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Gnarp Bergsiö och Hassela Sochner. 
den 2 Septembris 

 
Nämbden. 

Månꞵ Larꞵon i Åꞵ, Abraham Larꞵon ibidem, 
Anders Perꞵon i Wallen, Anders Olꞵon i Bosta, 
Nilꞵ Larꞵon i Gryckie, Olof Olofꞵon i Ockne, 
Olof Perꞵon i Elgeredh, Erich Mårthenꞵon i Hambre, 
Lars Jonꞵon i Gamsäker, Måns Jonꞵon i Tröstehn, 
Olof Erꞵon i Biåsta, och Per Olufꞵon i Kyrkiebyn. 

 
Lars Erꞵon Hök, förrättadhe Tingzährenderne emedhan Jagh Erich Nerbelius på 
Kongl. Commissionen till Ångermanlandh war beordratt, och allenast här wijdh 
Tinget någre stunder infeldes. 
 
Per Olꞵon i Kyrkiebyn och Haꞵela Sochn, fick afskeedh i ställe Jon Jonꞵon i 
Swedia. 
 
För Sahl. Simon Anders barn i Grängsiö sattes Per Simonꞵ till Målsman, Per 
Erꞵon i Grängsiön, och för Dottren Karin Wijbiörn Isachꞵon i Ginsta, 
 
För gammal Pijga Märta Erꞵdotter i Grängsiö sattes till Målsman Swen Nilꞵon 
i Byen. 
 
För gammal Pijga Cecillia Thomsdotter i Åhs sattes till Målsman Per 
Anderꞵon i Gryckie. 
 
Erich Önneꞵon i Swidiebo och Biuråker Sochn, hafwer belägrat Pijga Brijta 
Olufsdotter i Swijdia och Haꞵela Sochn, och henne medh barn rådt, hafwer 
inthet lofwat ächtenskap, dy blef han sakfält till 40 m:r SilfrM:t, och stånde bägge 
oppenbara sk?? till barnetz opfostringh lades En Span Sädh om åhret i Tre åhr. 
Erich Jonꞵon i Elgeredh gick i Löfte för böterne. 
 
Oppå Collegæ Wällärde H. Mårthen Mörts wegnar, blef Bergsiö Sochn 
tilltaladh af Landsskrifwaren Johan Larꞵon Brohman, för dhet dhe hafwa 
innehollit hoos sigh Dieknepenningarne för innewarandhe åhr; Dy blef dhen satt 
??? att Clarera till dhen tijdhen som Giärdhen lefwererat blifwer, eller 
nästkommandhe Michaelis tijdh, så wijda dhe dher medh tredsket hafwa, blefwe 
dhe efter Kongl. Maij:ts Nådige Resolution sampte???? som åtherstå Sakfälte 
medh 40 m:r SilfrM:t. 
 
För Hustru Brijta och hennes barn i Gryttie Sahl. Oluf Larꞵon i Byen sattes till 
Målsman för barnen Per Larꞵon i Byen och för Änkian Anders Olꞵon i Bosta. 
 
Wärdig Probstens i Medelpadh M:r Olof Lijdmans uthskickadhe Fullmähtigh, 
Mathias Jonæ beklagadhe, dhet hans Wärdighet nästförledne 15 Julij uthj sine 
Fäbodher, på Norre Haꞵela skogen hafuer blifwit afstulin Nijo pundh Ost, jempte 
något Brödh, Salt och Miöhl, tillmählandes samma gierningh någre Huusfinnar 



hoos Matts Israelꞵon, Erich Hinderꞵon, Erich Larꞵon och Per Olofꞵon nu 
wore frånwarandhe, allenast Erich Larꞵon warandhe tillstädes, dhen och, jempte 
dhe frånwarandhe, Finnen Erich Perꞵon på Kiällꞵiön till ladhe efter han hafwer 
sedt dhem bära Ost uthur skogen, hwar till Erich Perꞵon nekadhe williandes dhet 
Erich skulle sådant medh Eedh besanna. 
 
Per Nilꞵon i Fiskiewijk ähr stämbdh af Ländsmannen Pell Perꞵon i Bergsiö, 
att swara Befallningsmannen Nilꞵ Larꞵon Wargh, om dhet uthflugne skälsordh 
som han uthj Öhldrycko begångit hafwer, dhet Ländsman Pell Perꞵon medh flere 
godhe Män hördt hafwer, och så wijda han eij tillstädes kom, blef han Sakfält till 
3 m:r SilfrM:t, och bör till näste Tingh Comparera att Befallningzman till swars 
stånda. 
 
Erich Olufꞵon i Fiskiewijk opbiudher sin Fadher Syster Hustro Ingredh till 
sytningz förste gången. 
 
