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Bärgsiö, Gnarp och Hasela Sochnar 
Den 20 och 21 Junij. 

 
Nämbden. 

  Erick Mårtenꞵon i Hambre, Hans Joenꞵon i Trösten, 
Gynthe Perꞵon i Åsen, Anders Tyreꞵ:n i Fijskiewijk, 
Hans Joenꞵon i Elgeredh, Joen Joenꞵon i Swedia, 
Niels Larꞵon i Gryttie, Erick Perꞵon i Byn, 
Anders Hanꞵon i Rödhe, Anders Perꞵon i Hustadh, 
Johan Joenꞵon ibm och Per Larꞵ:n i Kyrckebyen. 

 
Erich Mårtenꞵon i Hambre begiärte dimission åth nästkommande Höst; I hans 
ställe skal sättias Hans Larꞵon i Bärgie, som då sin Edh afläggia kan. 
 
Erich Joenꞵon i Elgeredh klaghade huru såsom han uthj denne tidhen icke 
känner sigh mächtigh at uthståå medh den stora Afradh som han Åhrlighen af 
Hemmanet til sin Fadher Joen Erꞵon gifwa måste, Nembl:n En Femte deel af 
Hemmanet, i dedh han måste sielf kiöra Åkern och hålla Sädeskornet medh 
uthlaghorne, iämpte i Huus inbärgha, hwaremot han befruchtar sigh icke någhon 
wedergiällning af dhe andre Syskonen efter Fadrens dödh få åthniutha. Fadhren 
sadhe sigh hafwa tilbudhet, som han och nu tilstodh för Rätten at willia låtha 
sigh syꞵla af sin Soen Erich Joenꞵon i dödhe daghar, och at sådant skal af dhe 
andre Barnen honom beräcknadt blifwa, hwar mz dhe in för Rätten 
handhsträcktes. 
 
Gynthe Perꞵon i Kyrckebyen angaf huru såsom han medh sin wederlaghsman 
Lars Olufꞵon i Åkre legdt Hust:o Gertrudz Soen Per Simꞵon ifrån Gnarp 
Sochn, som dhem emellan oprättadt Köpebref under godhe Mäns Wittnen den 
29 Martij nästförledne uthwisar, hwaruthi dhe föruthan ??????gamble klädher, i 
Stadgan lofwat Knechten 350 Dal:r och Åhrklädningen 50 Dal:r och deꞵ uthan 
gifwit Knechtens Modher denne Hustro Gertrud uthj wälgodha En Koo, 1 T:a 
Korn, 3 T:r Ärtter. Någhre daghar derefter gick Knechten Per heem til Gnarp at 
biuda farwäl; Der efter gick Gynte Perꞵon och til Gnarp, råkadhe se Knechten 
widh Modhrens Stughu, då Gynthe fråghade honom enähr han wille gå til 
Bärgsiö? Swaradhe Knechten, iagh gåår fuller dijt i Afton eller i Mårghon, hwar 
medh dhe åthskildes; Moth Aftonen kom Gynte tilbaka, då han ??????? 
Knechten gåth til Bergsiö, och i wäghen träffadhe Knechten Anders Perꞵon i 
Wallen, som då han ???????? Knechten medh sig tilbaka, då sadhe Gynte til 
Knechten, skole du gåå tilbaka Per? Swaradhe han Ja, Jagh skal gåå heem, Jag 
???? Armklädhet tå Anders Perꞵon swarat, sägh sanningen Per, du hafwer ?? 
?????????? up i Landet at leija tigh, iagh är Karl at förswara tigh, Någhot der 
efter gick Gynthe til Modhren och wille tagha Knechten heem, då brukadhe hon 
skamligha ord och slogh Gynthe medh Kiäppen någhre slag, doch fick han 
öfwertala Knechten, at han fölgde honom til Munstringen i Söderhambn, då 
Modren straxt fölgde efter och således öfwertalade Sonen at han medh henne 
sigh undandölgde, för hwilken orsak den Enda bonden ofwanbe:de Lars Olufꞵon 
blef til Knecht taghen, Resolutio. Aldenstund genom Anders Perꞵons i Wallen 



förwållande goꞵen op????adt och från sin förra Tiänst låckadt ähr; Fördenskull 
blef han sakfält til 40 m:r efter Kongel. Tiänstefolkz Ordningen; Modhren 
Hustro Gertrudh för dedh hon låckadhe Sonen från Munstringen medh sigh, 
sakfältes och til 40 m:r, iämpte för Ett slagh til Gynthe Perꞵon 3 m:r, Och skal 
H:o Gertrud gifwa Lars Olufꞵ H:o Karen den afstillning som hennes Man 
henne gifwit hafwer, Nembl:n En Koo, En Tunna Korn och 3 T:r Ertter, hwar til 
låns at Tålfmän henne skole ?????????? wara, efter hennes Man måste ?????? sin 
????? til Knechteuthlaghor warda. Och så frampt dhe eij bötherne ehrläggia 
kunna skole dhe medh ?????? ?? plichta. 
 
