenstund Oluf Nilꞵon eij kunde neeka
för dhetta gäldh hafua rächt handh att bethala, Dy dömbdes han att ställa honom
tillfredz emoot wederbörligit quittens.
Efter Nämbdens öfwerwägande skall Joen Olofzon i Åkeren tillställa och
betala Per Hanꞵon i Wadj 6 RP för Rustningspeningar, för den Soldaten Sal.
Simon Thomeꞵon.
Eftersåsom Per Anderꞵon i Gryttie hafuer Kiöpslagat mz Olof Larꞵon ibidem
om hans hemman, och derföre uthfäst bethala hans skuld af Cronones uthlagor,
Knechtelöön och annadt mehra. Altså pålades Per Anderꞵon bem:te gärd bethala
efter han hemmanet besitter och thet uthi någon Termin och Condition, hafuer
lofuat bethala.
Dato giorde Länꞵman Pell Perꞵon i Bergzio anhängigh en Saak uppå
Borgares Anders Larꞵons Treskz wägnar, angående 100 P Km:t, som han
fordrade af Erich Erꞵon i Hambre, och emedan dher och flere Creditorer
funnes, och intet annat fanꞵ tillgå ähn Huus och Jordh att betahla med. Dy skolle

Creditorerne bewijsa sine rättmätige skuldfordran, och der emoot Sal. Erich
Erꞵons anpart af Huus och Jordh wärderas och huadh dher i brister till
Creditorernes betalningh, så låtha brista m:r som m:r.
Dato Kärdhe Hans Hanꞵon och Stigh Hanꞵon i Gamsätter sampt Hans
Larꞵon i Wadj till Per Nielꞵon i Elgeredh om thet hemmansskifte han ingådt
hafwer medh dheras Moderbroder Erich Hanꞵon, begärandes få igenloꞵa
Elgeredz hemmanet efter dheras Mohrmoder Hustro Brijta eij war för en
tridiepart af hemmanet utlöst, Så och dheras Moders Huus war och obetalt,
Jämpte en theras Moderbroder Hans Hanꞵons anpartt obetalt, som i
främmande landh förrest är, och ingen weet om han är i lijfwet eller eij. Item
befinnes och en theras Moderbroders Lars Hanꞵons anpartt wara förpantat till
Fordom Kyrckioherden H. Daniel för 120 P Km:t som deꞵ Panteskrift af åhr
1635 förmähler. Der emoot inlade Per Nielꞵon försch:ne Erich Hanꞵons
bytesbref af Dato 20 Martij 1651 förmählandes att Erich Hanꞵon gaf honom sitt
hemman i Elgeredh 10 öre 12 th:r i skatt och Per Nilꞵon gaf honom sitt hemman
igen i Ingesarfwen 9 öre 2 th:r i skatt och der till i mellanlagh 80 RP, och i
wijthe satt _ 100 RP. Och emedan fångeman Erich Hanꞵon eij war tillstädes att
hemåla sitt skifte, dy upsattes ährendet. Thå beswäradhe sigh Per Nillꞵon öfuer
sin fångeman som honom till dhetta skifte bracht hafwer, och på thet han deꞵ
beswär måtte blifwa quitt, efterlätt han för:ne Hans Hanꞵon och Stigh Hanꞵon
hemmanet inloꞵa. Men Hans Larꞵon sadhe sigh dher ifrån, medh den Condition,
kunde dhe tillställa honom så många pennigar som förnämbligast angåår Erich
Hanꞵons och dheras tränne systrars anpartt, som för Jorden uthlöste äre, så och
en theras Mohrbroders Hans Hanꞵons anpartt till nästkommande Kyndersmäꞵa,
så wille han stijga af, medh wijdare Condition att han fåår Rätt för thet han Huus
och Jorden förbättrat hafwer, huar och icke thet skier, hafwe the sedan ingen
macht dher efter Kära, dher medh the giorde afträdhe.
Lars Mattzon på Rökullen och Biöråker Sochen lätt andre gången upbiuda
dhe Panther som hans Fader Mattz Mattꞵon innehafwer för åthskillige
gäldzfordran i denna Sochen Bergziö.
