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Gnarp Bergsiö och Haꞵela S:r
den 29 Novembris
Nämbden
Olof Perꞵon i Elgeredh, Hans Jonꞵon i Tröstehn,
Erich Mårthꞵon i Hambre, Olof Erꞵon i Biåstadh,
Jon Jonꞵon i Swidia,
Abraham Larꞵon i Ååꞵ,
Anders Olofꞵon i Bosta, Olof Olofꞵon i Ockne,
Anders Perꞵon i Walla, Nils Larꞵon i Gryttie,
Johan Johanꞵon ibidem, och Erich Jonꞵon ElgerEedh.
Anders Perꞵon i Walla hafwer länge suttit i Nämbdhen och elliest siukligh, fick
afskeedh i stället Erich Perꞵon i Byen, som swor sin Nämbdemans Eedh.
Johan Johanꞵon i Gryttie och Hans Jonꞵon i Tröstehn, hafwa suttit i
Nämbdhen, afladhe nu sine Nämbdemans Eedh.
Per Jonꞵon i Åås opbiuder sitt hemman som han Kiöpt hafwer af Swän
Michellꞵon i Bärge trijdie gången.
Oplästes Kongl. Maij:ts bref angåendhe om någre Nybygdhe Torp woro på
Allmenningarne opsatte, huaraf en dehl skulle wara skattlagdhe och en dehl inthet,
huar till Tolfmännen Swaradhe och wille förmoda att sådant på dhene orthen icka
finnas skulle.
Anders Staffanꞵon i ElgerEedh opbödh een ålderstegen Pijga Ingredh
Jonꞵdotter till sytningz, medh dhet litzla hon äger förste gången.
Lars Swänꞵon i ElgerEedh låther opbiuda sin FadersSyster Hustro Malijn
ibidem trijdie gången.
Anders Perꞵon i Kyrkiebyn och Haꞵela, låther opbiuda sin FadherSyster Pijga
Sigredh Olufsdotter ibidem medh alt dhet hon äger till Sytningz förste gången.
Anders Anderꞵon i Byen, beswäradhe sig öfwer sin Mågh Michell Jonꞵon,
dhen han mondhe i förledne Wåhr intaga, och honom alt sitt boo oplåta; Mågen
beklagadhe sitt tillståndh deꞵe åhren medan han moste kiöpa alt dhet dhe skulle
hafwa till födo, och som Swärfadhren hafwer twänne barn som inthet gagn giöra
kunna, will han att födhan för dhem skulle afmätas; Dy blef sagdt att godhe Män
skole läggia dhem emillan och dhe låtha sig nöija efter Mätesmanna ordom.
Aldenstundh Slächten inthet hafwa fullgiordt Rättens Interlocutori af den 21 Junij
675. Dy blef Olof Olofꞵon i Giälsta af Rätten tillåtit att till sigh taga en
fremmandhe, dhen han bäst åsämiar, emedan han af machtlösa och annan tunga
icke förmår längre hemmanet förestå, och blifwer så hemmanet andre gången
opbudit.

Peder Olufꞵon i Kyrkiebyn och Haꞵela fordradhe något arf efter sin Hustro
Syster Karin Anundsdotter uthi Anund Ers gårdh ElgerEedh 15 RP:r uthj
Huus och Jordh, Anund Erꞵon föregifwer dhet han hafwer tillbudit Per Olufꞵon
att syꞵla henne, då Per Olufꞵon hafwer gifwit Anund lof henne fohla och skiöta,
som bäst han kundhe, I medler tijdh ähr Syꞵlingzhionet död blefuen som opböds
andre gången den 4 Octobris 673 och ingen af Slächten ther å klandrat; Dy
ehrkändhe Rätten Per Olofꞵons fordran af inthet wärdhe emedhan han sin rätt
försummat hafwer.
Befallningsman Nils Larꞵon Wargh fordradhe af Håkan Jonꞵon i Böhle 25 P:r
SölfrM:t, hwilken rest skall bestå af en Tunna Späk sampt andre pertzeler som
godhe Män, hwilka på Räkningh warit hafwa, wittnadhe så slutit wara, Håkan
Jonꞵon sadhe sigh nu willia medh sin lijflige Eedh besanna dhet han åhrligen
hafwer betalt Siähle Taxan, undantagandes 2 pundh Speck för Norre Fiählen och
Ett pundh af Sörra Fiählen, hwilka Håkan tillstodh, men wijdare inthet, dy wardt
sagdt att så wijda ingen wiꞵ räkningh sluten ähr, emellan honom och
Befallningsman att dhe opå Helsingmarknaden skole räkning göra, emedhan dhe
godhe Män, som på räkningen warit hafwa, icke kundhe giöra åthskillnat hwaruthj
rästen sigh bestieller, doch wittnadhe dhe att på sidste räkningh skall Håkan hafwa
lofwat förbemelte rest betala, men nu nekar alldeeles dheremoth.