Efter hans Excell. Herr Gouverneurens Remissorial af den 16 Junij 674 blef 
ransakat att ehuruwäl Miꞵwäxten af Eedsworne Män icke pröfwat ähr, så befinnes 
doch af sielfwe förfarenheten att Allmogen i Gnarp Sochn, hafwer förledit åhr 
lijdit stor brist på Brödh och sädeskorn, föruthan dhet att så ringa Tijondhe inkom 
dhet åhret uthj Kyrkioherberget emoth dhet som förr wanligit warit hafwer, som af 
Tijonde Längderne ogenskenligen kan märkias. 
 
Dito. Blef af Sochne Allmogen betygat, att Haꞵela Finnarne på nästförflutne 
tuänne åhren ganska ringe af Swidierne, men på Åkrarne ingen dugeligh Sädh fått 
hafwa, uthan ??? af Frost och Kiöldh förskiämbdt wordhen. 
 
Efter hans Excell. Herr Gouverneurens remissorial af den 22 Augusti 674 blef 
ransakat att ehuruwäll Bengdt Jöranꞵon, som för Klockare i Haꞵela hafwer sigh 
bruka låtit, icke ähr gammal eller för??mmat, ähr lijkwäll fattigdomen så 
bewäpnat hoos honom inkommen, att han nödgas anten sielf eller genom dhe sine 
sökia sin föda medh tiggiandhe till sine Fyra barns uppehälle, emedhan 
brödhkorgen hafwer i förledne åhren för honom hängdt mycket högdt, serdeles 
efter dhen ene föga hafwer kunnat hielpa ??? andre, föruthan dhet att Sochnen 
icke beståd mehra än af ???? rökeMantahl, icke heller hafwer han medh dhe sine 
mycket kunnat sigh förtiena som till alles nödtorftige uppehälle hafwer ????? 
?was, så att dher Tallskogen icke hafwer warit dheras Kornhuus, hafwa dhe 
swultit till döds; Deꞵuthan ähr hans hustro och barn nu så slarf??othe att dhe 
knapt ???na skyla Kroppen, dherföre och dheres tillståndh ähr Miserabelt. 
 

Dito. den 3 Septembris. 
 
Månꞵ Larꞵon i Åhꞵ och Gnarp Sochn som nu een åldrigh och siukligh Man 
ähr, förlofwades uthur Nämbdhen, och insattes uthj des ställe Johan Johanꞵon i 
Gryttie, som näste Tingh skall giöra sin Tolfmanna Eedh. 
 
Brijta Erichsdotter uppböds nästom frändom till syꞵlingz andre gången. 
 
Jon Anderꞵon i Tegeltiähr och Liuꞵdahl Sochn, anklagadhe Löös Finne Erich 
Larꞵon på Kiöhlsiön och Haꞵela Sochn hafwa medh dhen andre sin Kammerath 



Erich Hinderꞵon uthur hans Fäbodher Knubben benemd, bortstulit Fyra stycken 
Kopparkietzlar wäga tillsammans Ett ℔ 18 m:r, hwar till Finnen nekadhe och 
kundhe för dhenne gången icke till Tiuf bindas, ty moste åkäranden leta bättre 
beskeedh herom till näste Tingh. 
 
Abraham Jonꞵon, Per Anderꞵon och Nilꞵ Olofꞵon i Bredhåker och Bergsiö, 
twistadhe medh Per Erichꞵon i Ungrick om Byskiefiskiet uthi Bredåkers Siön, 
???? om dhe under påståendhe action så föreentes, dhet Per Erichꞵon hafwer een 
Fierdepart dheraf, och trijdie parten skole Bredhåkrana hafwa sigh förbehållit, 
huilken afhandlingh dhe medh handebandh in för Rätten Confirmerat. 
 
Olof Jonꞵon i Bählingh som hafwer Sahl. Erich Christopherssons 
efterlefwerska i Wallen nu till hustro, Dårdj benemd, tilltalthe Per Jonꞵon i 
Wallen om en Stugu och ett Stålphärbre som hennes Sahl. förre Man Erich 
Christopherꞵon henne i sin lijfstijdh testamenterat, men efter hennes dödh, skulle 
beggie Huus höra Per Jonꞵon till som testaments brefwet af den 23 Martij 663 
bredare affattar. Om sijder wart dhem emillan förmedelst Rättens underhandlingh 
så förafskedat, dhet Oluf Jonꞵon skulle beholla Härbret, och Per Jonꞵon gifwa 
Olof Fyra daler Kopp:t dher till, så mycket som Stugun skattas mehra wärdh, och 
Per Jonꞵon efter hustru Dårdis dödh, ingen ytterligare prætension hafwa dherå, 
som testamentet honom tilllägger. 
 
