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Anno 1675 d. 18 Junij hölts laga Häradzting med Almogen af Bergziö Tingelag 
och uthi deꞵ Sochnestugu Närwarande Cronones Befallningsman Wäl:t Hans 
Larꞵon Noræus med Nembden. 
 

  Olof Pederꞵon i Ellgered Lars Jonꞵon i Gamsätter 
Hans Jonꞵon i Trösten Erich Mårtꞵon i Hambre 
Olof Erꞵon i Biåstad  Jon Jonꞵon i Swidia 
Abraham Larꞵon i Åhs  Anders Olofꞵon i Bostad 

  Olof Olofꞵon i Åckne Anders Perꞵon i Walln 
Nils Larꞵon i Gryttie Johan Johanꞵon ibidem 

 
Gamble Tolfman Lars Jonꞵon i Gamsätter, som nu i 10 åhrs tijdh hafwer sutit i 
Rätten, och elliest haf:r fehl på sin hörtzell, Dimitterades uthur Nembden och i 
stället insattes Hanꞵ Jonꞵon i Ellgered. 
 
Lensman Jon Hanꞵon angaf Hustru Giölig i Giällsta hafwe låtit stämma Hans 
Anderꞵon i Böhle, för det han sköflade hennes Son i hennes egen stugu, det och 
Tolfmannen Anders Olofꞵon i Bostad som honom stämbt hafwer wittnade, och 
nu afwekit, sak för swarlösa ________ 3 m:r. 
 
Giästgifwaren Abraham Larꞵon i Åhs, Nampngaf åtskillige i Sochnen som 
efter Specification haf:r försummat hålliggiande, hwilka plickte med 2 dygns 
Fängelse, wälförståendes för hwar gång dee hålligningen försummat. 
 
I lijka måtto angaf Lensmannen Jon Hanꞵon någre Bönder som hafwe 
försummat sitt håll när hans Excell:s H. Gouverneuren der igenom reste hwilke 
och kendes plichta med 2 dygns Fängsle; Men någre andre som skulle sig 
försummat När Gevern fördes Söderte, sades det dee Giästningen opfylla till 
Lensman emedan Capitein för den orsaken måste öfwer tijden liggia. 
 
Dato. Androg Befallningsman Wäl:t Hans Larꞵon Noræus, huru såsom i 
förledne Sommar widh Jemptelands Esqvadrons uth Marcherande här igenom 
landet, twenne Dragoner förluppit Marchen, der samma begifwit sig skogledes 
och så kommit Omsijder till Hasella Sochn och Kiöhlsiö Torpet, derest dee 
förrymbde Peder Erichz Sönner i bem:te Kiöhlsiö, Daniel, Isach, Laꞵe och 
Mats /: alle Fyre för Rån och brand i Biuråker dömbde från lijfwet :/ Lagt sig i 
försåt för bem:te twenne Dragoner wid Norebron, som och nu Nembningeman 
Erich Erichꞵon med månge flere af Sochnemännerne berättade, det de 
Spolierade bem:te Dragoner, afklädde dem kläderne, fråntagandes Penningar och 
hwad i dera wärio fans, och läto dem sedan gå sin wägh; Är och sedermera af 
bem:te Dragoners kläder funnit uthi Finnernes giömꞵlo, enär dee sidst uthi April 
Månadt skulle för sådan sin gerning antastas, 1 Commiss Roch och 1 Hatt, den 
andre Commiss Rochen är och der Synter, men intet kunnat fås der ifrån; Och 
emedan den ene Daniel som då grijpen blef och fängzligen förder till 
Hudichswald för hans Excell:s Högwälborne H. Gouvern:n berättat, som skulle 
han hafwa gifwit Dragonerne maat igen för ofwanberörde kläder, och således icke 
wara Ränte uthan wällfångne; Tillspordes fördenskulld Nembningeman Erich 
Erichꞵon med dee flere Sochnemännerne om Finnarnes tillstånd och om dee wore 



mechtige med Dragonerne någon matwaru förbyta, hwar till dee swarade sådant 
wara osanning, hälst emeden det dee sielfwe intet mere ega än det dee med Rån 
och stöld sig åtskillige tijder igenom små Boskapz opsnappande och annat 
tilläggia, Föregifwandes der dee sådant taga skal wederböranden wara dem 
skyldig, men skullden aldrig bewijst uthan egenwilligen det afhändt; 
Föregifwandes wijdare Sochnemännerne det wara förlångt oprächna bem:te 
Finnars åtskillige skalkestycken i een som annor måtto, Önskandes blifwa sådane 
skadediur qwitta uthur Församblingen och af Skogarne. 
 
Jempte det angaf och Gevaldigern Anders Swenꞵon att när han sidst uthi April 
Månadt war med flere wederbörige uth Commenderat att grijpa dem då står 
Daniel innan för Ferstugu Dören när Gevaldigern wille fatta honom med opspänt 
böꞵa och skulle slå löst på honom, men klickade trenne resor, då Gevaldigern i ty 
sinne fattar och grijper honom. Sidst inlade och Nembningeman Erich Erꞵon i 
Nordanbroo een Copia af Finnarnes i Högl. Kongl. Hofrätten ingifne 
Supplication, om hwilketz innehold och huru sant det är aparteres till utförligare 
Ransakning, allenast blef befunnit att dee Nampn och boomercken som Finnarna 
sin Supplication och skogzkiöp welat med besanna, är ijdel fleed och osanning 
uthan hafwa dee Böndernes Bomerken stulit och dem owitterligen der undersatt; 
Berättandes dee nu härwarande ifrån Hasella Försambling aldrig sådant afwettat 
eller een slijk Attest till Finnarne uthgifwit hafwe etc.  
 
