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Bergsiö Gnarp och Hassela Sochner.
deen 3 Octobris.
Nämbden.
Månꞵ Larꞵon i Åse,
Abraham Larꞵon i Åse,
Lars Jonꞵon i Gamsätter, Anders Olꞵon i Bosta,
Hans Jonꞵon i Trösteen, Olof Olofꞵon i Onkne,
Oluf Perꞵon i Elgeredh, Anders Perꞵon i Walla,
Erich Mårthꞵon i Hambre, Jon Hanꞵon i Rödhe,
Per Olufꞵon i Kyrkiebyn, och Oluf Erꞵon i Biåsta,
i ställe för Per Erꞵon i Ungrick, som war gammal
och fick afskeedh, huilken swor sin Tolfmanna Eedh.
Oplästes för geemene Allmogen 672 åhrs Rijksdagsbesluth af den 18 Decembris.
Item Kongl. Maij:ts Resolution och förklaringh på samptelige Allmogens beswär
af den 13 dito.
Noch Placatet om förrymbdhe Knechtar daterat Stockholm den 22 Martij
innewarande åhr, sampt förbudh om Skatte- och Chroneshemmans förminskandhe
den 2 Maij.
Befallningsmannen låther stämma till Morgondagen Finnarne ifrån Haꞵela, för
dhet dhe hafwa bortdölgdt Tijonden af Rogen, som dhe på sine Swidier fått hafwa.
Dito. Framträdde för Rätten Finnen Jacob Påhlꞵon i Nordanbro och Haꞵela
Sochn, föregifwandes dhet hans Fadher Påhl Jacobꞵon ibidem will honom af
Torpet sättia och taga dhen yngre Sohnen Per Påhlꞵon till sigh som honom
skiötha skall uthi döde dagar, dher lijkwähl honom Jacob, när hans bröllop stodh,
blef bejakat af Föräldrarne, att han besittningsrätten på Torpet skulle hafwa, fram
för dhe andra Syskonen, och hafwer Jacob dhen tijdh han dher suttit hafwer,
uthlagdt sine ringe medel som han kundhe hafwa i förrådh uthi Chronones
Uthlagor; Grannarne ehrkändhe och honom Jacob bättre att Torpet kunna förestå,
än dhen yngre broderen, föruthan dhet Nämbningemannens Erich Erꞵon
wittnadhe, att hans Modher Påhls hustru Elijn hafwer sagdt för honom, dhet hon
wille heller hafwa Jacob i gårdhen hoos sigh än dhen yngre Sohnen Per Påhlꞵon,
men Fadren stodh nu der på, att till sigh taga dhen yngre Sohnen Per att Torpet
förestå. Rätten tillspordhe Fadren huadh han emoth dhen äldre Sohnen hadhe att
inwända, sadhe han att han hafwer tagit på hans wegner Tijo Rixdaler in specie
hoos Borgmästaren Qwasten, dhet inthet giordes bewijsligit, uthan Jacob tagit på
sin egne qvota 10 RP:r, och satt ett Silfwerbälte i pant, som och Erich Erichꞵon i
Haꞵela wiste betyga.
Häruthinnan war Rättens meningh, att efter Jacob Påhlꞵon för 16 åhr sedan, fick
lof att gifta sigh på Torpet, och elliest sine Föräldrar förswarligen förestådt, som
grannarne berättadhe, dy kundhe Rätten inthet annat slutha än att Jacob Påhlꞵon
och hans barn tillhörer besittningsrätten, men dher Fadren ändteligen wille i sin
Lijfstijdh intaga dhen yngre Sohnen, kundhe Rätten honom dhet icke förwägra,

doch medh dhet förordh att efter Föräldrarnes dödh, skall Per Påhlꞵon taga
Löꞵen af Jacob Påhlꞵon eller hans barn.