Emillan Olof Jonꞵon i Bäling och Isak Perꞵon i Gränsiö om twå lodh Sölfwers 
Differentz på ett bälte, afsades, dhem dheraf brista hälften hwardera, såꞵom och 
skall Isak Restituera så månge penningar som öfwer på hästewärdet war, och han 
fick för samma bälte. 
 
Jacob i Nordanbro hadhe emoth godhe Mäns förlijkningh den 20 Februarij 672 
om skoghskiften emillan honom, Hanꞵ Eꞵbiörꞵon och Anders Hanꞵon i Berie 
och Haꞵella, huggit twå Tunnelandh på Bodheskogen i stor bränꞵlen, som Jacob 
??? inthet undfalla kundhe uthan igenbödh Egensmännerne skogh af sitt skifte, 
hwar medh dhe icke benögde woro. Fördenskull sadhe Nämbdhen, Jacob hafwa 
förgiordt Erfwode sitt, näst dhet, klagades att Jacob hadhe öfwer dhet hans 
grannar Hanꞵ Eꞵbiörꞵon och Anders Hanꞵon böre af Skougen, huggit uthj oskifto 
3½ Tunnelandh, som godhe Män Olof Erichꞵon i Biåsta, Olof i Nordanbro och 
Erich Erichꞵon ibidem synt och Måhlt hafwa; Altså skulle bemelte twå grannar 
hafwa så mycket dheremoth af oskifto sedhan af dhet öfrige, hugga till lags. 
 
Igenom Nembningemannen Erich Erichꞵon i Nordanbro och Haꞵella Sochn, 
läth Borgmästaren på Hudwichswaldh Jon Mårtenꞵon Qwast, emooth een 
anseenligh skullfordran, upbiuda Jacob Påhls hemman i Nordanbro och Haꞵela 
Sochn, Fem öre i skatt förste gången. 
 
Sammaledes läth wälbemelte Borgmästare för giäldh opbiuda Anders Pers 
hemman i Kyrkiebyen i skatt förste gången. 
 
Larꞵ Swenꞵon i Elgeredh uppbödh sin FadherSyster Hustru Malijn till 
syꞵlings förste gången. 
 



Uppböds En öre 12 penningar uthj Anders Hans hemman i Röde och Gnarp 
Sochn andre gången. 
 
Uppböds Fem öre 18 penningar i skatt uthj Swän Michells hemman i Berie och 
Gnarp Sochn andre gången. 
 
Till Målsman för Hustru Annas barn i Gryttie förordnades Nils Larꞵon 
ibidem, huilken skall see för barnomen och thera gods. 
 
Jon Mårthenꞵon i Gränsiö begärte Målꞵman för sin hustros half Syskon, hwar 
till Nembdes Anders Perꞵon Åkne. 
 
Matts Mattꞵon i Grängsiö torpet på Enångers Skogen som nu achtar befrynda 
sig medh Olof Påhls dotter på Kiöhlsiön, förekom, och giordhe inspråk uthj dhet 
uppbudh som Larꞵ Påhlꞵon 672 uthj Novembris Månadt giordt hadhe på bemelte 
Olof Påhls hemman tre öre i skatt och han uthj tre åhrs tijdh besuttit, förmenandes 
nu Matts Mattꞵon som tager Olof Påhls brodhersdotter till hustro, wara dhertill 
närmare bördeman än som Larꞵ Påhlꞵon som hafwer Systerdottren, hwilket 
ährendhe ladhes till Nämbdhen och war dheres betänkiandhe, att emedhan Matts 
Mattꞵon igenom sitt giftermåhl blifwer närmare börden, ty tillträder han 
hemmaneth medh dhe willkohr, att han skall gifwa Lars Påhlꞵon sine uthlagdhe 
penningar igen, först Twåhundrade daler Kopparmynt åth nästkommandhe 
Matsmäꞵo 675 och dhet öfrige till Michaeli samma åhr, huilket Matts Mattꞵon 
medh handebandh in för Rätten uthlofwadhe till Lars Påhlꞵon ofehlbart fullgiöra. 
 
Enkia Hustru Sigredh i Fiskiewijk och Bergsiö Sochn öfwer???? sitt halfwe 
hemman twå öre 6 ?:r i skatt till sin Sahl. Mans Creditorer, såꞵom och wille hoon 
låta upwärdera till Giällens Satisfaction huadh Höö och Sädh dher i dhetta åhret 
blifwa kan. Dhen andre halfparthen uthj förberörde hemman blifwer Erich 
Olufꞵon förbehållen, på hwilken halfpart han hafwer intagit sine bröders barn, 
som skole skiöta honom till döde dagar, huilken Disposition rätten så wijda giorde 
bijfall som bemelte Erich Olofs Brodhers barn moste wara omtenkte lösa 
hemmanet tillsammans frampt dhe dher willia sittiandhe blifwa. 
 