Olof Olofꞵon i Giällstad gaf Rätten kunnigt att emedan han och hans Hust:o 
Margreta Persdotter äre nu twenne gamble hion och icke ni om sitt Echtenskap 
aflat barn tillsammans; Dy wille han nu här å Tinge hembiuda närmeste Slächt sin 
löse som faste Egendom, uthi den meningh, der någon at dem wille instijga 
på hemmanet att Syꞵla och fohla bägge till döde dagar, skulle och efter bägges 
thera död och een hedersamb Jordeferd, höra honom altsammans till uthom dee 
andra arfwingarnas åtahl och qwahl, men på händelse slächten skulle detta hans 
tillbod Recusera, wille han intaga på hemmanet een Oskyld och honom förberörde 
willkor förunna, på hwilket Rätten intet för denne gången definitive swara kunne, 
för än wid Näste Tingh, Slächten sitt betänckiande præsenterat hafa; Och uppbödz 
nu hemmaneth ____ 1 gång:n. 
 
Anders Hanꞵon i Röde Inlade hans Excell:s H. Gouverneurens Remiss till 
HäradzRätten; Och blef noga Inqvirerat om hans anbringande och förmedelst 
HäradzNämbdz bewittnande befunnit, det den Jordelotten 4½ öre i Skatt som han 
begiärer få läggia under ett Mantal, hafwer af uhrminne warit tillhopa men för 80 
åhr sedan, dee twenne Bröderne Jon Larsson och Erich Larsson Sönderrefwat 
hemmanet i Åker och Äng sin emellan och för serskilt mantal lagt, som så 
Successive förblifwit. Sedan som denne Anders Hanꞵon för 5 åhr inlade 
Penningar uthi Peder Olofz hemmanslott som war Jon Larꞵ dotter Son, haf:r han 
skyldet för twenne Mantal uthi Båtzmanshåld, Sochneskuld och annan uthgiärd, 
seendes sig der igenom blifwa een förarmat man, der honom icke skulle förgynnes 
läggia Jorden tillsammans, att hela hans hemmansskatt skulle blifwa 9 öre; 
Hemställandes detta till hans Excell:s H. Gouv:s wijdare Nådgunstige Disposition 
Ödmiukl:n. 
 



Eꞵbiörn Hanꞵon och Peder Olofꞵon i Kyrckiobyn lät opbiuda Anders 
Pederꞵons hemman der sammastädes 6 öre 16 ? Skatt som dee hoos 
Borgmästaren Qwasten löftat före ______ 3 gång: 
 
Oplästes Rästlängderne för Allmogen i Tingelaget af åhren 1671, 1672, 1673, 
1674. In alles af Hasell Sochn 194 P 12 öre Sm:t af Bergziö 1002 P 2 öre, och 
Gnarp 326 P 24¾ öre Sm:t, hwilken Räst af Allmogen uthi hwar sin Sochn blef 
för Rättmätig ehrkend, Fördenskuld och Häradzbewijs der öfwer uthgafz. 
 
Efter Högwälb:ne H. Gouverneurens Remiss, wart noga Ransakat om 
Supplicanternes uthi Bergziö och Gnarp Sochner tagne skada, på deꞵ åhrs wext 
för afledne Åhret 1674, hwilken icke allenast deras nu uthi warande nöd och stora 
armod nogsampt besannar, uthan och den ringheet dee der af förmått ingiöra uthi 
Kyrckioherberget, som war swag och slöd Säd, Jembwäl det Profzmännerne med 
Edh ehrhålla wille, skadan ändå wara större än den på Längden serskilt för hwar 
och een anmält warder. 
 
Jöns Olꞵon i Ginstad anklagade Grytgiutaren wid Maasungnen M:r Noë 
Noësson huruledes han 5:te dag Pinges krefde honom för någon Sädh, hwar till 
han swarade det han nu ingen hade, bad honom åter Jöns han skulle få ½ Span till 
Sädeskorn så länge, men Grytgiutaren då af ijfrigheet, fattat een brandstaka, och 
slagit honom till deꞵ kiäppen gich af, men han der emoot inwände, det Jöns 
förmedelst olijdigt munbruk, gaf orsak der till, som doch icke giordes bewijsligit; 
Wart och bewittnat Jöns hafwa fångit 3 blånader och blodskeno, för hwilket 
Häradz Nembd befan Grytgiutaren efter det 10 Cap: SårM: W: L.L. strafwer dig 
för 3 blånader á 3 m:r och Blodskeno 6 m:r till sammans 15 m:r. Och upfylle 
hwad som brustit hafwer i Dagswercke för Bondenom den tijd han warit oferdig, 
efter Mätesmanna Ordom. 
 
Blef gifwit häradzbewijs på trenne hemman, Kyrckiobyn Hans Olꞵ 5⅓ öre i 
Skatt Åkern Lars Olꞵ, 4⅓ öre Tanne Hustru Annas 6 7/12 öre i Skatt som 
alldeles legat osådde och under Fääfoot. 
 