Dito. Inkallades dhe 12 Uthsochnes Synemän, ifrå Tuna Sochn, Per Swenꞵon i
Sillie, Hans Hanꞵon i Skogsta, och Erich Jonꞵon i Sanda, af Rogsta Sochn,
Oluf Perꞵon i Åkre, Af Hermånger Sochn Oluf Nilꞵon i Röste, Olof Olofꞵon i
Honick, Olof Larꞵon i Stocka, Swen Mårthenꞵon i Brinsta, Af Jättendahl
Sochn Erich Biörꞵon i Åå, Mårthen Nilꞵon ibidem, Jon Perꞵon i Wijk, och
Jon Perꞵon i Elfstadh, som hafwa warit på Långbo Skogen att taga i ögnesyyn
om Finnen Carl Jacobꞵon, sampt hans brodher Daniel, skulle kunna uthom
bolbyarnes skada, opsättia Torpställe hwaraf Kongl. Maij:et, och Chronan kundhe
framdeeles få åhrlig skatt. Tå swaradhe the enhälligt, att dhen tract, som Finnarne
åstunda, ligger mitt emellan böndernes Fäbodar och dhe Slottägor som dhe af
uhrminnes tijdher innehaft och besuttit hafwa: Elliest sadhe dhe att Skogen icke
ähr större än 1½ Mijhl, dher uthi månge byer och 58 bönder Sortera, hafwandes
Wadi Hambre och Kyrkbyggerne sin Skatteskogh straxt ofwan om Fijskewijks by
ägor och hägnatt half Mijhl, och ther ofwan om tagne Fijskewijks by wijdh, dher
uthi Nijo grannar boendes ähre, och hafua sin bye- och bodeskogh tillhopa, så att
när Wadi Hambre Kyrkiobyggerne och Fiskiewijks byer blifwa wijdh sin
Skatteskogh, och wijdh bodskogen af uhrminnes häfdh beswedadhe, kan inthet
Finnen dher på Skogen inrymmas, uthan böndernes störste skada och förfångh,
medh mindre att Finnarne längre Norr wille sigh nedersättia dherpå
SyneMännerne wille dheras Liflige Eedh afläggia.
Detta ährendet togs af HäradsRätten i noga betänkiandhe, och wardt slutit och
afsagdt, att såsom dhet befinnes uthi sanning, dhet Wadi Hamre och
Kyrkebyggerne af uhrminnes tijdher äga sin skatteskogh ofwan om Fiskiewijks by
ägor, så att dhe dher hafwa sin Skogh afskildt till wedebrandh och andre
huꞵtarfwer, dher ofuan om tager Fiskewijk wijdh sin bye- och bodeskogh, så att
bönderne wäll betorfwa all dhen tract som dher emellan ähr till Fäbodarne under
Skatterättigheten, efter höglofl. i Åminnellꞵe Konungh Gustaf Adolphs utgångne
resolution Anno 1626 den 10 Junij.
Bönderne hafwa och af uhrminnes tijdher haft sine Slottägor wijdh Fäbodarne,
fast någre kunna på kortare tijdh oprögt flere rödningar och slotter, huilket Kongl.
Maij:ts Skogsordningh tillåter, deꞵuthan hafwa Finnarne warit åthwarnadhe att
icke så trägat stå efter dhen Lägenheth, som omisteligh ähr, och länder bohlbyen
till störste præjuditz, Bönderne beklagadhe sigh och nu som ofta tillförendhe, icke
kunna blifwa wijdh sine små hemman besittiandhe, dher dheras uhrminnes häfdh
och Arfrättigheet skulle dhem betagas, efter dhe så wäll hafwa löst dhen deel i
Fäbodarne som hörer till gårdens skatt, som all annan Jordh; Altså kundhe
HäradsRätten icke emoth uhrminnes häfdh Kongl. Maij:ts Skogsordningh och
ofwanbemelte Kongl. resolution till böndernes ruin låtha Finnarne på dhen tract
dhe åstunda nedersynas, uthan blefwe dher i från afsagdhe, wardt och Finnarne
kungiordt, att dhe skulle så wädia emoth domen och sig omhuxa till högre Syyn,
dher dhem Intra Fatalia så lyster.
Dito. Äskadhe Per Simonꞵon i Rogsta, Rättens sentens emellan sigh och
bölesboerne om dhen tuistige Skogen som Länds- och Tolfmän i Gnarp, efter
Rättens förre afsagdhe domb, hafwa Ransakat huru mycket huardere byen

dheruthinnan berättigat ähr, och hafwa så befunnit att Per Simꞵon och hans
grannar äga twå deelarne, och böhlesmännerne trijdie parten i skogen, efter
böhlesmännerne hafwa lotter i andre Skogar, som Nämbdhen wittnadhe och
dheras skrift af den 17 Junij 672 förmähler, dy wardt sagdt, att dhet blifwer widh
dhet uthslagh som godhe Män giordt hafua. Doch dher Hans Anderꞵon kan
hafwa skiähl till sin klagan, att grannarne skole hafwa bortsålt dhen skogh, dher
uthinnan han medh dhem af uhrålders tijdh hafwer warit interesserat, står honom
fridt att lagsökia och moste Tolfmän i Gnarp dherom i medler tijdh noga ransaka
till Rättens wijdare ehrkiännandhe.