Lars Thörieꞵon i Gränsiö och Gnarp upbödh sin FarSyster Karin Larꞵdotter, 
nästom frändom till Syꞵlingz förste gången. 
 
För giäldh läth Borgmästaren på Hudhwichswaldh Jon Mårtenꞵon Qwast 
upbiuda Hustru Annas hemman i Gryttie Fem öre i skatt förste gången. 
 
Uppböds Olof Clemmets hemman i Gränsiö och Gnarp Fem öre i skatt andre 
gången. 
 
Efter Swornom Eedhe wittnadhe Hustru Brijta i Bredåker efter Sahl. Hustru 
Sigrids ordh ibidem, att Abraham Joenꞵon ibidem togh Fyra ℔ Lijn uthaf Olof 
Perꞵon dhersammastädes på Borgmästaren Qwastens wegnar att giöra till 
Alntahls; Hwarföre upfyller Abraham Jonꞵon dhe twå ℔ som han här till nekat 
företagit hafwa. 
 



Per Simonꞵon i Rogsta klagadhe att Lars Ingebrechtꞵon i Skesta hadhe fattat 
sigh i Skägget och dher efter gifwit yxhammars släng, huar till Lars 
Ingebrechtꞵon nekadhe, icke heller kundhe Käranden tee någre wittnen 
dheröfwer. Omsijder blefwo dhe wänner in för Rätten, och såsom bägge ähre 
orolige sällar som gement kijfwa tillsammans, dy giordhe dhe frijwilligt sin 
emillan wijthe, att huilken dhera parten dhen andre härefter qwällier antingen 
medh ordh eller andre otijdige åthbörder, in- eller uthSochnes, uthj samqwembder 
eller andre öhldrycko huar hälst dhet skee kan, skall hafwa förbruttit Fem Rixdaler 
Specie eller des wärde till Gnarps Kyrkia. 
 
Sahl. Oluf Larꞵon i Gryttie som hafwer warit Måhlꞵman för Sigredh 
Mårthensdotter och af sin puppils arfsaker endels förfarit för hwilka Änkian 
Hustru Brijta nu af Simon Perꞵon som hafwer Sigredh till Hustro, krefdes att 
upfylla, och war häröfwer Nembdens betänkiandhe, att till dhe pertzedler som 
byteslengden nembner, moste Enkian oundwijkeligen uppfylla, men huadh 
dheruthij inthet fins teknadt uthan efter sägn henne påföres, kiennes hon inthet 
skyldigh swara till. Om dhen förnötte Båtsmansfärden skall hållas räkningh huadh 
dheruthj bör afföras och Änkian berächnas. 
 
Pell Perꞵon på Kiöhlsiön klagades hafwa slagit Påhl Pers hustro ibidem Fyra 
blodhsår och twå blånader, huaraf hon ähr blifwen sängliggiandhe, war och 
Mannen som åklagaren war wijken ifrån Tinget, ty beroor ährendet uthj upskof till 
näste ting interim ??ftadhe Jacob i Nordanbro förbemelte Pell Perꞵon till rätta. 
 
Borgmästaren på Hudwichzwaldh Jon Mårthꞵon Qwast, upbödh för giäldh 
Per Nils hemmanslått uthj Fiskiewijk twå öre 6 ?:r i skatt förste gången. 
 
Uppböds twå öre i Skatt uthi Biör Jonꞵons hemman i Gryttie andre gången. 
 

Dito den 10 Novembris. 
Lars Erꞵon Höök. 

 
För detta Befallningzman Nils Larꞵon Wargh opbödh för Chronones återstäder, 
Sahl. Erich Hans hemman i ÖsterTanne Tijo öre 14 ?:r i skatt, som och 
tillförendhe skall wara opbudit för fordran Sextijo En daler 18 öre 10 ?:r SilfrM:t. 
 
Sammaledes Hans Olofs hemman i Kyrkiebyn Fem öre 8 ?:r i skatt för 
resterandhe Chronones uthlagor FyratijoFem daler 3 öre 17 ?:r SilfrM:t andre 
gången. 
 
Hustru Ingridh i Fiskewijk upböds till sytningz nästom frendom andre gången. 
 
Olof Larꞵon i Berge krafdes af sine gamble Syskons Förmyndare Anders 
Jonꞵon i Nordanbro, om een Koo som bemelte Olof Lars Fadher om hand tagit 
för Fem daler dhen tijdhen 50 åhr sedhan gängse mynt; Till huilken fordran han 
inthet annat swarade än att samma Koo skulle wara betalter, som han och mins 
een Koo kom från hans Brodher till Haꞵell, och såsom ährendet war gammalt, 
sadhe Nämbdhen dhet Olof Larꞵon betalar halfparten medh Siu daler 
Kopparmynt. 
 