Hindrich Larꞵon i Edhe lätt 2dre gången upbiuda ett hemman ibidem i skatt _
5 öre 6 th:r.
Gynte Perꞵon i Åꞵen lätt andre gången upbiuda Lars Hinderꞵons hemman
ibidem 3 öre 18 th:r i skatt.
Oluf Erichꞵon på Kiölsiön lätt 2:dre gången upbiuda ett hemman ibid. som han
på Knechtestånd af Hindrick Jonꞵon Kiöpt hafwer, och ähr 3 öre i skatt.
Joen Anderꞵon i Hasala lagbödh ett Silfwerstoop i Pantt af Lars Erichꞵon i
Kiölsiön för 6 RP 1 gångh.
Hustro Märit i Gränꞵiö opbödh sigh näste Slächt till Syslo förste gångh.

Dito den 1 Junij 1660 medh Nämbden af förra
tingedt, allenast för Swen Hanꞵon i Tanna och
Lars Engebrechtꞵon i Skedstra insattes Oluf

Perꞵon i Elgered och Hans Olꞵon i Byen.
Dato anklagadhe Länꞵman i Gnarp Joen Hanꞵon i Frästad, Hasala Sochen
för thet the icke hafwa hållit sitt wanlige och för dhetta af H. Landzhöfdingen
påbudne håll i 3½ dygn, Sochnen Gnarp till biståndh i dheras skiutzningh. Dher
till Swarade på Hasala Sochens wägnar Nämbdeman Per Olufꞵon att oansedt
dheras Nämbningeman Önne Perꞵon hafwer Stämbdt dhem mz sitt håll till
Gnarp, lijkwäll medan dheras lagh i Björåker och Nårbo eij komme fram medh
dheras håll, så togo dhe sigh den dristigheten före och blefwe hemma. Wardt
sagdt att dhe för sådan sin mootwilligheet och tredsko skole bööta 40 m:r och
stånda sitt skiutzhåll uth.
Påål Jacobꞵon i Nordanbro hafwer medh tredsko och mootwilligheet
innehållit att ingifwa i Sochnen betalningh för thet han stodh tillbaka medh tre
dagars Ryttare kosthållningh, för förledne åhret, icke häller hafwer han wellat
thet medh Ryttare gästningh fullgiöra, ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r och
opfylla kosthålningen.
För:ne Påål Jacobꞵon Swar om olofligh edh för Rätten widh sins Saakz
uthrättande wardt han Saaker 3 m:r.
Än Swor han en olofligh edh för Rätten wardt han Saach 3 m:r.
Huuꞵfinne Jacob Jacobꞵon i Hasala hafwer af brådom skildnad slagit Mattz
Israelꞵon i Kyrckiobyen och Hasala Sochen med en Knijf i skullerblad, som
Syynt är för en blodskeno, ähr han dherföre fäldt bötha 6 m:r der af
Målzäganden 3 m:r och 3 m:r till treskiftes.
Förskrefne Jacob Jacobꞵon hafuer sammaledes af brådom skildnadt slagit
Hans Anderꞵon i Haꞵala medh en Knijf en blodskeno i axlen, ähr han derföre
fäldt att bötha 6 m:r att deelas som föresagdt ähr efter thz 10 Cap. Sårm. mz
willia.
För:ne Jacob Jacobꞵon hafwer af brådom skildnadt slagit Peder Olofꞵon i
Hasala Kyrckiobyn medh en Knijf i armen som Syyntt war och Jacob alt
tillstodh och bekände, är han derföre fäldt bötha 3 m:r Sårm. willia 10 Capitell.
Såldat Erich Lucaꞵon i Tanna skulle tilltalas och Stämmas till Norelfua att stå
sin Kyrckioplicht för thet lägersmåll han der begådt hafwer medh en
tiänstepijga Karin b:d och nu på tingzdagen wijkit undan, ähr han derföre fäldt
bötha 3 m:r.
Joen Mårtenꞵon i Fiskiewijk hade ogill broo wästan byen, som Brofougden
Bengdt Jonꞵon klagade och af Synemän Syndt och witnadt blef, ähr han
derföre fäldt att bötha 3 m:r och bättra och byggia broon.