Dito. Oplästes hans Excell. Herr Gouverneurens remissorial af den 1 Junij 672,
dher uthinnan Hindrich Erꞵon i Wrångkiärn prætenderadhe på sin Brodhers
framledne Oluf Erichꞵons hustros senare Man Matts Perꞵon ibidem, att han
som rätte broderen ähr, hafwer blifwit huꞵwill, fast hans Sahl. Fadher Erich
Olufꞵon och broderen Oluf Erichꞵon hafwa 665 in Majo lofuat honom en
badstugu tompt medh ett Tunlandh rödningsskogh, dhet han inthet thera hafwer
fått åthniuta, Matts Perꞵon säger att hans Styfbarn tillhörer Torpet, och måge dhe
dher till swara och samtyckia; Så emedhan dhet skrifteligen Syskonen emellan
afhandlat ähr; Dy blef sagdt att Hindrich må något ifrån Torpet, efter
Nämbningemans och andre twänne gode Mäns afstakningh, opsättia en badstugu,
men efter uthi accordet inthet står att han skall få Ett tunlandh att Swidia kan dhet
och honom icke efterlåtas, doch blifwer Hindrich dhenne Badstugutompt
inrymbdh, medh dhet förordh, att blifwer dhet befunnit, att Hindrich gör åwerkan
eller annan oskiähl på bolbysens ägor, skall han wara plichtigh att då den flyttia.
Om Qwarnstället i Böhleströmen, Nämbdes Fyra godhe Män att besichtiga, om
dhet kan blifua tillåtit, så och om flere Qwarnar kunna ther opsättias, uthan skada.
Påhl Jacobꞵon i Nordanbro Sakfältes för dhet han tredskades medh Ättieböter
efter dhet 9. Capitel byggningsbalcken Landslagen till 3 m:r Silfrm:t.
Hans Eꞵbiörꞵon i Berge hembiudher ett bolster för Sex daler Kopparmynt, som
Påhl Jacobꞵon till honom uthsatt hafwer; Wardt sagdt att han sådan lös pant kan
hemma i Sochnen tre gånger låta opbiuda, och will han eij återlösa, då försällia
panten efter Mätesmanna ordom.
Hustru Margreta Mattsdotter i Bergsiö, anhölt af Rätten om en Målsman för
sin MorSyster een gammal Pijga wedh nampn Gölugh, och blef så
Nämbningeman Erich Erꞵon i Haꞵela tillsatt att hennes bästa eftersökia.
Per Jonꞵon i Åhs, opbiuder sitt hemman, som han af Swen Michelꞵon i Berge
köpt hafuer i skatt Fem öre 18 ?? förste gången.
Dito den 4 Octobris.
Samma Dato. Inladhe uthi Rätten Anders Hanꞵon i Rödhe fyra kiöpe- och
afhandlingsskrifter, dhen förste daterat Gnarp Sochn den 1 Aprilis 670.
Innehollandes huru såsom Per Olꞵon i Rödhe, tå Båtsmansskottet kom på hans
hemman, och han inthet wille sielf blifwa Båtsman, eij eller war mechtigh att leija
någon annan, uthan upsadhe så bådhe hemmanet och Båtzman i Sochnestugun;

Altså efter Kongl. Maij:ts tienst och landsens Contract så fordradhe att Sochnen
skulle af gårdhen för skottet skuldh tillsättia Båtzman, beijakadhe Per Olꞵon att
sällia dhet han ägde i hemmanet Nembligen ⅓deelspart till sin granne Anders
Hanꞵon ibidem i Rödhe; Åthskillige gånger förmanthe honom Sochnemännerne
om han någon annan rådh kundhe wetta uthan wijdare beswär, till huilket han
swaradhe Neij, alt derföre skedde Köpet på detta sättet. 1) Lofwadhe Per Olufꞵon
Anders Hanꞵon sin ⅓deels parth efter Syskonekiöp, för Otta daler Måhlet, efter
färden eller skottet war förnött, och om han wille taga Båtsman och swara till all
gammal Båtsmans Rustningh, som igenstodh, lofwadhe han honom dherföre
betala hwadh som dherpå löpa kundhe, och Tiugu daler in på Båtzmansskottet
förnötha, och sedhan skall Anders Hanꞵon swara för hela BåtzmansLöhnen. 2)
Lofwadhe Anders Hanꞵon att Per Olufs Creatur, skulle föllia Anders Hanꞵons
Boskap innan och uthan hages, bådhe by och bodher, såsom och Stugutompt;
Altså efter dette Kiöpet afhände Per Olufꞵon sigh och sine, sin ⅓deels part i
hemmaneth, och tillägnadhe Anders Hanꞵon samma ⅓deels parth till ewärdeligh
egendom, nyttia och beholla, för sigh och sine oqwaldt och obehindrat;
Wittnesmän Länsman Jon Hanꞵon, Nämbdemän Abraham Larꞵon, Anders
Olufꞵon, Oluf Olufꞵon, Månꞵ Larꞵon, Jon Hanꞵon och Anders Pederꞵon.