Påhl Jacobs hemman i Nordanbro, opböds af Borgmästar Jon Mårthꞵon 
Qwast andre gången. 
 
Sammaledes af Borgmästaren opböds Michell Olꞵons hemman i Kyrkiebyn 
trijdie gången. 
 
Peder Nilꞵons hemman i Fiskiewijk andre gången. 
 
Isach Anders hemman ibidem förste gången. 
 
Erich Larꞵons i Sörråhsen förste gången. 
 
Förekom Inspectoren Petter Molijn och fram tedde hans Excell. General 
Lieutenantens och Gouverneurens Wälborne H. Carl Sparres sig gifne 
Fullmacht af den 11 Maij 673 på löös Finnens Hindrich Johanꞵons här i 
Sochnen efterlembnadhe fordran, som Farbrodren Hindrich Eskelꞵon war 
öfwergifwen att upmana, men sedermehra Högbemelte Excellence emoth 
försträkte penningar opdragen. Tilltalades nu Fullmechtigen, Sahl. Mårthen 
Grelꞵons Sohn på Mahlungen, Erich Mårthenꞵon, och efter Hindrich Finnes 
widh handen gifne skuld Register, krefde honom för Sex Tunnor Rogh, hwilket 
bemelte Erich sadhe sigh inthet afwetta, uthan dhet förde sig till minnes att 
ungefär för 16 åhr sedan, fick Hindrich Johanꞵon ett Stod af hans Fadher, doch 
förstod inthet om Giället dher medh skulle wara Clart dhem emellan, och elliest 
att Hinrich Eskelꞵon för fem åhr sedhan war hoos honom och inthet nämbdhe om 
samma skuldh, men Fullmechtigen Molijn Exciperade att såsom Befallningsman i 
Medelpad sökte bringa Finnens uthstående giäld till Danarf, kundhe han inthet 
stort röra dherom för än han hadhe wunnit uthslagh i dhen Kongl. HofRätten. Och 
såsom Erich Mårthenꞵon hwarken medh Qwittobref eller medh fullom wittnom 
kundhe bewijsa dhe giäld gulden wara, som Lagh säger 33 Cap.l Konungsbalcken 
Landslagen, dy afsadhe TingsRätten mehrbemelte Erich Mårthꞵon medh sin 
Modher och Syskon betala samma Sex Tunnor Rogh á Otta daler, hwaraf först 
Decoucteras för Stodet TiuguFyra daler, som Hindrich sielf af Mårthen på 
Mahlungen optog, och dhe öfrige Tiugu Fyra daler fullmächtigen tillställa. 
 
Näst hoos eftersökiandes Fullmechtigen dhe flere Hindrich Johanꞵons 
Debitorer, 1) Mårthen Grelꞵons Sohn Grells för twå daler skuld, men 
bewittnades af Nembden honom wara genom döden afgången och hustrun nu 
söker sin föda widh hwars mans Dör. 2) Per Påhlꞵon i Mahlung skyldigh som 
Längden indigiterar ähr afrest till Nye Swerige. 3) Hindrich Erꞵon Huusman 
dödh förledne Sommar. 4) Påhl Perꞵon afrest till Gestrijkelandh. 5) Peder 
Anderꞵon i Fiskewijk dödh, och ähr för tijdhen hans Änkia igenfinnande widh 
Ulfꞵiön uthj Medelpadh. 6) Jacob Anderꞵon i Fiskewijk Nämbnes och kräfwes 
för Siu daler Kopparmynt, sadhe Nembden dhet ingen finnes medh dhet Nampnet 
uthj bemelte by, uthan een som heter Isach Anderꞵon och war nu inthet 
tillstädes. 7) Sahl. Jon Mårthꞵon i Fiskewijk anskrifwes wara skyldigh En 
Rixdaler, men lagwarde sigh hans efterlefwerska medh sielf sins Ede att han 
betalt, och hadhe nu fordra af honom för afborgat Öhl och Brenwijn. 8) Simon 
Anderꞵon ibidem som på Hindrich Johans skuld Register befans fordras för Tijo 
daler Kopparmynt, sadhe Nämbdhen wara dödh och Änkian för tijdhen sökie sin 
föda genom Tiggerij. Här jempte Nämbdes Hustru Brijta i Wij skyldigh Siu 



daler, till hwilket swarades, här i Bergsiö inthet finnas sådant Byenampn, eij eller 
wetta hwem som dhenne hustru Brijta skall hafwa warit. 
 
Brijta Erichzdotter i Hambre, opböds till skötzningz nästom frendom trijdie 
gången. 
 