Per Joenꞵon i Bärgie opbiudher Sal:g Lars Mickelꞵons hemman ibm 5½ öre i 
Skatt Förste gången. 
 
Borgmästaren Joen Mårtenꞵon Qwast fordrade efter Länsmans Pel Perꞵ 
Sal:g Fadher Pel Perꞵon i Kyrckebyen 81 Dal:r Kopp:rM:t hwilken Giäld af 
Sterbhuset tilstådd är, men widh Arfskiftet efter Sal:g Länsman, blef Giälden 
icke af oskifte afräcknadt, uthan gifwit Borgmästaren Regress til Hans Joenꞵon 
i Kyrckebyen, på 50 Dal:r och 31 Dal:r af Jöran Jöranꞵon i Wija och 
Rogstadh, hwilka Debitorer Borgmästaren godhkände, efter dhe honom någhot 
förr skyldighe ware, wiliandes Borgmästaren hålla sigh widh Länsman, som 
hemmanet besitter. Länsman wille inwändam at Borgmästaren hafuer kändt 
Hans Joenꞵon och Jöran Jöranꞵon godhe, doch kunde dedh icke laghlighen 
bewisa, Resolutio. Rätten känner skiähligt, at Borgmästaren söker Per Perꞵon 
som hemmanet åboor, och han sökia dhe flere Arfwingarne såsom sine Fångman 
som bäst han gitter. 
 
Per Niels Hemman i Fiskiewijk opbiudes af Borgmästaren Joen Mårtenꞵon 
Qwast emot 175 Dal:r 23 öre K:rM:t som han honom uthj redhe Penningar 
försträckt hafwer Tredie gången sigh til säker underpant. 
 
Samptlighe Creditorerne til Erich Larꞵons Hemman Åsen opbiudher 
Hemmanet ibm 1 gången, och skal En pertinent Lengd oprättas, huru stor giäld 
medh rätta finnes wara, och hwadh Hemmanet der emot kan förslåå. 
 
Oluf Jönꞵon i Forꞵa och Hermånger blef nämbd til Målsman för sin 
Sonebarn Niels Anderꞵon och Gynthe Perꞵon för Moder Modren Hust:o 
Göligh; Och skole dhe oprätta Ett wist Inventarium hwadh som kan finnas at 
tilgåå, hoos Moder Modren hwarifrån Arfwet fallet ähr. 
 
Borgmästaren W:tt Joen Mårtenꞵon Qwast lät sig till större försäkring 
intäckna Mats Perꞵ Skuldh i Gryttie _ 378 dal:r 27 öre Kopp:rM:t williandes 
Borgmästaren sökia Löftesmännen Anders Perꞵon och Niels Larꞵon i Gryttie 
medh Abraham Larꞵon i Åås, som hemmanet uthur hans händer taghit hafwa; 
Altså blifwa Löftesmännerne Borgmästarens Fångemän, och gifwes dhem lof 
hemmanet försälia som bäst dhe gitta. 
 
Anders Joenꞵon i Bosta opbiudher Hans Erꞵ Hemman i Frästadh 8 öre 18 ?:tr 
i Skatt 2 gången. 
 



Niels Mårtenꞵon i Hambre, efterbödh Per Nielꞵ Hemman i Fiskiewijk, som 
Borgmästaren Joen Mårtenꞵon Qwast på panträttigheet emot 175 P:r 23 öre 
opbudhit hafwer, emedan hans Sal:g förra Hustro der på bördigh war. 
 