Dito. Blef Efter hans Ex:ts H. General och Gouv:s remissorial af d. 11 Nov. 675
noga Ransakat om någre bönders tagne skada af Miꞵwäxt uthj Bergsiö Sochn och
såsom Eedhsworne Män hafwa skadan mätit, medan åhrswäxten stodh på åkern
hwilka framkommo, Nembl. Pell Perꞵon Ländsman, Hanꞵ Jonꞵon i Tröstehn,
Erich Mårthꞵon i Hambre, Olof Perꞵon i ElgerEedh, Hanꞵ Jonꞵon ibidem,
och Olof Erꞵon i Biåstadh och medh sin lijflige Eedh å bok swore dhet
wederböranderne större skada lijdit än dhe uthj Längden opfördt hafwa, huar på
gafs attest.
Uthj Jon Lars hemman i Lilleböhle, blef Befallningsman Nils Larꞵon Wargh
försäkrat till sin fordrans afbetalningh af Jordhen som stijger efter giordh och
ehrkändh räkningh till 100 P:r 4 öre 6 ?:r Sölfrm:t för Chronones uthlagor, hwilket
Löftesmännerne skole taga uthj Consideration, elliest lärer Befallningsman på
dhem sökia execution.
Borgaren uthj Hudwichzwaldh Hindrich Larꞵon fordradhe uthj Påhl Jacobs
hemman i Nolanå 40 P:r 8 öre KoppM:t; Alldenstundh Jacobs Soldath Per
Anderꞵon hafwer tagit på hans räkningh klädhe knappar Silke, bandh etc. och
försäkrat Borgaren betalningen; Så emedhan Jacob dödher ähr, och Broderen Per
Påhlꞵon besitter gårdhen, och elliest ähr hemmanet förr af Creditorerne tre gånger
opbudet; Altså blifwer hans fordran allenast i protocollet anteknat på dhet han må
tillijka medh andre Creditorer få sin betalningh af hemmanet så långt dhet kan
tillräckia, Nämbningeman Erich Erꞵon lofwadhe wara honom behielpeligh.
Dato. Förekom Hustru Walborgh Natusdotter och inladhe hans Excell.
Höghwälborne Herr Gouverneurens Remissorial af den 11 Novembris 675
hwilken hadhe sine Tijo Styfbarn wijdh Torpet Kiällsiön att tilltahla, af hwilka
någre för öfwerdådige gerningar flychtige och till dödhen dömbdhe ähre, men af
dhe öfrige ingen stämbdh till tinget henne i detta Måhl att swara, doch wardhen

ene Sonen Lars Perꞵon tillstädes, hwilken lofwadhe betahla sin Styfmodher dhe
3 Tunnor Spanmåhl som han hafwa bör, så frampt han får besittia Torpet, och
tillstodh nu Styfmodren att hennes Man Per Erꞵon, näst för sin dödh, efterleth
dhenne sin Sohn Lars besittningsrätten; Dheꞵuthan äger Hustro Walborg att fordra
i Trogåfwor 4 lodh Sölfwer och En RP:r, som tå bytet stodh, inthet kundhe
betahlas, uthan blifwer hela dhenne hennes fordran anstält på Torpet om någon af
StyfSönnerne kan dhet inlösa efter Fadren ingen ringa Chronones rest dherpå
dragit hafwer och wijdh dhenne tijdhen andre medel icke ähre att tillgå.