För detta Befallningzman Nils Larꞵon Wargh tilltaladhe Tolfmän om Twå 
Tunnor 6 F:r Kyrkiotijonde Spanmåhl som för 664 blef inneliggiandhe i 
Kyrkioherberget, och så någre åhr af ohyror dher efter förtärt blef, williandes nu 
bemelte Befallningzman Sochnen så af Man som Man måtte fylle dhet som 
brister, hwilket Lensman Pell Perꞵon sadhe Tolfmän slutit sin emellan så kan 
skulle, doch nu någre skole finnas widrige till samma betahlning, och emedhan 
mehra rest war på Sochnen såꞵom forꞵlelön för Kyrkiotijonden af åthskillige åhr 
efter Befallningsmans nu här i Sochnen lembnadhe rächningh; Hwarpå 
Sochnemännerne een dehl här närwarandhe förmenthe dhen wara inSochnes 
upburne. Begärte fördenskuld Tolfmän hoos mehrbemelte Befallningzman dag till 
näste Helsingemarknadt, att uthreda sigh opå förberörde förꞵlepenningar, såsom 
och på dhe twå Tunnor 6 F. Sädh dhem dhe till samma tijdh uthlofwade i medler 
tijdh blifwa närwarandhe Tolfmän såsom Befallningsmans swarsmän dherföre. 
 
Efter Nämbdens bewittnandhe pålades Peder Erichꞵon i Elgeredh stå 
halfparthen uthj dhen kostnadt, som af Sahl. Jon Swenꞵon i Hullte på Soldaten 
ähr anwändt eller anwändas bör. 
 
Olof Erꞵon i Kyrkiobyn sattes till Målsman för Hustru Ingrid, Sahl. Jon 
Swens Änkia i Hullte. 
 
Påhl Anderꞵon i Eede sattes till Målsman för ofwanberörde Jon Swens barn. 
 
Lars Swenꞵon i Elgeredh opbödh sin Faster Hustru Malijn ibidem andre 
gången. 
 
Jacob i Nordanbro war stämbdh att swara Erich Olofꞵon på Haꞵell skogen uthi 
åthskillige prætensioner, men kom inthet tillstädes, ehuruwäll han dagen för tinget 
war sedd uthan absenteradhe sigh, Sakfältes för den skuld till 3 m:r och skall 
stämmas till näste tingh. 
 
Erich Anderꞵon i Tanne skall taga penningar för dhen gönning som Nils 
Josephꞵon gaf honom, och nu Hans Hanꞵon inlöser för penningar efter godhe 
Mäns läggning 
 
Lars Jönꞵon i Ingesarfwen beswäradhe sigh, att Erich Erꞵon som för någre åhr 
sedhan bodde uthi Höijen, panthsatt een Rödning till honom för TiuguEn daler 
Kopparmynt, men när Erich Erꞵon öfwergaf hemmanet, rächte Lars Larꞵon 
honom handh för Giället och nu nekar, men såsom han efter dhet 12 Cap:l 
Kiöpmålabalcken Landslagen inthet Eedeligen kundhe döllia för Erich Erichꞵon 
bergat hafwa; Altså fullgiör han ofwanståendhe 21 P:r Kopp:t. 
 



Lars Anderꞵon på Haddungsnäset Lagwerde sig medh sielf sins Ede, att han 
670 hadhe betalt till Befallningzmannens Nils Larꞵons Wargs Sohn på 
Hudwichzwaldh dhen Råghtunna han 669 uthj Octobris Månadt blef skyldig. 
 
Gynte Erꞵon i Kyrkiebyn förentes medh Gynte Perꞵon i Tanne om en 
Knechteferd efter hans Morbroder Lars Gynteꞵon som uthgick för Tanne 
hemmanet, sålunda att Gynte Pederꞵon, såsom för trijdieparten dheraf skall 
betahla Tiugu daler KoppM:t; Hwaröfwer dhe för Rätten handsträchtes. 
 
Chronones Befallningsman Wel:t Hans Larꞵon Noræus begiärade 
TingzRättens bewijs på efterskrefne Restantes hoos hwilka inthet fins tillgå att 
betahla medh Nembligen. 

Silfwermynt 
Tanna Lars Olufꞵon för tre åhr 10 P:r 30 öre 8 ?:r 
            Erich Erꞵon dito  13  :   17   :  18 
Kyrkiebyn Hans Olofꞵon för 4 åhr 18  :   30   :    7 
Och wittnadhe Nembden att hoos föreskrefne skyldige inthet finnes till deꞵ 
betahlning att tillgå, hwar på lembnades Sochnenes Sigill. 
 
Sammaledes gafs och bewijs att förbenemde hemman ähre för innewarandhe åhr 
ödelagde, doch hwadh ringa åhrswäxt dher ähr blifwit, ähr inthet förslagit till 
Soldatens uppehälle, mycket mindre till Slettklädher. 
 
