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Bergsiö Gnarp och Hasala S:r 
 

Den 25 Novemb 
Åhr 1661 

 
Nämbden 

Peder Mattꞵon i Skrämsta, Måns Larꞵon i Åꞵen 
Peder Erichꞵon i Ungre, Anders Suenꞵon i Hustadh 
Peder Joenꞵon i Åꞵe, Abram Larꞵ i Åꞵe 
Swen Hanꞵon i Tanna, Joen Erichꞵ i Åꞵe 
Oluf Nielꞵon i Bergie, Anders Olofꞵon i Bosta 
Peder Olofꞵon i Haꞵala, Peder Olofꞵ i Grängziö. 

 
Hans Joenꞵon i Frästa hafuer fördt witesordh emoot Kirstin Erichzdotter 
ibidem, och sin ordh rättade, fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Båtzmän Oluf Larꞵon i Gällsta och Joen Perꞵon i Gryttie wore stämbde att 
swara för Slagzmåhl, men sin rätte tijdh försummat mz öhldryckio, ähre dhe 
huardhera fälthe att bötha 3 m:r. 
 
Mattz Mattꞵon på Kiöhlsiötorp hafwer såldt odugeligh talgh till Kyrckio-
herden H. Olof i Tuna Sochen som nu klagat och honom öfuertygat blef, altså 
fälthes han att bötha 12 m:r för flärdh efter thz 3 Cap. i Kiöpm. balcken. 
 
Erich Olofꞵon i Wrångtiärnen hafwer slagit sin fordom Drengh Lars Perꞵon 
twenne blodwijten i ansichte, ähr han derföre fäldt att bötha 6 m:r Sårm will 10 
Cap. och förlijka honom medh 3 RP. 
 
Båtzman Oluf Larꞵon i Gällsta hafwer stuckit Båtzman Joen Person i 
Gryttie i armen medh en Knijf, och skurit honom ett Kiöttsåår i Axlen af 
händelꞵe i dryckenskap, som witnadt, tillstådt och bekiändt blef, huarom dhe 
och förlijchte wore. Wardt sagdt att Oluf Larꞵon skall bötha 20 m:r för fullsåre 
och 6 m:r för Kiöttsåre efter thet 6 och 10 Cap. i Sårm. willia. 
 
Peder Erichꞵon i Kiöhlsiön war uthan laga förfall från tinget och skulle swara 
åthskillige i Rätten, ähr han för sin uthewarelꞵe fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Erich Erichꞵon i Gällsta skulle witna i en Saak i Rätten och week ifrån 
tingzplatzen thå honom efterfrågades, ähr han derföre fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Abram Larꞵon i Giällsta hafuer weekit ifrån Tingzplatzen och skulle suara i 
Rätten, ähr han fäldt att bötha 3 m:r. 
 
Peder Anderꞵon i Gryttie war lagligh Stämbdh att swara Oluf Larꞵon i 
Giällsta på hemmans kiöpet, wardt han derföre Saach 3 m:r. 
 
Oluf Larꞵon i Nårbyen fälthes att bötha 3 m:r för ogill Gärdzlegårdh, och 
skadan åthergälda efter mättzmanna ordom. 



 
Lars Hinderꞵon i Edhe hafuer wijkit ifrån Tingzplatzen och skulle swara i en 
Saach i Rätten fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Eftersåsom Hindrick Larꞵon i Edhe eij wille åthnöija medh den 6manna Syyn 
som gången war emillan honom och Önde Perꞵon och Erich Anderꞵon i 
Haaꞵala Sochen, angående en skough Bromsarehögden som deꞵ Råår och 
Boolstada skiähl uthwijsa. Altså war han begiär 12manna Syyn, den 
wederparten samtychte medh första låtha skie och winna sin fortgångh. 
 
Huuꞵarme i Bergziö 30 Personer dheras skatt 10 hemman 8 öre 23½ th:r. 
Gnarp 18 Personer dheres skatt 4 hem. 14 öre 13 th:r. Der på bewijs gifwidt. 
 
Dato opwistes Sahl. Erich Olofꞵons i Hambre anpart af Huuꞵ och Jordh som 
belopp sigh ⅓part af 4 öre i skatt, Nämbl. 6⅗ måhl á 8 P måhlet och i Huuꞵ 16 P 
Km:t, In Summa 68 P 25 öre Km:t huar emot han blifuer skyldigh till åthskillige 
Creditorer widt öfwer än hans ägendom tillräcker; Hwarföre och nu i twist war 
om Præferentien. Huar oppå och den Swar ähr påfölgdt att Sahl. Erich Olofꞵons 
Systrars arf och inlagzfää skall först uthtagas och bethalas, och efter thet eij 
tillräcker, så briste så wäll för dhem som för dhe andre Creditorer efter thz 22 
Cap. i Erfdabalcken. 
 
Hwadh sädan besittningzRätten widkommer, så wardt thz nu så afsagdt, att efter 
Sahl. Erich Olofꞵons barns Målzman Oluf Nielꞵon i Åkren eij kunde 
hemmanet förswara medh bruuk, uthlagor och Knechteståndh, och nu den Sahl. 
Mans Swåger Nils Mårtenꞵon hafuer dher på instigit, och thet medh bruuk, 
uthlagor och Knechteståndh förswarat, synes derföre icke obilligdt att han thz 
för sin hustros broders barn behåller och besitter, att Cronon kan dher af få sin 
rättigheet. 
 