Dhen andre Kiöpeskriften daterat Gnarp Sochn den 25 Aprilis 670. Innehollandes
huru såsom Anders Kellꞵon i Kongsgårdhen och Jettendahl Sochn, hafuer undt
och uplåtit Anders Hanꞵon ibidem att kiöpa ⅓deels part uthi Per Olufs hemman i
Rödhe Syꞵlingz Jordh uthi fast för Siuttijo fem daler KoppM:t, uppå hwilken
Summa han hafwer upburit Tiugu daler, och när såsom han till fullo nöije för sin
⅓deels parth blifwer betalt, gifwer han honom lof att taga dombref, och altså opå
förbemelte Conditioner afhänder han sigh och sine efterkommandhe arfwingar
och barn samma ⅓deels parth, och tillägnar ofwanbemelte Anders Hanꞵon och
hans barn och efterkommandhe för sigh och sine oqwaldt och obehindrat niuta
och beholla, bruka sigh till gagn. Wittnesmän Länsman Jon Hanꞵon i Frästa,
Anders Olꞵon i Bosta, och Anders Håkanꞵon Tresk. Dhen trijdie skriften war
daterat Gnarp den 6 Maij 672 förmählandes huru såsom mehrbemelte Per Olufꞵon
war skyldigh på Chronones uthlagor sampt annan bewijsligh gäldh, till Femtijo En
daler Elofwe öre KoppM:t, och på Peder Olufꞵons ⅓deels parth, hemmaneth löper
efter Kiöp Sextijo daler för Jordhen, huusen undantagandes, dhem han sielf
brukar. Wittnesmän Länꞵman Jon Hanꞵon, Nämbdemän Månꞵ Larꞵon i Åse,
Abraham Larꞵon ibidem, Jon Hanꞵon i Rödhe, Anders Olꞵon i Bosta, Olof
Olofꞵon i Åkre, Anders Perꞵon i Wallen och Båtzman Nilꞵ Michelꞵon. Dhen
Fierde köpeskriften daterat Jettendahl den 5 Octobris 672 så lydandes, att Anders
Kehlꞵon i Kongsgårdhen hafwer såldt och uplåtit Ehrlig Man Anders Hanꞵon i
Rödhe och Gnarp Sochn, dhen huus och Jordh som han till sigh Syꞵlat hafwer,
Nembligen ⅓part uthi Per Olufꞵons hemman i Rödhe, för hwilken huus och Jordh
honom gifuas skulle Siutijo Femb daler, huilka 75 P:r han till fullo nöije opburit
hafwer, dhen förste penning medh dhen sidste, så att hwarken han eller hans barn
hafwa till att kräfwia på samma huuꞵ och Jordh till Fyra penningar, altderföre
afhände han sigh och sine barn samma Syꞵlingzhuus och Jordh och tillägnar
oftawälbemelte Anders Hanꞵon hans barn och efter kommande Erfwingar
oqwaldt och ohindrat bruka och beholla till Ewärdelig egendom, bådhe när och
fiärr medh alle tillägor som af ålder till legat hafuer och än tilläggias kan.