En Ryttare under Öfwerstleutnampten Wälb. Alexander Morath b:d Erich
Staffanꞵon blef anklagat för thet han hawfer i förleden Winter medh igönom
tågande stulit bort ifrån Lars Engebrechtꞵon i Skedsta Sadel att Rumpstyckie,
som nu bem:te Erich Staffanꞵon eij kunde neeka före, uthan föregaf att en

Ryttare Erich Gröningh thet hafwer i behåll, som wärderat blef för 12½ öre
Km:t. Ähr han derföre fäldt gifua Målzäganden sitt igen, och efter Kongl.
Maij:ts Straffordningh bötha 3 gånger så mycket som tiufnaden är werderat före,
och emedan han intet hade att bötha medh är honom pålagdt plichta medh Krop
i ett dygn.
Ryttare Hindrick Jöranꞵon under Oberstleutnampten Wälb. Alexander
Morat hafwer medh dragin wärria öfuerfallit en Bonde Erich Olofzon i Ginsta
uppå wägen till Hasala och slagit honom medh flatha Swärdet widh bonden
reedh föråth och Ryttaren efter, ähr bem:te Hindrick derföre fäldt att böta 6 m:r
för samma Pustande som Ryttaren eij kunde neeka till. Och thet efter bondens
klagemåhl och thet 13 Cap. i Sårm mz willia, och emedan han intet hadhe att
bötha medh, skall han derföre plichta i fängelꞵe i 2½ dygn.
Emedan såsom Erich Jonꞵon i Elgeredh och Hans Jonꞵon i Tröttsteen hafua
bådhe ifrån Stämbningen i Tuna om Ryttarens gästningh beswär och här i
Sochnen berychtat och illa uthfördt Länꞵman Pell Perꞵon i Bergziö som skulle
han hafwa haft inne hoos sigh någon Spanmåhl af den Fourage Spanmåhl som i
förledne winter af Sochnen uthgiordes till Major Petter Palm och hans
medfölliande Rytterij, thet Erich Jonꞵon honom bådhe i ögonen och på baaken
förebrådt hadhe, och thet efter för:ne Hans Jonꞵons orätta berättelꞵe, som dhe
nu för Rätten eij kunde neeka till. Altså och emedan Länꞵman nu på tinget medh
richtigh Rächningh opwiste huru mycket Spanmåhl han af Sochnen upburit
hafwer, och thersamma bewist hafwa uthgifuit. Dy äre för:ne Erich Jonꞵon och
Hans Jonꞵon för denna sin beskylningh fälthe att bötha 40 m:r och Länꞵman frij
ehrkiändh efter thz 20 Cap. Tingm. balcken.
Dato tedde för Rätten Erligh man Per Nilꞵon i Ingesarfwen och framlade ett
Bytesbref Daterat 20 Martij Åhr 1651 förmählandhes att beskedeligh Erich
Hanꞵon i Elgeredh hafuer medh sins Moders och Hustros ja och Samtyckio
ingådt ett hemmansskifte medh för:ne Per Nielꞵon i så måtto att Erich Hanꞵon
gaf honom sitt hemman liggiandes i bem:te Elgered som är 10 öre 12 th:r i skatt,
och Per Nilꞵon gaf honom igen sitt hemman i Ingesarfwen som är 9 öre 2 th:r i
skatt, och der till för bättre lägenheet i ett wänligit mellanlagh peningar 80 RP,
huilka peningar han till fullo nöijo opburit hafuer, och der medh afhändt samma
Elgereds hemman undan sigh och sine arfwingar medh alla tillagor som dher till
af ålder underlegat hafuer och ähro medh rätt tillwinnas kan, och dhet tillägnadt
mehrb:te Per Nilꞵon och hans efter kommande arfwingar födde och ofödde till
ewerdeligh ägendom. Huar öfuer nu Per Nilꞵon war begär skaft, och Fastebref
efter han å näst förra tinget, oppå ofuanb:te Erich Hanꞵons systers Hustro
Brijtas i Gamsätter Sönners Hans Hanꞵons och Stigh Hanꞵons efterbud,
opsade skifte, och dhe efter förelagdan tidh eij hafua skaffat honom sine
uthlagde penningar igen.
