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Gnarp Bergsiö och Hasala S:r 
 

Den 27 Novemb: 
Åhr 1660 

 
Nämbden 

Peder Mattꞵon i Skrämsta, Måns Larꞵon i Åꞵen, 
Peder Erichꞵon i Ungre, Anders Suenꞵon i Huustad, 
Peder Joenꞵon i Åꞵe, Abram Larꞵon i Åꞵe, 
Swen Hanꞵon i Tanna, Joen Hanꞵon i Rödhe, 
Oluf Nielꞵon i Berge, Anders Olufꞵon i Bostad, 
Peder Olufꞵon i Haꞵala, Peder Olufꞵon i Grängziö. 

 
A:o 1661 den 10 Septemb: förestälthes en Äncklingh Lars Jonꞵon i Hulthe 
och en Knechtehustro Margreta Persdotter född i Stödhe Sochen och 
Medelpadh huilke på frijemåhl hafua haft lägersmåhl tillsamman, medan 
hännes man war i Pohlandh, och owist om han war lefuandes eller dödh, doch så 
wijda efter ingen kunskap om honom kommin war, fått tillståndh att lysa för 
dhem på Predikostoolen, huilken lyꞵningh sädan ophäfuen blef, och bägge af 
Presterskapet åthwarnadhe att hafua något omgänge tillhopa, men thet oachtadt 
tillstodhe och bekände dhe offentelighen för Rätten att dhe hafua haft 
lägersmåhl sädan thet lyst war, och ähn ytterligare sädan lystningen uphäfwin, 
och dhe åthwarnade blefue hålla sigh ifrån huar andra medh omgänge. Och nu i 
medler tijdh ähr hännes man Joen Perꞵon Flinta hemkommin, som siälfue 
Tingz Ransaachningen den Höglofl. Kongl. Hofrätt öfuerskickat omständeligare 
förmähler. Altderföre ähradhe efter giord gärningh, egen bekännelꞵe och Kongl. 
Maij:ts Straffordningh dömbdhe att bötha Nel. Lars Jonꞵon 40 P och Margreta 
80 P SM:t och bägge stå oppenbahra skrift. 
 
Öfuer huilken Saak och ähr ankommen den Kongl. Hofrättens nådige Resolution 
att dhe ofuan:ne böther och Kyrckioplicht undergå skolle, och hafuer Lars 
Joenꞵon uthfäst att bötha 40 P. Men Margreta ähr, för ähn Resolution kom, 
dödh blefwin. 
 
Af hännes ägendom finnes eij mehra tillgå sedan hännes mans deel afwijtrat blef 
ähn 42 P 16 öre Km:t som Nämbdens bewijs förmähler. 
 
En bondeSohn Anders Perꞵon i Ockne hafuer i dryckenskap och fyllerij 
beskyldt sin Hustro Ingridh Persdotter för en Hoora, och sagdt att hon håller 
mehra uthaf hans Fader Peder Anderꞵon i bem:te Ockne, ähn sigh, som Lars 
Engebrechtꞵon i Skedstadh witnadhe, och Sonen eij kunde undkomma 
sådanna ord i fyllerij hafua sagdt, som han doch eij så wäll kunde minnas; Uthan 
badz före. Så emedan här om taal i Sochnen uthgångit war, som skulle Fadren 
medh sin Sonehustro hafua haft sammanlagh, för huilket nu och Fadren gaf sigh 
i Rätten och sin Saach försuaradhe, så att Sonen dher om till inthet beskedh 
hade; Uthan thet rättadhe, afbadh och igenkalladhe. Altså wardt öfrwägat att 
Sonen Anders Perꞵon blef för sådanna framflugne ordh fäldt att bötha 40 m:r 
efter thz 20 Cap. Tingm. balcken, och afbudia ähn wijdare hoos Fadren. 



 
Ella Nielsdotter i Byen och Brijta Jacobzdotter i Kyrckiobyen hafua fördt 
Squaller om Brijta Månsdotter i Åꞵe, som skulle Soldat Erich Lucaꞵon hafua 
hänne besufuit, huilket taal dhe nu rättadhe och afbodhe, ähre dhe huardhera 
fälthe att bötha 3 m:r efter thet 43 Cap. Tingm. balcken. 
 
Kirstin Nilsdotter i Gränsiö hafuer weekit uhr sin lagstadde tiänst hoos 
Länꞵman Joen Hanꞵon i Gnarp Sochen, för ähn Stämbnodagen uthe wahr, 
ähr hon derföre fäldt att bötha 3 m:r efter thet 26 Cap. Tingm. balcken. 
 