Wittnesmän, Per Anderꞵon i Lönne, Per Olꞵon i Kongsgårdhen, och Jon
Emfastꞵon ibidem. Så efter dhet Per Olufꞵons och Anders Kelꞵons andeel tre
gånger ähr opbuden, Nembligen första gången den 29 Novembris 670 andre

gången d. 27 Maij 671 och trijdie gången den 2 Decembris 671 och ehuruwähl att
Oluf Olufꞵon i Jällsta, å Per Olufssons wegnar wegnar qwalde Kiöpet wijdh dhet
opbudet andre gången skedde, så hafwer han sedermehra sitt inspråk inthet
fullfölgdt, föruthan dhet att och andre hafwa welat hindra Anders Hanꞵon att han
inthet skulle få fasta opå dhenne Jordh, så hafwer doch ingen Fatalia juris
observerat och lagligen sin rätt prosequerat, dherföre ladhes ährendet till
Nämbdhen, huilka sadhe sigh inthet kunna ogilla köpet som Per Olufꞵon giordt
hafwer, dherpå Anders Hanꞵon straxt tillträdde hemmanet och Båtzmannen
tillsättia mondhe, han hafwer och betalt efter köpet Chronones och annor
bewijsligh gäldh, fast Per Olufꞵon icke hafwer welat gifua honom sitt eget
Köpebref, uthan haft i tankar att han sitt kiöp skulle kunna ryggia och åther kalla,
när honom behagadhe; Anders Hanꞵon hafwer och inlöst dhe flere Syster delar,
och dher han Anders Hanꞵon icke hadhe hemmanet dhen tijdhen emottaget hadhe
dhet waret ödhe Chronan och Sochnen till skada, dy ehrkändes Anders Hanꞵon,
som hemmanet i frå förste Köpet emottaget och possiderat hafwer, berättigat till
hemmanetz besittiandhe, efter bördemännen sine Fatalia försummat hafua, doch
åligger Anders Hanꞵon medh richtigare qwittebref bewijsa huru penningarne ähre,
efter Köpeskrifterne betalte, då Fastebrefueth skall extraderat warda.
Emellan Finnarne Matts Israelꞵon och Per Erichꞵon, sampt Thomas
Israelꞵon och Larꞵ Påhlꞵon på Kiöhlsiön, Nämbdes efterskrefne Synemän,
Nembligen Nämbningeman Erich Erichꞵon, Per Olufꞵon i Nordanbro, Lars
Anderꞵon i Kyrkiebyn, Matts Hinderꞵon i Berge, Anders Hanꞵon i
Nordanbro, Oluf Erꞵon ibidem, som skifta Skogen dhem emellan efter öre och
ortugh; och dhe som mehra af Skogen förr niutit hafwa, moste brista, så att alle få
lijka mycket, medh samma tillfälle skola Synemännerne öfwerse Arfskiftet som
giordt ähr emellan Per Erichꞵon och hans barn på Kiöhlsiön efter som barnen nu
högeligen klagadhe sigh inthet blifwa mächtigh dhen andehl som dhem efter sin
Sahl. Modher på förre bytet tillägnat war, och tillåtes Synemän af oskifte dehl,
taga så mycket som Synemän skiähligen kundhe blifwa betalte för sitt omak, af
dhe Swidior som uthi dheras Modhers tijdh fälte ähre, tillkommer barnen ⅓dehl,
och dy förbiudes Per Erꞵon att all Rogen till sigh anamma, och kunna så dhe Män
som Räkna Chronotijonden dher på Skogen, afstaka barnsens trijdie dehl.
Hans Larꞵon i Frästa och Gnarp Sochn, hafwer på 2 åhrs tijdh tredskas efter
domb, att betala Ländsman Jon Hanꞵon Sex daler 22 öre KoppM:t, och när
Nämbdhen honom pantadhe hafwa dhe tagit een Kiortell som an annan medh
nampn Anders Perꞵon i Wallen tillhörde; Dy blef sagdt att panten skall
uthantwardas, och för dhet han så länge treskat hafwer, sattes han i Fängelset till
aftonen, efter han ähr fattig.
Matts Mattꞵon Rökull i Biuråker Sochn, moste efter förre dom tillsättia
halfparten i Silfwerbälte Fyratijo daler, dher medh han nögdh war, deꞵuthan
prætenderer han sig äge att kräfwia hoos Hindrich Jonꞵon i Lensiön Twå
Tunnor Rågh, dhen ena Tunnan á Fyra Rixdaler, dhen andre Tolf daler.
Nämbningemannen Erich Erichꞵon räkte honom handh, att giöra räkenskap
medh Erich Hinderꞵon, så att Matts får Fyratijo daler för hästen som afwitrat
blef.