Aldenstund Anders Joenꞵon i Åås och Gnarp Sochn bewiste medh sielf sins 
Edhe och Edhgiärsmännens Niels Joenꞵons i Åås, Lars Månꞵons, Per 
Olufꞵons, Jöns Johanꞵons ibm, Anders Joenꞵons i Bostadh och Hans 
Anderꞵons ibm Edhelighe bewittnande, at den Eldh som Sidstledne den 31 
Maij hans Gårdh medh deꞵ Innandöme öfwergick, war af rättan wådha och eij af 
wahngiömo; Dy wart han Anders Joenꞵon Brandstodh tildömbdt, at han ägher 
opbära af hwarie Rök uthj dedh Norre Probsteriet 14 öre Kopp:r Mynt. 
 
Aldenstund Märit Olufsdotter ifrån Liustorp Sochn och Medelpadh; Tå hon 
medh sin Syster Brita Olufsdotter tröskadhe hoos framledne Lars Jönꞵon i 
Ingesarfwehn, af Eldens wahngiömo opbrände all Gården och störste deelen af 
äghendomen, så at skadhan på Lagha Tinget i Gnarp den 23 och 24 Octob:r 676 
öfwer 1400 P:r wärderadt blef. Så äntå Lars Jönꞵon icke sökte skadhan ståndet 
hoos förbem:te Pighor, hwilka icke tå eij eller nu på Tinget tilstädes woro; 
Finner doch HäradszRätten skiähligt, at dhe som til ålder kombne äre, i 
förmågho af Sweriges Lagh Bygninge B: LandsL: 36 Cap. Capit. § 3 måste 
gånga til arbethe hoos Lars Jönꞵons Änkia Hustro Kerstin Larsdotter, så 
länge dhe kunne blifwa af henne lösögifne, efter som Äghanden icke kan warda 
genom lagha brandstodh til sitt skadhestånd förhulpen, och ordsak, dedh Elden 
är af försummelse och eij af rättan wådha opkommen. Dy ?ä??es Cronones 
Befalningshafwande räckna Hustro Kerstin i handen, at samma Qwinfolk Märit 
och Britha ?????est dhe stadde äre ????? ??? ????? ????? blifwa, eller och der 
dhe hadhe i lagha tidh stadgadt sigh tiänst, at detta Åhrets Löhn blifwer Hust:o 
Kerstin opdraghen, och dhe tilhålden, af föliande Åhret, efter Laghens vigeur, 
gånga til arbethet, hoos Hustro Kerstin, sin brått der medh någhorlunda at 
aftiäna, eftersom Målsäghanden icke wil högsta Rätten emot dhem fullföllia. 
 
HäradzRätten hafwer tilförende den 23 och 24 Octob:r 676 laghligen inquirerat 
och En uthförligh Attest extraderat om Supplicantens olyckeligha Eldswådha, 
hwilken af uthboren Eldh i Kornladhan genom Twenne fremmande Qwinfolk, 
som hoos framledne Lars Jönꞵon tröskadhe, opkommen är, så at han til 
brandstodh icke kunde få sitt skadhestånd efter Lagh blifwa berättighat, äntå at 
hans taghne skadha, öfwer 1400 Dal:r wärderadt blef, såsom then ther En 
Nybygdan Gårdh medh heela Åhrswäxten, och medh Innandöme uthi Eldhen 
tilsättia monde, men icke desto mindre blef han af HäradszRätten til dhe 
Wyrdighe Herrar Pastoris i Landet recommenderadt efter Kongel:e Maij:ts 
Tiggare Ordning til någhon hielp at blifwa befordradt, hwilken utj denne 
förlupne swåre tijdhen torde ganska lijtet hafwa indraghit, om han hadhe haft 
tilfälle Församblingarne at besökia, warandes nu Änkian så mycket Älendighare 
som hon inthet Huus hafwer efter Mansens dödh kunnat på Tompten opsättia, 
och således wäl wärdh uthj all giörligh måtto Soulagerat. 
 
Såsom framledne Lars Jönssons i Ingesarfwen Änkia Hust:o Kerstin 
Larsdotter hafwer den 14 Februarij 677 ansökt hans Excell:ns H:r Generalens 
och Gouverneurens Remissorial til Tinget om sin taghne stora brandskadha, 
hwarom tilförende af Rätten den 23 och 24 Octob:r 676, nogha inquirerat är, så 



at tå En uthförligh Attest blef extraderat huru wådhelden opkommen är af 
fremmande qwinfolk, at icke Lars Jönꞵon eller hans huusfolk woro til skadhan 
wållande, hwarföre och HäradzRätten efter Kongel:e Tiggiare Ordningen 
ehrkiände honom Lars Jönꞵon befoghadt, at få sökia hielp af Landet till sin 
skadhas oprättelse, och dy här medh til öfwerflödh Recommenderes Änkian hans 
Ehrewärdighet Probsten i Norra Probsteriet om En Förskreft til sine 
Contractister, at för henne måtte lysas oppå någhre Helghedagar utj hwarie 
Sochn, så at medh håfwen någhon anseenligh hielp må församblas, hwilket 
Christelighe wärck Gudhj tacknämblighit är. 
 