Sigridh Jonsdotter i Sweden opbödh sigh för ålderdom skull. 
 
Hans Eꞵbiörꞵon i Haꞵala opbödh ett Sölfuerstoop 3die gången i pant af Lars 
Erichꞵon i Kiöhlsiön för 6 RP. 
 
Sigridh Jonsdotter i Breeåker opbödh sigh för ålderdom skull förste gången. 
 
Oluf Olufꞵon ifrån Kongz Huuꞵby och Oplandh lätt 3die gången upbiuda sin 
Jordepartt af Joen Olofzons hemman i Fiskiewijk. 
 

Dito den 12 Junij 
Åhr 1662. 

 
Dato Publicerades Kongl. Maij:ts Placat angående Tartarnes afskaffade. 
 
Emedan såsom Peder Mattꞵon i Skrämsta, Anders Tyrieꞵon i Fiskiewijk och 
Oluf Erichꞵon i Biåsta hafua både in- och uthSochnes berychtat Länsman Pell 
Perꞵon i Bergziö Sochen, som skulle han på någre åhrs uthskrifninghar hafua 
upburit 10 öre på man för GästningzPeningar, och der af haft borta för huar 
uthskrifningh 10 P Km:t, som dhem mz sworne witnen öfuertygat blef så hafua 



sagdt. Men Länsman bewiste medh nöijachtige quittentzier åhr ifrån åhr så 
många Peningar hafua lefrereat som han upburit hafuer, dy fälthes dhe 
huardhera för sitt uthförde taal att bötha 40 m:r efter thz 20 Cap. i Tingm. 
balcken, och Länsman frijkiändes. 
 
Oluf Olufꞵon i Frästa och Erich Nielꞵon i Gällsta hafua innehållit medh 
tresko sitt Tijonde lijn till Kyrckioherden H. Marcus, fälthes dhe huardhera att 
bötha 3 m:r och lefrera tijonden ifrån sigh. 
 
Soldat Israel Mattꞵon på Kiöhlsiön war lagligh Stämbd att swara Lars Erich-
ꞵon ibidem till Slagzmåhl och Stämbningen försutit fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Ähn war bem:te Israel Citerat att swara Per Ambruꞵon i b:te Kiöhlsiön till 
slagzmåhl och Stämbningen försutit, fälthes han att bötha 3 m:r, efter han uthan 
förfall war. 
 
Lars Perꞵon på Långskogen och Attmar Sochen i Medelpadh hafuer 
belägrat Märijt Sigfridzdotter på Wrångtiärnan, och togh hänne sädan till 
hustro, ähr hans Saach efter thz 3 Cap. i Giftm. balcken half mindre Nämbl. 20 
m:r. 
 
Erich Olofꞵon på Wrångtiärnan skulle swara sin legde Soldat Carl Jacob-
ꞵon till hans löön, och medh tresko eij söcht tinget fälthes han att bötha 3 m:r. 
 
Huuꞵman Lars Erichꞵon i Kiöhlsiön anklagades af en Skattfinne Olof 
Erichꞵon ibidem att han Lars Erichꞵon hafwer åwerckat och slagit en 
Slogmyra, honom Olof Erichꞵon tillhörigh, huarföre Länsman Önde Perꞵon 
på Olof Erichꞵons klagemåhl hafuer förbudit Höet till rätta. Men thz oachtadt 
hafuer Lars Erichꞵon borttagit Höet uhr Arresten, som han eij kunde neeka till, 
uthan sigh till förswar sade att samma Myra lågh under fääfoot. Altså wardt 
sagdt att Lars Erichꞵon skall bötha 3 m:r för opgärdh å annars bolsta Bygninga 
balcken 17 Cap. och 40 m:r för thz han emoot förbudh togh Hööet uhr Arresten 
Kongl. Maij:ts egen Saach. 
 
Peder Anderꞵon i Ockne, hafuer illa handterat Peder Simꞵons dotter i 
Rogsta Ingiäl b:d och slagit hänne 10 blånadher öfuer hännes armar, af thet 
tillfälle, att hon hafwer berychtat honom för Sängelagh medh Ella Michels-
dotter i Ängieby, som Per Anderꞵon eij kunde neeka före, doch till gärningen 
neekat, dy fälthes han att bötha 3 m:r för huardhera blånaden. 
 
Peder Simꞵon i Rogsta giorde sigh till Målzman i Sahl. H. Danielz Saach och 
beskylte bem:te Peder Anderꞵon hafua upbrutit ett Skåp för:ne H. Daniel 
tillhörigdt, ähr han derföre fäldt efter thz 29 Cap. i Konunga balcken att bötha 3 
m:r. 
 
Anlangande den tuistige Saach emillan Hindrich Larꞵon i Edhe klagande, och 
Önde Perꞵon och Joen Anderꞵon i Nordanbro och Haꞵala Sochen Suarande, 
angående en Skough Bromꞵarehögden b:d som Haꞵalaboer willia sigh efter en 
Krookråå in i Edheskogen Maarkullen b:d tillrächna. Men the samma skough 
mz thes skrifter och skiähl willia förswara, huar öfwer 6manna Syyn warit 



hafuer och gillat Haꞵalaboers skiähl medh deꞵ Råår. Men Hindrick eij gillat 
dheres Syyn, uthan begärat uthHäradz Syyn, doch sädan afstått, och nu på tinget 
den offentelig upsagdt, och lätt sigh nöija medh dhett som Synt war, som 
uthförligare ähr att see af thet bref som här å gifuit ähr. 