Gamble Pijga Karin Anundsdotter i Elgeredh opbiudes andre gången.
Gamble Pijga Brijta Erꞵdotter i Hambre opbiuder sigh till sytningh hoos sin
SysterSohn Erich Jonꞵon ibidem första gången.
Lars Hanꞵon i Elgeredh hafwer undandölgt Chronones tijonde som Nämbden
wittnadhe, att han hafwer på sin Sweedh Femton Tunnor Rogh och allenast giordt
en Fierdingh till Chronan; Altså blef han efter 638 åhrs Tijonde Placat dömbdh till
tredubbelt, Nembligen till Chronan 10 F:r 3 Kannor, dhen öfrige hälften delas
efter placatet, och Lars Jonꞵon söker sine wederlagsmän som i samma Swedh sin
dehl haft hafwer.
Lars Anderꞵon, Lars Perꞵon, Lars Jonꞵon och Anders Larꞵon i Elger Eedh,
öfwertygades hafwa undandölgdt tijonde, att dhen belöper sigh tre dubbelt 1⅛
Tunna Rogh, dheraf halfparten till Chronan En half Tunna tre Kannor, dhet öfrige
till treskiftes efter ofwanbemelte Placat.
Anders Hanꞵon i Rödhe, angaf dhet Factorens Hanꞵ Behms Stafrums huggare
hafua opå hans Skogh olofuandes och emoth sin egen förskrifningh den 28
Septembris 671 låtit hugga Etthundrade Nijotijo stafrum Wedh, efter
Synebrefwets lydelse den 17 Junij 673 och fast Befallningsman Noræus den 25
dito läth förbiuda Wedhen till Lagh och Tingh, hafua dhe doch Kolat och affördt
mäste parthen, så att nu allenast Femtijo stafrum skall åtherstå. Factorens
Skrifware Oluf Nilꞵon Wargh, säger sigh inthet wara fullmächtigh i dhenne
Sak; Altså moste Factoren stämmas till näste Tingh.
Anders Perꞵon i Husta, hafuer uthgifwit uthi hastige modhe emoth Anders
Hanꞵon i Rödhe tuänne oqwädens ordh, som Ländsmannen Jon Hanꞵon och
tre gode Män honom öfuertygadhe, beds före, wardt saak till tre mark SilfM:t för
hwardera.
Jon Mårthenꞵon i Grängsiö, fordrar efter en tächt som Anders Larꞵon Tresk
till pant hafwer, för Etthundrade daler KoppM:t, och hafwer haft tächten i 24 åhrs
tijdh; blef sagdt att när Jon Mårtꞵon lefwererar dhe uthlagde penningar för tächten
uthi rättan tijdh, skall han tächten igen bekomma, efter mätesmanna mäti.
Jon Erichꞵon i Grängsiö opbiuder hemmaneth ibidem Fem öre i skatt förste
gången
Lars Anderꞵon i Haddungsnäseth, hafwer inthet uthlagdt dhet han på sidste
Tinget blef dömbdt till En Tunna Korn, för dhen skada hans Swijn
Elgeredsboerne giordt hafwa, wardt han altså Saak 3 m:r SilfM:t för Ättieboth 9
Cap.l byggningsbalcken Lands Lagen, och honom deꞵ uthan Korntunnan betala.
Dito. Blef dhenne Sochns rest opläsen och befans för 672 innestå till Ottatijo Twå
daler 4 öre 20 ?:r Silfrm:t.