Eꞵbiör Hanꞵon i Berge och Haꞵell, läth opbiuda Anders Pederꞵons hemman i 
Kyrkiobyn 7½ öre i skatt andre gången. 
 
För Olof Töries oächta dotter i Berga Brijta 14 åhr, förordnades till Målsman 
Morbrodren Peder Staphꞵon i Ellgeredh. 
 
Emellan Berga Men och Kyrkiobysmän, sampt Nils Olufꞵon i Breåker tillstods 
ägande Syyn på Ängzgiärdslegårdarne dhem emellan skillia hwadh hwar och en 
dheraf medh rätta bör. 
 
För detta Befallningsman Nils Larꞵon Wargh, klagadhe nu som näst förrige 
Tinget i Gnarp, dhet Peder Nilꞵon i Fiskewijk, fält uthj Öhldrycko någre 
ährerörige ordh om honom, sagdt Befallningsman wara een skiälm och wille 
bewijsa honom dhet, hwilket Befallningsman wille medh wittnom fulltyga honom 
så talt; Men Peder Nilꞵon säger inthet minnas dhet, uthan nu uppenbarligen 
Revocerade sine ordh och rättade sig, såsom och afbad hoos Målseganden, 
hwilket han och för hans fattigdom eftergaf, doch androm till åthwarning plithter 
för läppegället 3 m:r SilfrM:t. 
 

Dito den 11 Novembris. 
 
Anders Hanꞵon i Rödhe läth opbiuda En öre 12 ?:r i skatt uthaf sin hemmanslott. 
 
Jon Anderꞵon i Bostad förente sig medh Knuth Pederꞵon widh Armsiön om 
ett skiut, som spilltes af hans handwärkom, sålunda att Jon Anderꞵon betalar dhet 
till Knuth medh TiuguEn daler Kopparmynt, och beholler dhet lytte som förre 
haft. 



 
Anders Olofꞵon i Bostad klagadhe sigh wara oförrättat af Jon Anderꞵon 
ibidem, i ty att han drijfwit sin boskap igenom hans åkrar när Sädhen war 
Skyhlsatt, begiärandes honom måtte tillhollas dhermedh ophöra, och inwände Jon 
Anderꞵon att han eij hadhe någon annan wäg medh sin Boskap, satte Fördenskull 
bägge Grannarne wijte att hwilken som först medh sådant härefter beträdes, skal 
hafwa förwärkat En Kanna wijn till Gnarps Kyrkio. 
 
Peder Simꞵon i Rogstad, hadhe slagit Hustru Sigredh Olof Olofs i Frästad 
blånadt och pust som han sielf tillstodh i sitt höga huus giordt hafwa. Sakfältes 
efter dhet 10 och 13 Cap.l Sårmålom medh willia Landslagen för hwartdera 3 m:r. 
Länsman rächte handh för Sakörerne. 
 
Belangandhe dhet Per Simꞵon hadhe af orsak, att bemelte Hustro Sigrid, säijes 
föra hans Dotter Sohn till Blåkulla kallat Trullkiäring, Aparteres till wijdare 
uthseendhe, hwadh Eedemåhl detta owäsendhe taga kan, och huru wijda Hustru 
Sigridh kan häruthinnan wara skull- eller oskullnadt. 
 
Wardt och ransakat öfwer Finnens Hindrich Johanꞵ skylldenärer, såꞵom dhen 
förste; Thol Olofꞵon i Giällstadh, som opföres wara skyldigh Twå Rixdaler, 
hwilken Nämbdhen bewittnadhe för tijdhen hafwa sin hemwist uthi Haꞵell dhet 
wederböranden medh een BefallningzZedell kan accommoderas. 2) Lars Olofꞵon 
i Giällstad ½ ℔ Smör, sadhes, för tijdhen wara dödh och fins inthet efter honom 
emedan hans egendom war totaliter förborgat. 3) Erich Hanꞵon i Giällstad 
anskrifwin till Finnen Sex daler skyldig; Och wittnadhe Nembden dher i bemelte 
Giällstad, ingen boo som så heter, eller tillförende bodt hafwa. 
 