Efter hans Excell:ns Höghwälb:ne H:r Generalens och Gouverneurens 
Remissorial af den 3 Maij 677 blef ransakat och befunnet, at uthj Bärgie hafwer i 
förra tidher warit allenast Ett Hemman, och för 80 åhr sedan hafwer En lott 4 öre 
16 ?:r i Skatt kommet undan Hans Larꞵons och Anders Olufꞵons Hemman i 
Bärgie, oppå hwilken litzla lott på Tijo Åhr hafwa många åboender warit, och 
igen hafwer kunnat blifwa behållen, så at den Sidste Oluf Tyrieꞵon hafwer den 
aldeles afstält, warandes Hans Larꞵons Skatt icke höghre än 5 öre 4 ?:r och 
Anders Olufꞵons 4 öre 14 ?:r at den afsöndradhe Lotten 4 öre 16 ?:r under 
bägges dhe andras Hemman synes icke obilligt kunna inlösas och 
sammanläggias, så frampt dhe skole kunna Cronones rätt och Sochnetungan 
præstera och uppehålla. 
 
Anders Olufꞵon i Wallen sattes til Målsman för Hustro Britas barn i 
Ginstadh. 
 
Alle dhe Hemman som Sal:g Factorens Skrifware Erich Öhrn på Tinget i 
Gnarp den 23 och 24 Octob:r 676 för Cronones uthlaghor opbiudha månde 
blifwa nu på lijka sätt Andre gången opbodne. 
 
Item, Lars Perꞵons Hemman i Bärgie emot 87 Dal:rs rest opbiudes Förste 
gången. 
 
För Sal:g Anders Larꞵ Hustro Karin i Wadhj sattes til Målsman, 
Nämbdeman Anders Tyrieꞵon i Fiskiewijk. 
 
Hans Joenꞵon i Elgeredh sattes til Målsman för Pigha Märit Andersdotter i 
Wadhj. 
 
Erich Joenꞵon i Yttre blifwer tilsatt Målsman för Erich Larꞵ Änckia Anna 
Joensdotter i Söderåsen. 
 
Uthj Per Anderꞵ Gård i Gryttie hafwa Arfwingarne skiftadt alla Löꞵöror, och 
inthet afwittrat giälden, dy kändes bythet kraftlöst, och skal Ett annat bythe efter 
Lagh oprättas, tå och all giäld Först af oskifto afwittras skal, räcker eij lösörer, 
gånge då til dedh Fasta, hwilket Erich Olufꞵon i Wästtiär och Ilsbo som En 
Arfwinge war, samtykte skee skulle. 
 
Hustro Gölig Jonsdotter i Wattrång och Hermånger Sochn fordrade efter sin 
Fädernes Arfwe Jordh uthj Åås och Gnarp Sochn, befruchtandes samma henne 
blifwa betaghen, emedan Hemmanet uthj annars händer heelt förborghat är. 



Wart sagdt, at hennes Rätt blifwer henne förbehållen, efter Rättens Domb den 24 
Octob:r 676. 
 

Dito 
Den 1 och 3 Decembr:s 

 
Bruksskrifwaren widh Ström Mons:r Rolof Machie begiärte intäckning på 
den deel Hust:o Anna och Joen Olufꞵon i Gryttie ägha utj Hadungzskoghen 
så widha den sigh sträcker bådhe i Öster, Wäster, Söder och Norr för deras 
Skuld, Nembl:n 40 Dal:r hwardera, Grannarna som Wittnen äre, sadhe samma 
Skogh allenast til underpant satt wara, aldenstund Skoghen emellan grannarna 
oskiftadt är; Och beklagha dhe stort förfång tagha på sin Betzmark af 
Brukzfolcket, der samma Skogh allenast til Yxebörd wart förpantadt. 
 