Dito. Blef efter hans Excell. H. Gouverneurens remissorial af den 16 Junij 674
noga ransakat och befunnit dhet Skadan mycket större ähr af dhet öfwerflödige
rägnet och watuflodhen wederbörenderne i Gnarp Sochn öfwergången än som
längden inneholler, så att när man uthj hopen framkalladhe Erich Nilꞵon i
Gällsta att medh sin lijflige Eedh besanna hwadh skada han 671 lijdit hadhe, tå
berättadhe han sig mist Höö i Fyra Ladur; twänne ginge aldeeles bort och twänne
fick han beholla, men Höet blef förskämbdt, Lijn efter ett halft Spanlandh, så att
han icke fick optaga ett strå, En Siöbodh och Korn efter en Span uthsädhe, dher
doch i Längden inthet mehra för honom blifwer anteknat att han skall hafwa mist
än 4½ Gilling Höö, Een Siöbodh, och Een Tunna Sädh; Per Anderꞵon i Ockne,
blef framropet och wille swärria dhet han miste Höö i tre ladur, men inthet ähr
skadan mehr i Längden än 2½ gilling honom påfördh. Så fans och medh någre
flere, att skadan war ringare opfördh, dhet Allmogen sadhe sig tryggiare
kunna förswara, emedhan dher skadan skulle opsättias, som dhen då straxt och
sedermehra ähr befunnen, skulle dhen stijga alt för högt, efter icke allenast dhen
Jordhen som blef qwar och ähr wijdh Elfwen belägen, wardt skedd dhet åhret,
som wattufloden dheras åkrar och äng öfwergick, uthan och mångestädes ännu i
dhenne dagh ähr Änges Jordhen förderfwat af Stenöhr och Hwijte Sanden som
flödde på Ängen, att dherpå sedhan inthet Höö sombligstädes wäxt ähr: Miöhlqwarnar medh Stenar, SågeQwarner medh Siöbodher, Strömingh Skiötar och
Båthar sampt Broer ähre icke eller i yttersta måtton opfördhe, dhet Nämbdhen
medh lijflige Eedh wille och kundhe han färdigt giöra, och war dhet nogsampt
kunnogt medh hwadh beswär dhen resandhe Mann 671 kundhe genom Sochnen
fortkomma, så och hwadh nödh Allmogen hadhe att få mahla, efter icke mehra än
en Qwarn i Sochnen blef behollen.
Hans Jonꞵon i ElgerEedh och Bergsiö Sochn, opbödh sin Swärmodher Hustro
Sigredh till sytnings förste gången.
Wedh samma opbodh efterfrågadhe Hanꞵ Jonꞵon sin Swärmodhers Jordh till 1
öre i skatt hoos Anders Larꞵon i Wadi, begärandes att honom måtte tillåtes
entera taga Jordhen till sigh, som Syꞵlingzhionet hafwer eller och få Löꞵe,
Aldenstundh Anders Larꞵon hafwer dragit så stor skuldh på hemmanet och elliest
i dhetta åhr osådt blifwit att dhet befruchtes hemmanet blifwa ödhelagt och
dherigenom dhet Ene öre skatt, som Hustru Sigredh tillkommer, blifwa
förkommit. Dy blef slutit att Hustro Sigreds Jordelott hoos Anders Larꞵon i
Wadi Ett öre i skatt skall blifwa henne förbehollen i fall hemmanet blefwe ödhe så
att Hans Jonꞵon i ElgerEedh på sådan händellꞵe tillåtes att afmäta så mycken
Jordh, efter Mätesmanna mäti, som sig på 1 öre i skatt belöper, doch att dhen som
Wadi hemmanet frambdeles inbörder eller köper, skall hafua macht Jordhen åther
till hemmanet inlöꞵa.

Blef gifwit Häradsbewijs på 17 hemman af Bergsiö Sochn, ElgerEedh Lars
Olufs 3 öre 12 ?:r i skatt, Erich Olufs ibidem 4 öre 21 ?:r i skatt, Mårthen Jons
5 öre 21 ?:r Hustro Ingreds 4 öre 12 ?:r Isach Anders 6 öre 18 ?:r Per Nils 2 öre
6 ?:r alle uthi Fiskiewijk Anders Hans 6 öre Erich Ers 6 öre 6 ?:r och Hustru
Karins i Wadj 8 öre, Lars Ers 4 öre 8 ?:r i Tanne, Olof Påhls 3 öre 13½ ?:r
Erich Lars Änkias Hustru Annas 6 öre, i Ytterbiåsta Jöns Hans 5 öre 14 ?:r i
Skrämsta, Olof Pers 4: 18: och Nils Olufs 5. 2. i Kyrkiebyn, Hans Jons 5. 8. i
Malungen, Erich Mårths 4 öre i skatt som alldeeles i detta åhr 675 legat osådde
och under fäfoot.
I lijka måtto gafs Tingzbewijs på 15 hemman af Gnarp Sochn, Grängzsiö Hustru
Ingreds 6 öre 6 ?:r Byen Per Nilꞵ 3 öre 12 ?:r Hans Påhls 3: 6: Wallen Per
Jonꞵ 5: 18. Anders Pers 2: 12. Berge Hustro Sigredh 2: 6. Ginsta hustro
Brijtas 6: 12. Gryttie hustro Brijta 4 öre Skesta hustro Elins 4: 12:, Simon
Pers 3: 6. Rogsta Hustru Karins 8: 18. Anders Olufs 1: 12 Hustadh Hustru
Anna 4. Berge Hustru Sigreds 5: 18. och Gryttie Hustru Annas 5 öre i skatt,
hwilka i dhetta åhr 675 alldeeles osådde och för fäfoth legat hafwa.