Thå framstegh Erich Hanꞵons Moder Hustro Brijta och föregaf eij hafua
samtycht dhetta Jordeskifte, efter hon till en tridiepartt war ägande, i Elgeredz
hemmanet, thet samma och nu för:ne Hans Hanꞵon klandrade och thet eij
samtyckia wille. Thå tillspordes Hustro Britas Målzman Lars Erꞵon i Åkrö om
honom dhetta Jordeskifte war wetterligit? Swarade han wäll wetta dher utaf, och
föregaf afråda henne sin Jordh förbyta, men sijdermehra medh sins Sons

inlåtande thet samtycht, som Länsman Pell Perꞵon i Kyrckiobyen, Joen
Perꞵon i Högen och Ung. Erich Perꞵon i Kyrckiobyen witnade. Och sedan
hafuer hon dijt uth medh sin Son bracht att Erich Hanꞵon skulle försällia
Ingesarfwen och inkiöpa sigh till Tanna och der inläggia sin Jordh dher hon född
war och sin bördzrätt hade, men nu befruchtar hon att samma Tanna hemman
skulle gå uth för gäldh, som och stort wahnbruuk påkommit war. Huilket iagh
lade till nämbdens öfuerwägande, och sade the att aldenstund Modheren Hustro
Brijta hafr först samtycht skifte, och sedan hemmanet i Ingesarfuen försällias
och inkiöpas till Tanna. 3) Hafwa Erich Hanꞵons syskon för störste deelen af sin
Huus och Jordh upburit betalningh 4) Kunde eller wille intet Hans Hanꞵon och
Stigh Hanꞵon till förelagdan dagh inloꞵa Jorden, thå hon stodh dhem tillbudz. 5)
Hafuer Per Nilꞵon wäll hemmanet medh bruuk, Knecht och uthlagor förstått och
förswarat, och befruchtandes warit om Erich Hanꞵon thet till Dato innehaft
hafuer, skulle thet äfuen så medh thet wara gångit, som nu i Tanna Lillgår. Altså
af ofuan:ne skiäl dömbde iagh sampt Nämbden dheras skifte fast och gildt att
stånda för alt klander och påtaal efter denna dagh wid dombrudt som lagen der
om förmähler. Doch så förståendes att Per Nielꞵon fullföllier sin uthfäste lofuan
på tinget den 4 Martij Åhr 1652, i så måtto om Erich Hanꞵon eij tillställer sin
Moder och Syskon som af hemmanet outhlöste äre, Så lofuade Per Nilꞵon
Swara dher till, huilket nu så wijda af Rätten på Moderens wägnar är ansedt,
efter hon sin Jordh till Tanna bracht hafuer, så skolle gode män der om ransaka
att så mychen Jordh blifuer hänne af Tanna hemmanet tillmädt, och huadh dher i
brister, så Sware Peder Nielꞵon så dher till, som till den Huus och Jordh,
Syskonen eij äre betalte före.
Dato kom för Rätten beskedeligh Lars Jönꞵon ifrån Idenor Sochnn och
framlade ett Kiöpebref Daterat 23 Martij Åhr 1655 förmählandes att Erich
Hanꞵon i Ingeꞵarfwen hafuer medh sin hustros samptyckio oplåtit och Såldt
honom sitt hemman liggiandes i Ingeꞵarfwen som är 9 öre 2 th:r i skatt /: huilket
han sigh tillbydt hafwer ifrån sitt Fadhers hemman i Elgeredh som deꞵ bythes
och dombref förmähla :/ och derföre opburit peningar 600 P KoppM:t till fullo
nöijo. Witnes män dher öfwer så ähre Länꞵman Förståndigh Pell Perꞵon i
Kyrckiobyen, Erich Perꞵon i Berge, Erich Swenꞵon i Mellanbyen och Erich
Anderꞵon i Tanna. Så aldenstundh samma hemman war lagbudit och lagståndit
och så på tinget lagligh ransakat och giordt war, dy dömbde iagh sampt
nämbden dheras Kiöp fast och gilt stånda, som brefwet dher å gifwit wijdare
uthwijser.