Efterskrefne persohner af Gnarp och Bergsiö Sochner, blefue deels sakfälte till
huar sine 3 m:r Silfrm:t, för ogille wägar, deels för tredsko att komma på
wäghbyggningh, Nembligen Per Larꞵon i Grängsiö, för ofärdigh wägh och för
oqwädens ordh 6 m:r Silfrm:t, Lars Tyrieꞵon för ogill wägeskifte, Erich Jonꞵon
ibidem för dito, Erich Hanꞵon för dito, Swen Mårthꞵon för dito, Olof Olofꞵon
i Frästa för dito, Hans Erꞵon, Oluf Perꞵon, Hanꞵ Larꞵon för dito, Erich
Perꞵon i Byen för dito, Hans Påhlꞵon för dito, Per Anderꞵon ibidem för dito,
Per Jonꞵon i Wallen för dito, Hans Larꞵon ibidem för dito, Anders Jonꞵon
ibidem för dito, Anders Abrahamꞵon för dito, Per Jonꞵon i Berge, Jon Olꞵon
i Ginsta, Wijbiör Isachꞵon ibidem, Hans Jonꞵon ibidem, Olof Jonꞵon i
Ängeby, Anders Perꞵon i Husta, Ländsman Pell Perꞵon i Bergsiö, ibidem för
dito. Hans Olufꞵon ibidem, Oluf Erꞵon ibidem, Oluf Larꞵon i Berge för dito,
Hans Larꞵon, Eꞵbiör Jonꞵon i Åkeren, Lars Olufꞵon ibidem, Hans Larꞵon
ibidem, Erich Erꞵon i Östre Tanda för dito, Elias Sigfredꞵon ibidem, Per
Olufꞵon i Noråsen för dito, Jöns Perꞵon ibidem, och Erich Olufꞵon i
Elgeredh för dito.
Huadh straff som Tolfmännerne böre undergå, som hafwa på Kongl.
Commissionen giordt försäkringh att wägarne skulle uthan all exception hollas
ferdige och laggilla, hemställes till Herr Gouverneurens Excill. gunstige
förklaringh, efter som Tolfmännerne willia wara uhrsächtadhe, i dhet dhe
Allmogen hafua esom oftast åthwarnat sine wägar, att byggia.
Dito. Optages hur Finnens Larꞵ Perꞵons i Haꞵela handlösningh, efter Höglofl.
Kongl. HofRättens resolution den 21 Novembris 672 att lösa högre handh sin
medh Fembtijo daler Silfrm:t, till treskiftes, Konungen, Målsäganden, och
Häradet.
Anders Hanꞵon i Rödhe opbiuder 1½ öre i skatt, som Änkian Hustru Kersten
ibidem besitter förste gången, hwilket under hemmaneth tillhörer, I medler tijdh
gifs Änkian ⅛deels Tunlandh att såå.
Rådmannen Erich Erichꞵon i Hudwichswaldh, låther trijdie gången opbiuda
dhe Änges stycken som han till underpanth af åthskillige bönder i Gnarp Sochn in
Junio 666 bekommit hafwer, ehuruwäll dhe till dato panten sielfue niutit och
Capitalet innehaft hafwa.
Dito. Præsenteradhe Nils Olufꞵon i Kitte ett förseglat bref daterat den 25 Augusti
673 förmählandes huru såsom han Nils Olufꞵon och hans Hustro Sigredh
Erichsdotter, som nu barnlöse ähre, hafua giordt sigh emellan ett sådant
Testamente, att huilken som then andra öfuerlefwer, skall för bägges Arfwingar
oqwaldt nyttia och beholla alt huadh the inom ächtenskapet förwärfdt, och efter
bägges dheras Sahl. Föräldrar ärfdt hafua, så wijda som lagh förmår, begärandes
här å Rättens Stadfästelse. Wittnesmän Pastor Loci Wyrdig H. Jonas Halenius,
och Ländsman Förståndig Per Hedman. Häröfwer war Rättens betänkiandhe att
hwadh Aflingegodset widkommer, dhet blifuer efter Testamentet stadigt och fast i
förmågo af dhet 9. Cap.l Jordbalcken, och 14. Cap.l Kyrkiobalcken, men uthi
dhen faste Arfdhe egendomen hafua dhe ingen frijwillig Disposition att giöra,
uthan stånde sådant till Rättens ehrkännandhe, när enthera af dhem medh döden
afgår, tå ransakas moste huadh Ärfdh egendom ähr att tillgå, efter dom enthera af

them tordhe uthi warandhe Lifstijdh någon Jordh falla till Arfs, som dhe nu icke
hafwa kunna tänkia, hwarföre dhet och säkrare ähr att lemna dhem som Domare
Ämbetet dhen tijdhen beklädhe, att Discernera huadh som Lagen förbeholler
rättom Arfwinge, eller huadh som efter Lagen tillåtit ähr, Vigore Testamenti att
niuta och beholla.
Anders Perꞵon i Husta, hafwer gifwit Per Simꞵon i Rogsta, åthskillige
smädeordh som Nämbdhen bewittnadhe, och han sielf tillstår, men föll till föga
och bads före, dy wardt han sak till tuå gånger 3 m:r Silfrm:t för oqwädens ordh.