Efterskrefne hemman af Bergsiö Sochn, som alldeeles låge osådde förledne åhr
674, ähre jembwähl i detta åhr 675 osådde, Tanna Lars Olofs 4: 8. Erich Ers 6:
14. Kyrkiebyn Hans Olufꞵon 5: 8. hwaropå tingz bewijs medhdelt blef.
Gafs Häradstingsbewijs på 11 hemman i Gnarp Sochn, som ifrån 674 alldeles
osådde och för fäfoth liggia Nembligen Grängsiö Olof Clemets 5 öre i skatt Åhs
Hustru Karin 4: 13. Fräksta Hustru Sigredh 4: 9. Håkan Anders 4: 6. N.
Biörꞵon 7: 12. Hustru Brijta i Wallen 3 öre, Anders Abrahams 10 öre, Gryttie
Biör Jonꞵon 4 öre Skiedsta Hans Hanꞵon 3: 6. Böhle Hustro Brijtas 5: 18. och
Gällstadh Erich Erꞵ 4 öre i skatt.
Till Målsman för Änkia Hustru Sigredh i Frästa förordnades Erich Anderꞵon i
Byen.
Olof Erꞵon i Biåsta opbiuder sin Sysꞵleqwinna Margreta Olufsdotter förste
gången.
Efterskrefne hemman blefwe för Chronones resterandhe uthlagor förste gången
opbudne som föllier Nembl:n
Bergꞵiö Sochn.
Påhl Anderꞵons hemman i ElgerEedh.
Lars Jonꞵons ibidem,
Lars Larꞵons ibidem,
Erich Olufꞵons ibidem,
Lars Perꞵons ibidem,
Mårthen Jonꞵons i Fiskiewijk,
Olof Swänꞵons ibidem,
Isach Anderꞵons ibidem,
Per Nilꞵons ibidem,
Erich Olofꞵons ibidem,
Swän Hanꞵons ibidem,

Erich Tyrieꞵons ibidem,
Per Hanꞵons i Wadhe,
Anders Hanꞵons ibidem,
Erich Erꞵons ibidem,
Anders Larꞵons ibidem,
Per Olofꞵons i Gamsätter,
Stijgh Hanꞵons ibidem,
Swän Jonꞵons ibidem,
Gynte Perꞵons i Tanna,
Eꞵbiörn Jonꞵons i Åkeren,
Lars Olufꞵons ibidem,
Lars Erꞵons ibidem,
Elias Sigfridhꞵons ibidem
Erich Erꞵons ibidem,
Anders Larꞵons ibidem,
Olof Larꞵons i Bergie,
Olof Törieꞵons hemman ibidem,
Per Anderꞵons hemman i Bredåker,
Abraham Jonꞵons hemman ibidem,
Hanꞵ Jonꞵons i Tröstehn,
Per Perꞵons ibidem,
Anders Stijgꞵons ibidem,
Olof Påhlꞵons hemman i Yttre
Jon Hanꞵons i Åhsen,
Erich Larꞵons ibidem,
Per Larꞵons ibidem,
Matts Olufꞵons i Höijen,
Lars Jonꞵons i Hulte
Jöns Hanꞵons i Biåsta,
Olof Perꞵons i Skrämsta,
Per Nilꞵons ibidem
Oluf Nilꞵons ibidem
Anders Perꞵons ibidem,
Erich Perꞵons ibidem
Hanꞵ Olufꞵons ibidem,
Hanꞵ Jonꞵons ibidem,
Olof Anderꞵons ibidem,
Erich Mårthenꞵons i Mahlungen,
Lars Anderꞵons i ElgerEedh,
Hans Olufꞵons hemman i Skrämsta, för dito 3:die gångn opbudit.
Enär Rest längden af Bergsiö Sochn oplästes, hwilken dhen skyldige Allmogen
tillstodh, bedrogh Summan af alle åhren till 1525 P:r 21 öre 3 ?:r Sölfrm:t, hwar
opå Tingsbewijs medhdelt blef.
af Haꞵela Sochn.
Förste gången opbudne Nembl:n
Jacob Påhlꞵons hemman i Nordanbro,
Erich Erꞵons ibidem,
Lars Påhlꞵons i Kiöhlsiön,

Thomas Israelꞵons ibidem,
Per Erꞵons ibidem,
Matts Israelꞵons ibidem,
Rest längden oplästes och af dhen skyldige Allmogen uthj Haꞵella Sochn tillstådd
som bestiger sig till 299 P:r 3 öre 6 ?:r SölfrM:t, hwar på Tingsbewijs medhdeltes.