Gryttiesmän giorde beswär in för Rätten öfwer Ginstad och Rogstad män, 
angåendhe Norrefierdsskogen, hwaruthj bemelte tre bohlbyar af ålder nyttiat sin 
trijdiepart medh yxebörd och klöfdragh, jembwäll och Böhlesman dher nyttiat 
Skogen uthj Ginstadmans trijdiedehl, hwilken nu mehra skall kenna sig dheraf än 
hans tridiung tillåter; Elliest wille och dhe twenne Jon Olofꞵon i Ginstad och 
Jon Larꞵon i Böhle Interessenter i Sågen medh Gryttiesmän, efter dhe 
Skogsleger wore. Hwilket HäradsNembd togh till betänkiandhe och afsadhe att 
såsom dherpå bemelte Norrefierds skougen inge Råå eller Röör finnes som skillier 
hwars och ens dher hafwandhe rätt, dy tillåtes dhem efter lagh 28 Cap.l 
byggningsbalcken Landslagen och den 16 puncten uthj 664 åhr Skogsordningh 
skifta Skougen till öre och ortugh, emedan dhem gifs witsordh som skifta will. I 
dhet öfrige dher Jon i Ginstad och Oluf Larꞵon i Böhle wele Interessera medh 
Gryttiesboerne i Sågen, syntes och Nämbdhen skiähligt, dhe efter Mätesmäns 
ordom betala Gryttiesmän anwände kostnadt till Sågens uprättandhe, 
wällförståendes efter dheres portion och dher efter Skogsskifte pröfwades 
Gryttiesman hafwa nyttiat någon skoug /: som nu föregafs :/ in opå Ginstadhmans 
trijdieparth, skall dhet emoth Sågh kostnaden och godhe Mäns läggningh 
jemföras. 
 
Tobaksbesökiaren Lars Israelꞵon hadhe i förledne Sommar fådt wåhn och span 
på Anders Hanꞵon i Röde, som skulle han i sitt Huus haft olofligit Tobak till 
Sahlu, men bemelte Anders Hanꞵon nu bewiste medh Bruuks Bookhållarens 
Olof Wargs Attest dhet hans Sönner Anders och Hans för Kohlningh och 



Dagzwerken widh Strömbs bruuk bekommit åthskillige resor Tobak salue och 
skålpundeTals, som bemelte Bookhållare Compagnionen i Hudichswaldh Lars 
Glaasmästare afnähmat, war af fuller bemelte Anders Hans Sönner till sine 
wederlijker och andre reesandhe något försåldt, medh hwilket kiäremåhl 
visiteuren för dhenne gången eij wijdare komme kundhe; Doch klagadhe nu 
bemelte Visiteur när han i förledne Sommars wille Visitera hans Huus, war då 
bonden Anders Hanꞵon inthet hemma, uthan hustrun, som på Besökiarens 
anmodan icke wille oplåsa Kellaren eller andre miꞵtänkte rum, tillslöth husen, och 
gick sin wägh, kom inthet tillbaka på ett dygn, under hwilken tijdh Besökiaren 
war dher qwar, förmenandes i medlertijdh någon af Sällskapet skulle komma och 
welat uthpracticera dhet oloflige Tobaket, begiärandes nu Anders Hanꞵon 
dherföre plichta, såsom dhen dher sine miꞵtänkte rum för honom wägrat uplåta; 
Actione insta??? taladhe Anders Hanꞵon ohöfweligen till Besökiaren in för Rätten 
säijandes, hadhe iagh warit hemma iagh skulle hafwa gifwit digh annat slagh, 
hwilket han hoos wederböranden deprecerade; Tagandes öfrigt HäradsNämbdh 
dhenne Saak till betänkiandhe, och kundhe inthet efter Kongl. Maij:ts sidst 
Renoverade förordningh öfwer Tobaks handelen befrija Anders Hanꞵon, såsom 
dhen dher sigh moth Kongl. Maij:ts Nådige påbudh satt hafwer och sine 
miꞵtänkte rum wägrat uplåta, uthan dher efter och dhen 11 punct uthj bemelte 
Ordinantie Sakfäller till 40 m:r SilfrM:t. 
 
Till Målsman för Karin Törieꞵdotter, sattes Oluf Erichꞵon i Frästad, att see 
före henne och hennes gods. 
 
Opböds Sex Måhl 12 stänger Jordh af Biör Jonꞵ hemman i Gryttie för 
Chronones Uthlagor Aderton daler 23 ?:r af Befallningsmans Nilꞵ Larꞵons 
Wargs opbörds åhr förste gången. 
 
Af Peder Olufꞵons hemmans lott i Byen opböds Twå måhl Jordh, för 5¾ P:r 
Silfrm:t förste g. 
 
Blef och gifwit Häradstingsbewijs öfwer twenne pro??längder på tagne miꞵwäxt i 
Gnarp, hwilket af Nämbdhen besannades, hwars och ens skada ty wäder så stoor 
wara, som längden för hwar och en serskilt uthnämbner. 
 
Blef och gifwit Tingzbewijs på i Sochnen inneståendhe 673 åhrs rest Nembligen 
Trehundrade Fembtijo Otta daler 4 öre 12 ?:r SilfrM:t, hwilken Chronones rest 
wederbörande ehrkändhe sigh rättmätigen skyldig wara. 
 