Anders Perꞵon i Gryttie efter sin Skreft den 21 Augusti 672 försåldt all sin 
deel utj HadungsSkoghen, för dedh han til Bruket Ström skyldigh är Nembl:n 
40 Dal:r Kopp:rM:t, doch der han wore mächtigh at sielf kohla skal dedh honom 
wara tillåthtet. KöpeWittnet Wibiör Isachꞵon i Ginstadh sadhe dedh Per 
Anderꞵon hafwer icke såldt Skoghen, fast hans Nampn ähr under Skreften 
täcknadt, uthan Anders Perꞵon, Resolutio. Om skiönt uthj skreften icke 
præcaverat är, om Muulbethen, blifwer den doch undantaghen, så i detta som 
alle andre sådane Köp. 
 
Per Simꞵon i Böhle tilstodh allenast hafwa sig halfwa deel uthj 
HadungzSkoghen til Bruket försåldt för 200 Dal:r Kopp:rM:t. Hans Anderꞵon 
i Böhle wille fuller ophäfwa detta Köp, emedan alle grannarne sittia uthj oskifte 
Skogh, fast han sielf war Wittne til Köpet. Per Simꞵon sadhe sigh ägha 
halfparten i Skoghen emot dhe andre grannarne, hwar til dhe andre Grannarne 
inthet neeka kunde, och såsom Per Simonꞵon allenast sin deel hafwer såldt, 
Altså blifwer Hans Anderꞵ deel honom förbehållen. 
 
Pigha Anna Larsdotter i Åås klaghade på Båtzmans Hust:o Ingel i 
Roghstadh, Hust:o Sigrid ibm och Hust:o Märit Hans Hanꞵ i Skestadh, för 
dedh dhe hafwa uthspridt dedh tahl, at hon skal hafwa warit hafwande medh 
barn och dedh förgiordt, hwilket tahl H:o Märit aldramäst uthfördt hafwer. 
Hust:o Märit sadhe at hennes tahl war icke så fallet, uthan hon sagdt efter sin 
Swärmodher Hust:o Sigridh, dedt Pighan hafwer haft skiälfwan i Bröstet, och 
dhe derigenom fått miꞵtankar på henne, Hustro Margreta i Skestadh uhrsächtar 
sigh inthet sagdr utaf sigh sielf, uthan härmadt efter dhe andras tahl. 
 
Anders Perꞵon i Ockne Målsman för Karin Jöransdotter ibm tiltahlade Erich 
Joenꞵon i Gränsiö om Ett Sölfwerbältte á 25 lodh, som hans Hustros 
Stiuffadher Anders Perꞵon i Gränsiö af Pighans Modher taghet hafwer, och 
dedh sedermehra bortsatt til En Finne Per Perꞵon i Twärringen, medh hwilken 
han sedermehra warit til rätta uthj Medelpadh Tuna Tinglagh, då Erich Joenꞵon 
blef dömbd at gifwa Finnen 15 Dal:r och tagha Bälttet igen; Hwaremot Finnen 
inladhe Wadhpenningar under högre Rätt; Fördenskul böhr dedh anståå til 
Laghmans Rättens uthslagh. 
 



Handelsmannen Jonas Joenꞵon Drake genom sin Fullmächtighe 
Befallningzmans Skrifware Måns Perꞵon angaf, huru såsom förledne åhr 676 
in Maio månde Gynte Perꞵon i Åsen och Gnarp tagha af honom 1 Span 
Lijnfröö för 20 Dal:r Kopp:r M:t, hwar på han straxt En Fierding medh 5 Dal:r 
betaltht hadhe, dhe öfrighe 3 Fierd:r stå ännu til rest. Gynte föregaf, dedh 
Köpman wåhlade Fröet för honom, men emedan Fröet war odughelighit, kan han 
sin lofwan medh betahlningen icke hålla. Blef sagdt, at Köpet böhr gå fram och 
icke tilbaka, emedan dedh längst för detta på Ett Alment Landzting slutet är, att 
bonden böhr frästa Fröet förr än han dedh Köper, och böhr så Gynthe honom 
betahlningen tilställa, eftersom Borgmästar och Rådh i Stadhen, der Köpet 
giordt, pröfwa 1 T:a Lijnfröö wärd wara. 
 