Af Gnarp Sochn, förste gången opbiudne Nl.
Jon Mårthenꞵons hemman i Grängsiö,
Abraham Erꞵons ibidem,
Hustru Sigreds ibidem,
Olof Erꞵons ibidem,
Per Larꞵons i Byen,
Hustro Elins ibidem,
Swän Nilꞵons ibidem,
Simon Larꞵons ibidem,
Erich Anderꞵons ibidem,
Erich Perꞵons ibidem,
Per Anderꞵons ibidem,
Hans Påhlꞵons ibidem,
Anders Olufꞵons i Bostadh,
Anders Jonꞵons i Åås,
Lars Mårthenꞵons ibidem
Peder Olufꞵons ibidem,
Jöns Johanꞵons ibidem,
Hanꞵ Erichꞵons i Fräkstadh,
Hustro Sigreds ibidem,
Hans Larꞵons ibidem,
Håkan Anderꞵons ibidem,
Hans Jonꞵons ibidem,
Biör Biörꞵons ibidem,
Olof Erꞵons hemman ibidem,
Hans Larꞵons i Wallen,
Per Jonꞵons ibidem,
Anders Abrahamꞵons ibidem,
Anders Perꞵons ibidem,
Anders Olofꞵons i Berge,
Lars Michelꞵons ibidem,
Lars Perꞵons ibidem,
Jöns Olufꞵons i Finstadh,
Wijbiör Isachꞵons ibidem,
Hans Jonꞵons ibidem,
Olof Olofꞵons i Ockne,
Anders Perꞵons ibidem,
Olof Larꞵons i Gryttie,
Biör Jonꞵons ibidem,
Anders Perꞵons ibidem,
Hustru Annas ibidem,
Per Nilꞵons i Skedsta,
Lars Mårthꞵons ibidem,

Hans Hanꞵons ibidem,
Erich Erichꞵons i Rogsta,
Anders Olufꞵons ibidem,
Jon Larꞵons i Böhle,
Hustru Gölugz i Gällsta,
Erich Erichꞵons ibidem,
Hustro Annas hemman i Husta,
Restlängden blef opläsen och af dhen skyldige Allmogen godhkiändh som stijger
af Gnarp Sochn 997 P:r 1 öre 18 ?:r SölfrM:t hwar på Tingsbewijs medhdelt blef.
Sahl. Kyrkioherdens H. Marci Erfwingar anhölle tienstligen hoos Rätten om
bijståndh, att såsom dheras Sahl. Swärfadher hafwer att fordra uthj Sochnen
lijkstohl testamente kyrkiogångspenningar etc. Dheraf en dehl dhet samma wäll
kunna ehrläggia, så frampt icke moth willighet medh dhem wore; Altså blef
Sochnemännerne förehollit, dhet dhe uthan wijdare opskof Erfwingarne tillfreds
ställa, att inthet wijdare klagemåhl må inkomma, hwartill Länds- och Tolfmän
skole förplichtas dhem adsisterlige wara.
Jembwähl angofwo Erfwingarne att dhe icke mächtige ähre att bekomma
betalningh af een dehl Sochnebönderne för dhen Spanmåhl som Sahl.
Kyrkioherden hafwer undsatt dhem till Sädeskorn, för hwilket låhn Erfwingarne
af en dehl hafwa löse panter af en dehl inthet; Altså wardt wederböranderne
föresatt dagh till nästkommandhe Walborgmäꞵo, så frampt dhe sine löse panter
till dhen tijdhen icke igenlöst hafwa, tillåtes Erfwingarne panterne efter
Mätesmanna ordom förytra, och hwadh som kan öfwerskiuta dhet skall blifwa
äganderne tillstält.
I lijka måtto angaf Sacellanus uthj Niurunda Wällärde H. Olof på samptelige
Erfwingarnes wegnar, huru såsom dhe hafwa någre Jordhelotter i pant för uthlånte
penningar, hwilka fuller finnes anteknadhe, men längden dherå ähr eij nu tillstädes
att dheres nampn dhenne gången kundhe intechnadhe blifwa, doch blef
Erfwingarne tillåtet att beholla panterne till dheꞵ dhe sine uthlagdhe penningar
igen bekomma, medh så beskeedh, att dher panten ähr bättre än gäldet tå skall
sådant räknas tå dhet löses som laghen säger Jordbalcken 7 och Kiöpmålabalcken
11 Capitel Lands Lagen.