Mårten Grelꞵon i Malningen wiste tinget war Stämbdt, men så nu som 
tillförende eij kom tillstädes, ehuru wäll han wiste sigh hafua till att swara 
åtskillige i Rätten, ähr han fäldt att bötha 3 m:r, för sin uthewarelꞵe. 
 
Dato blef Anders Perꞵon i Gryttie anklagat af Bengdt Joenꞵon Brofougden, 
som på bestälningh af Befalningzman widh Krijgzfolcketz gönom tågande 
uthskickat war; för thet Anders Perꞵon hafuer i folckz åhörande skiält och 
tillwidt honom hafua tagit Stickpeningar af Jettendaal och Hermånger Sochner, 
efter Krijgzfolcket reste dhem förbij och toge nattläger i Gnarp Sochen som 
Oluf Anderꞵon i Boostadh, Abram Larꞵon i Åꞵe och Oluf Larꞵon i Gryttie 
efter sworne Edh witnadhe, och Anders Perꞵon eij sädan kunde neeka före. Så 
aldenstundh Anders Perꞵon sådant eij kunde bewijsa och Länꞵman Erich 
Anderꞵon i Jettendahl sigh dher på uhrsächtadhe, att huarken han eller Bengdt 
Joenꞵon någon orsaak dher till wahr? Uthan dheres Capitein som efter Ordre 
skyndadhe Krijgsfolcket fort fram. Dy wardt af Nämbden öfuerwägat och påsedt 
Cronones tienstz förrättande, att Anders Perꞵon skall bötha för sin tillwijtelꞵe 40 
m:r efter thz 20 Cap. Tingm. balcken. 
 
Erich Olufꞵon i Wrångtiärnan war Stämbd att swara Önde Person i Haꞵala 
för thet Swijdiande han föröfuat hafuer på Hasala Skogen, och samma 
Stämbningh uthan laga förfall försutit, ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Anlangande Nilꞵ Larꞵons i Gryttie och hans medharfwingars Huuꞵ och Jordh 
fordran hoos Niels Erichꞵon i Gällsta, så wardt thet så efter Edsworne mans 
Lars Perꞵons i Åꞵe witnes bördh sagdt att Nilꞵ Erꞵon skall bethala dhe 
resterande 5 RP som han inthet kunde medh Anders Perꞵons i Gryttie och 
Anders Jonꞵons ibidem Witnes bördh om dhe 25 P:rs lefrerningh, efter för:ne 
Nilꞵ Larꞵons Moders Hustro Elijns bekännelꞵe, godt giöra. 
 
Eftersåsom Gryttiesman hafuer idkat och fahrit medh Nothedrächte och 
fiskiande i Ginstamans taxerade Siählerodd i Norra fiärden som nu Erich 
Olufꞵon i Ginsta klagadhe, att dhem ähr pårächnadt 9 åhrs afradz Speck. 
Huarföre medan Grytties man eij kunde neeka dher fiskiet hafua, dy dömbdes 
dhe samma taxa bethala. 
 
Emedan såsom en quinnas Perꞵon b:d Märijt hafuer sigh inbegifwit hoos 
Anders Kielꞵon i Jettendahl Sochen till skiötzel; dy sadhe nu hännes nästa 
arfwingar, som ähre hännes halfsyster Son, Oluf Olufꞵon i Gällsta, och 
halfsyster Karin medh hännes Målzman Per Erichꞵon i Ungre, hänne ifrån 
sigh medh all hännes ägendom, om hon ähn lefde längre eller stäckre. 



 
Hustro Ingridh Knechtänckia medh sin broder Joen Joenꞵon i Biåsta 
tillstodh wara skyldigh Länꞵman Pell Perꞵon i Bergziö efter slutin Rächningh 
10 lodh Sölfuer och 10 P 29 öre Km:t huilket betahlas skall af hännes Sahl. 
mans löön hoos Pell Perꞵon i Tröttsteen till nästkommande Thomasmäꞵa. 
 
Huuꞵarme i Gnarp 28 Personer Skatten 7 Mantaal 8 öre 7 th:r. 
I Bergsiöö 32 Personer skatten 11 Mantaal 8 öre 7 th:r. Der på bewijs gifwit. 
 