Påel Olꞵon i Näsbyen och Delꞵbo Sochn, fordradhe efter Sal:g Jacob Olufꞵon 
i Nordanåå länthe Penningar 35 Dal:r Kopp:r M:t, hwar på han En Tunna Rågh 
bekommit hafwer; Nämbningmannen Erich Pärꞵon sadhe, at hans Fadher 
Olof Jacobꞵon hafwer tilförende större giäld på Gården draghit än heela 
Hemmanet wärdt ähr, för hwilken skuld Hemmanet af Befalningzman Noræo 
och Borgmästaren Qwast opbudhit är; Altså blifwer denne Skuld antäcknadt 
der någhet kunde öfwerskiutha, sedan dhe Andre Creditorerne äre förnöghde, 
hwilka sin rätt Vigilerat hafwa. 
 
Erich Erꞵ Hemman i Giällstadh 4 öre i Skatt opbödz af Oluf Anderꞵon ibm 
Förste gången. 
 
Lars Påelꞵon på Kiöhlsiön opbiudher Oluf Påelꞵ Hemman 3 öre i Skatt som 
han Köpt hafwer för 329 Dal:r Kopp:r M:t 2 gången. 
 
Per Joenꞵon i Bärgie opbiudher Lars Mickelꞵ Hemman ibm 5½ öre i Skatt 2 
gången. 
 
LösFinne Mats Perꞵon på Kiöhlsiön klaghade på Mats Israelꞵ Soen Lars 
Matꞵon, för dedh han hafwer huggit honom 4 Knijfslagh och uthgifwit 
2 Öhrfihlar, hwar af han uthj 6 Weckor måtte på Säng liggia, och innom den 
tidhen inthet arbete kunnat giöra. Fadhren Mats Israelꞵon på sin Soens wegnar, 
emedan han eij tilstädes war inladhe En Wittnesskreft gifwen af Soldathen 
Jacob Tomeꞵon förr än han reeste til Skåne, den der war tilstädhes enär 
slagzmålen skedde dhem emellan, at Nembl:n Mats Perꞵon begynthe dragha sin 
Knijf och slogh i Bordet, då togh Lars Matꞵon Knijfwen af honom, så slogh 
Mats Perꞵon Lars Matꞵon 3 Öhrfijlar, hwar på Lars Matꞵon drogh sin Knijf och 
skaar Mats Perꞵon 2 Såår, hwilket Erich Erꞵon och Oluf Erꞵon i Nordanåå 
efter Soldatens Ord, nu wittnadhe; Fördenskuld blef Lars Matꞵon sakfält för Ett 
Kiöttsåår 6 m:r och Ett Blodhsåår 3 m:r Och Mats Perꞵon för Tre Öhrfihlar til 
Lars Perꞵon 3 m:r hwardera, 9 m:r. 
 
Per Joenꞵon i Wallen förordnades til Målsman för Hustro Märit i Frästadh, 
och Nämbningemannen Erich Erichꞵon i Hasela skal wara honom til 
understödh. 
 
Lars Hanꞵon i Frästadh opbiudher sin Stiufmodher bem:te Hust:o Märit til 
sythningz, emot alt dedh hon ägher, 1 gången. 



 
Såsom Höghwälborne Gouverneuren H:r Jacob Flemming den 24 Novemb:r 
Sidstledne hafwer behagat benådha Änkian Hustro Kerstin i Ingesarfwen 
medh brandstodh; Altså blef nu skadhan å satte Tinget uthräcknadt, at hon ägher 
af hwarie Röök i Norre Probsteridh opbära 1 Dal:r 13 öre Kopp:r M:t. 
 
Dito. Begiärte Mickel Joenꞵon Rättens stadhfästelse på dedh Contract, som 
emellan honom och hans Swärfadher Anders Anderꞵon i Byyn den 13 Maij 
677 skreftelighen uthj godhe Mäns nährwaro oprättadt är, och kunde 
HäradzRätten icke ogilla Fadhrens disposition om Hemmanetz besittiande, som 
han sin Mågh förbe:te Mickel Joenꞵon opdraghit hadhe, efter som Fadhren icke 
eliest war mächtigh hålla sine Sönner Hemmanet tilhanda; Och ehuruwäl at 
Rätten tyckte dhe öfrighe Conditioner, Nembl:n at få utan Skatt Femteparten af 
Hemmanet behålla, falla Måghen swårt, måste doch Rätten, der widh låtha 
beroo, emedan Måghen sielf således sigh förskrifwit hafwer och nu tilstodh sigh 
wilia dhe conditioner fullborda; Hwarföre blef och deras Contract medh alle sine 
Clausulis af HäradzRätten approberat. 
 