Mårten Jonꞵon i Fiskiewijk war ifrån tinget och skulle Swara Anders Kielꞵon
i Kongzgården till den Drengh som han honom ifrån lockat hafuer och till
Soldat bortsåldt, och emedan han eij hade lageligit förfall, blef han fäldt att
bötha 3 m:r.
Peder Erꞵon i Kiölsiön och Hasala Sochen och hans medarfwingar hafua mz
tredsko i tugh åhr innehaft Cronones tijonde af dheras arfSwijdior Nembl. 1
tunna som dher på Resterer, Altså äre dhe fälthe att bötha 6 m:r och lefwerera
tijonden ifrån sigh.

Erich Perꞵon i Byen hafwer wällat sigh till en skrind af Niels Anderꞵon i
Byen, som han eij kunde neeka till, ähr han derföre fäldt att bötha 6 m:r efter
thet 41 Cap. i Edzöres balcken.
För:ne Erich Perꞵon wardt Saach 3 m:r för en blånad till för:ne Nils
Anderꞵons Dotter Ella b:d som Syynt witnadt och tillstått ähr.
För:ne Ella Nilsdotter wardt Saach 3 m:r för oqädens ordh till förb:te Erich
Perꞵ som hännes Fader eij kunde neeka till.
Lars Engebrechtꞵon i Skedsta giordt stort oliudh för Rätten widh hans Saachz
förrättande, wardt han derföre Saach 3 m:r.
Oppå ofuanskrefne Saachören lefwererades Befalningzman underskrifuin
längdh.
Dato framlade Anders Olufzon i Boostadh ett Kiöpebref Dat. 2 Feb: 1654
förmählandes, att Mårten Jonꞵon i Juurstad och Jettendahl Sochen hafwer
medh sin hustrus Samtyckio uplåtit honom sin hustros Jordelått liggiandes i
Byen i Gnarp Sochen som är 11 måhl Jordh eller dher efter i skatt 1 öre 12 th:r
och derföre både för Huus och Jordh upburit peningar 30 RP till fullo nöijo, som
nu för:ne Mårten Jonꞵon medh sin hustro Cecillia Jonsdotter för Rätten
tillstodh och bekände. Så emedan samma Jordh war lagbulin och lagtånden och
så på tinget lagligh ransaakat och giordt war, dy ehrkändes dheras Kiöp fast och
gilldt.
Hans Anderꞵon i Hasala inlade ett bref förmählandes att hans förfäder hafwa
uthlegdh en Soldat 4 åhr efter Stångbroslaget. Altså ehrkändes han hoos honom
och för hans gårdh för en färdh, som i Sochne Rullan för honom införas skall.
Dato blef en Samsättningh medh Hasalaboerne giordt i så måtto att dhe ifrån
denna närwarande Dato, skolle, enär dhe någon Knechte Rustningh uthgiöra,
wara alla lijka delachtige att rusta Soldaten uth, på dhet en lijkheet ske måste,
och den ena icke flere Rustningar påföras ähn dhen andra.
I lijka måtto samsättia Bergziöboerne sigh att dhe medh födo och Rusta skolle
lijka deelachtige wara om Soldaten.
Oluf Perꞵon i Wattrångh på sin och sine grannars wägnar på Hocken bööle
Fääboskough tuistade om Råå och Boolstada skiäl medh Pell Perꞵon i Yttre
och hans medhlagzmän, och hafwer Pell Perꞵon medh sina grannar en gamal
bråtta som dhe förmena willia hafwa till skildnadt, men Oluf Perꞵon oppå sine
medhlagzmän wille intet kiänna dhen gill. Dy wardt dher å efter bägges
samtyckio nämpdt 6manna Syyn, 3 af Bergziö och 3 af Härmånger som
nästkommande måndagh den 4 Junij sigh på Synen inställa skolle.
Anders Olufꞵon i Bostadh, Hans Olufꞵon i Byen, Anders Swenꞵon i
Huustadh och Oluf Nielꞵon i Berge giorde sin 12mans Edh.

Anders Larꞵon i Wadj tillförordnades Målzman för Hustro Sigridh
Olufsdotter i Elgeredh att omsee hännes bädsta.