Anders Perꞵon och Nils Larꞵon i Gryttie, Anders Perꞵon i Ockne, Mattz 
Perꞵon, Johan Johanꞵon och Joen Mårtenꞵon i Gryttie fäste lagh huar sigh 
medh Laga edh befrija att ingen eldh gången eller kommen af dheras opgiorde 
eldh i Haddehampnen, som deꞵ Siöbodher medh deꞵ Siöredskap upbrändt 
hafuer, och å näste tingh gå sin lagh. 
 
Peder Joenꞵon i Forꞵa och Hermånger Sochen lätt upbiuda Märit 
Olufzdotter i Rödhe, näste slächt 1 gången. 
 
Ingebrecht Hanꞵon i Bälingh och Båtzman Anders Wasteꞵon läthe 1ste 
gången upbiuda sine Hustros Huuꞵ och Jordh efter ⅓ part i Pell Persons i 
Ginsta hemman. 
 
Oluf Joenꞵon ifrån Kongzhuuꞵby Sochen och Uplandh lätt upbiuda sins 
Moders Jordepart i Fiskiewijk 1 gången. 
 
Peder Larꞵon i Åꞵe lagbödh sin Jordepart i samma näst för:ne hemman 2:dre 
gången. 
 
Niels Mårtenꞵon i Fiskiewijk lätt 1ste gången upbiuda 1 lijthet hemman der 
sammastädes 2 öre 16 th:r i skatt. 
 

Dito den 4 Martij 
Åhr 1661. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Ordningh om Charta Sigillata. 
 
Corporal Joen Jacobꞵon i Sörreåꞵen war af Länsman Pell Perꞵon Stämbd 
att swara Hustro Brijta i Elgeredh och Erich Perꞵon i Rogstad till Slagzmåhl, 
och eij kom första Tingzdagen tillstädes, fälthes han för tredsko att bötha 3 m:r. 
 
Soldat Anders Olufꞵon i Fiskiewijk war Stämbd att Swara Hustro Brijta i 
Elgeredh till hännes Häst han togh till drillningz hänne våthsport, och eij kom 
till Suarꞵ första tingzdagen, fälthes han för tredsko att bötha 3 m:r. 
 
På tinget den 1 Junij 1660 anklagadhe Önde Perꞵon och Erich Anderson i 
Haꞵala en bofast Finne Erich Olufꞵon i Wrångtiärnen att han hafuer fäldt 
och Swijdiat till ett tunnelandh uthsädhe på dheras skough Bromsare högden 
b:d dher till han thå suaradhe att Hans Olufꞵon i Edhe honom der lofgifwit 
hafuer att fälla. Och emedan owist war om samma Swijdiofälle lågh in uppå 
Edhe- eller Hasala skogen, dy wardt dher öfuer nämpdt 6 manna Syyn, och efter 



ransaakan befunnit som skulle bem:te skogh tillhörigh lyda under Haasala, men 
saaken för dhe bref dher om lyda upskutin huadh wittzordh dhem gifwas skulle, 
och dher medh Arresterades dhen Rogh dher uppå wäxt war, af bägge Parter 
opskiäras till rätta. Och thet oachtadt hafuer bem:te Erich Olufꞵon Rogen 
upskurit och dhen affördt, som på nästhåldne tingh klagat blef. Och efter Erich 
Olufꞵon nu dher om tilltalt blef och inthet kunde neeka till samma förbudh, dy 
ähr han fäldt att bötha 40 m:r för Kongl. Maij:ts förbudh. Men om siälfue 
saakꞵens uthförande huem Rogen skall tillhööra, upsatt efter Hans Olufꞵon eij 
war tillstädes som honom Swijdiefället inrymbdt hafuer. 
 
Peder Erichꞵon i Kiölsiön hafuer försummat i rättan tijdh inlefrerat 
Kyrckiotijonden, Wardt han derföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Hindrick Larꞵon i Edhe war stämbd att Swara Mattz Israelson i Haꞵala till 
någon rogh af en Suedh, och samma Stämbning försutit, blef han fäldt att bötha 
3 m:r. 
 
Corporal Joen Jacobꞵon i Sörreåꞵen, hafuer af brådom skildnadt af någre 
afwuge ord som Hustro Brijta i Elgeredh hafuer fördt sigh emoot honom, thå 
en Soldat Anders Olufꞵon i Fiskewijk begärte hännes Häst till drillningen, 
slagit henne i hännes gårdh medh ett Piskeskaft tuenne blånor på Ryggen, ett 
blodwijte widh Öhrat och tuenne pustar eller knylor i hufuudet, som Synt 
witnadt och bekändt blef. Ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r för huardhera 
efter thet 10 och 13 Cap. Sårm. willia. Och dher till gaf hänne i förlijkning 1 RP. 
 
För:ne Corporal Joen Jacobꞵon hafuer på Wägen emillan Bergziö och Gnarp 
mödt Erich Perꞵon i Rogstadh och Anders Hanꞵon i Rödhe medh dheras 
föllie och wille drifua dhem af wägen i ett stoort oföhre och af samma tillfälle 
slagit Erich Perꞵons Sohn Erich Erichꞵon medh flaata Swärdet tuenne Pustar 
och sunderhuggit hans Myꞵa. Item hafuer han och slagit Anders Hanꞵon tuänne 
Pustar. Så emedan han eij kunde neeka dher till, blef han derföre fäldt att bötha 
3 m:r för huardhera Pusten och 3 m:r för Nidingzwärckie på Myꞵan, och hafuer 
han tillstält dhem i förlijkningh 1 RP. 
 
Nilꞵ Mårtenꞵon i Hambre hafuer legdt Knecht för hemmanet och hans 
hustros brodher Sahl. Erich Erichꞵon hafuer dher på giort gälldh, och tränne 
hans systrar outhlöste, nu förfrågade han sigh, som och på sin Hustros wägnar 
en systerdeel äger i hemmanet, om honom icke måtte förbem:te Erich Erichꞵons 
omyndige barn inloꞵa hemmanet för gällden och dhe andra Systrarnas rätt. Der 
på blef honom till Suar gifuit att gode män skolle först antechna den gälldh han 
giordt hafr, och huru mychet huar och en sädan liuter af hemmanet, så will 
Rätten sädan gifua Suar. 
 
Eftersåsom Karin Andersdotter i Gränsiöö behöfuer Sytningh och hon sin 
Huuꞵ och Jordh innehafuer hoos Grellꞵ Olufꞵon i Gränsiö, dy antager hänne 
bem:te Grellꞵ Olufꞵon som hänne till 3:die skyldh ähr, efter Simon Larꞵon i 
Byen som på sin Suärmoders Hustro Sigridz wägnar dennan Karins 
halffahrsyster dotter war, sadhe hänne medh hännes Huuꞵ och Jordh ifrån sigh. 
 
Pell Perꞵons hemman i Berge 4 öre 16 th:r i skatt wardt trijdie gången upbudit. 



 
Engebrecht i Bälingh och Båtzman Anders Wasteꞵon läthe andre gången 
upbiuda sine hustrus Huuꞵ och Jordh efter ⅓ part i Pell Perꞵons hemman i 
Ginstad. 
 
Oluf Olufꞵon i Kongz Huuꞵby Sochen och Uplandh läth upbiuda sin 
Jordepart i Joen Erichꞵons i Fiskiewijk hemman 2 gången. 
 
Dato uthj den tuistige Saak emillan H:s Excell:ts H. RichsRådetz Högwäl-
borne Herres H. Cnuth Poꞵes Frijherres till Ahrnääs, Herres till Hellekis, 
Hammarsskough och Sickelsiöholm, Fullmächtige S:r Pedher Mattꞵon Thun 
Underlagman Kärande: och Länꞵman Pell Perꞵon Swarande, angående den 
Obligation af Dato 11 Septemb. 657 som bem:te Pell Perꞵon sigh obligerat 
hafuer att bethala för Erich Gynteꞵon Nämbl. 448 P 15 öre 18 th:r Km:t doch 
nu eij mehra dher på resterer ähn 196 P 15 öre 18 th:r. Till huilken Rest bem:te 
Pell Perꞵon sigh tillbiuder willia bethala halfparten efter sin första /: tillijka 
medh Sahl. Johan Johanꞵons i Hudwichzwald uthgifne Cautions skrift. Så ähr 
dher öfuer Tingsrättens uthslagh: Att aldenstundh bem:te Vice Lagman Peder 
Mattꞵon hafuer allreda giort ansöökningh på Sahl. Johan Johanꞵons Arfwingar i 
Hudwichzwaldh som af deꞵ Protocoll den 25 Feb: 661 ähr till att see. Altså 
kunde Rätten icke mehra tillbiuda Pell Perꞵon att bethala ähn thet han kändes 
medh; Uthan Peder Mattꞵon sökie thet öfriga uth medh honom i Hudwichzwald 
dher saaken tillförende angifuen ähr; som han bädst kan och gitter. 