Dato angaf Önne Perꞵon och Erich Anderꞵon i Hasala att Ströminghs Erich
å Wrångtiärnan hafwer Swijdiat ett tunneland uthsädhe in oppå dheras skough
Bromsare Högen b:d och thet uthan dheras lof och minne. Der till Swarade
hans Son Daniel Erichꞵon att Hans Olufꞵon i Ede hafwer lofwat honom dher
fälla och Swijdia. Så emedan thet owist war om samma Swijdielandh lågh in
oppå Ede eller Hasala skough, Dy wardt dher å nämpdt 6 manna Syyn som dher
om Ransaka skolle, och den landet winner skall skiära Rogen till rätta.
Anlangande det åkerstyckie som Per Simonꞵons i Rogstad Sahl. Fadher hade
Panttsatt Lars Engebrechtꞵons i Skedsta Swärfaders Fader Lars Jonꞵon för
8 P SM:t och Per Simꞵon skall hafwa uthan laga dom igentagit, Så wardt thet så
afsagdt att aldenstundh Per Simꞵon hafwer haft Jorden nu i 12 åhr i handom,
och Käranden eij hafwer i medler tidh lagligen dhetta klandrat, dy är den klagan
dödh och om inthet.
Uthi den stridige och anhängige Saack emillan Lars Engebrechtꞵon i Skedsta
Kärande och Per Simꞵon och Erich Perꞵon i Rogstad Swarande, angående
Rogsta mans rätt och rättigheet i Skedsta skogen, Så wardt thet således
öfuerwägat och sagdt oppå för:ne Lars Engebrechtꞵons Prætension, som eij
wijdare will tillåtha för:ne Per Simꞵon och Erich Perꞵon att walla medh sin
boskap på Skedstad skogen än hwart 3die dygn. Att aldenstund Lars
Engebrechtꞵon eij kundhe lageligen bewijsa sin Prætension, om hwar 3die dagz
wallande å Skedstad skogen, dy ehrhålles för:ne Per Simꞵon widh den edh som
Per Olofzon i Ginstad och Lars Jonꞵon i Skedsta giorde på tinget den 4
Martij 1645 att bem:te Per Simꞵon hafwer en skoghlått i Skedstad för dhe 4 öre
6 th:r som hans förfäder under hans hemman Kiöpt hafwer dher efter han böör
walla och nyttia sin deel af skough och yxebördh i Skedstad skogen, och för
den öfriga sin skatt hafwer han sin skough medh sine grannar i Rogsta.
Sedan Erich Perꞵon belangande så behåller han sin rätt och rättigheet af
mulebeth och yxebörd för sin gårdh 8 öre 6 th:r i Skedstad skougen och eij i
Rogstad skogen som af ålder warit hafwer.
Och emedan Lars Engebrechtꞵon klagade att för:ne Erich Perꞵon och Per
Simson skulle hafwa efter sin rätt och rättigheet af Swijdiande och timber
huggande åwärckat i Skedsta skogen mehr än han och hans grannar, Dy wart
dher å nämpdt gode män som der om ransaka skolle.
Dato lätt Befalningzman upbiuda Pell Perꞵons hemman i Berge 4 öre 16 th:r i
skatt huilket hafuer legat öde i 3 åhr 1ste gången.
Oluf Erꞵon på Kiölsiön lätt 3 gången upbiuda Kiölsiötorp i skatt 3 öre.
Hustro Sigridh i Nolanbro lätt upbiuda ett Sölfuerstoop i Pantt af Lars Erꞵon
i Kiölsiön för 6 RP 2:re gången.

Oluf Jonꞵon i Ängeby lätt upbiuda Pell Perꞵons hemman i Ginsta i skatt 6 öre
18 th:r förste gången.
Hindrick Larꞵon i Edhe lätt upbiuda Hans Olufꞵons hemman ibidem som
han af honom Kiöpt hafr som är 6 öre 6 th:r i skatt 3die gången.
Gynte Perꞵon i Åꞵen lätt 3 gången upbuda Lars Hinderꞵons hemman ibid 3
öre 18 th:r i skatt.