Hustro Ingel Persdotters kom tilstädes, som Lögherdaghen eij war widh 
handen, sadhe at hon hafwer eij widare kommit uth tahlet om Pighan Anna, 
uthan emedan hon hörde glucken, sadhe hon för Pighan på dedh hon kunde 
förswara sigh om hon wore frij, dedh hon Hust:o Ingel icke uthj någhon ond 
meening sägher sigh giordt hafwa; Pighan Anna sadhe at dhe alle Nembl:n H:o 
Märit, Hust:o Ingel och H:o Sigrid hafwa henne illa här och der, som bewijst 
blef, uthfördt, at hon warit medh barn, men inthet kunde hon så stort skylla H:o 
Margretha at hon til detta tahl skal wållande warit, uthan dhe andre. Fördenskull 
blefwo H:o Ingel, H:o Märit och H:o Sigrid saakfältte tilhopa 40 m:r. Och som 
dhe inthet ägha at bötha medh, dy plichta dhe medh 8 daghars Fängelse 
hwardera. 
 
Hustro Margreta förskonthes medh 3 m:r aldenstundh Pighan sielf uhrsächtade 
henne, och lofwandes Pighan i förlijkning 6 dal:r Kopp:rM:t af hwarthera. 
 
Hustro Margreta Sal:g Niels Olufꞵons i Hultte, kom för Rätten, och mehra 
ähn nödtwungen åter sigh beklaghar öfwer sin Dotter H:o Ingrid och Mågh 
Sten Hanꞵon, hwilka hon på sitt Hemman intaghet hafwer, till den Ändan, dhe 
Modren uthj dödhe daghar födha, syꞵla och wäl tilhanda gåå skulle; Men såsom 
dhe finnas henne mycket mothwillighe, nödgas hon dhem ifrån Hemmanet säija, 
begiärandes dedh Rätten wille henne tillåtha at intagha sin Andra Dotter och 
Mågh Stigh Hanꞵon i Gamsätter, emädan hon inthet lydighare Barn hafwer. 
Dottren Hustro Ingrid swaradhe, at Modhren mycket laghlöös och eensint är, der 
likwäl Föräldrarne hafwa tillsagdt hennes förre Man Joen Swenꞵon och 
Dottren, H:o Ingrid besittningen, som Pastoren Herr Joen medh sin Skreft 661 
witnadt hafwer. Der emot dhe Föräldrarne wäl skulle tilhanda gåå. Resolutio. 
Rätten åtwarnadhe Modhren at hon sigh wäl i saken betänkia skulle, emedan 
Stigh Hanꞵon sitt Hemman i Gamsätter aldeles hafwer förborghat, men emedan 
Modhren sielf ägher Hemmanet, må hon tagha på Gården hwem hon wil, der dhe 
icke kunna förlijkas til näste Fahrdagh; Doch så at Joen Swenꞵ barn efter 
Modhrens dödh tilhörer besittningen, och hwadh Sten hafwer kåstadt på 
Hemmanet må honom sådant efter Mätesmanna ordom wedergiällas. 



 
Samma Dato kom för Rätten Erlighe Man Per Joenꞵon i Åås, inläggiandes En 
Köpeskreft de Dato den 1 Maij 673 förmählandes huru såsom beskedelighe Man 
Swen Nielꞵon i Bärgie hafwer medh sin Hustros Jaa och samtyckio försåldt till 
sin Frände förbem:te Per Joenꞵon sitt Hemman liggiandes i Bärgie 5 öre 12 ?:r i 
Skatt, för hwilket Per Joenꞵon skal gifwa Swen Nielꞵon för Jorden 280 dal:r och 
för Huusen 115 dal:r Kopp:rM:t at hela Summan för Huus och Jord blifwer 395 
dal:r Kopp:rM:t, der medh at betala hans Creditorer, hwilka Penningar han til 
fullo nöije opburit hafwer, den Förste Penningen medh den Sidsta, hwarföre 
afhänder förbe:te Swen Nielꞵon sigh, sin Hust:o barn och efterkommande 
bem:te Hemman Bärgie medh alle deꞵ tillaghor i Skogh och Skiuhl, Åker och 
Äng, Närby och Fierran och alt hwadh der til af ålder leghat hafwer och ännu 
tilwinnas kan och tillängnar mehrbe:te sin K: Frände Per Joenꞵon dedh samma, 
hans hustro, barn och efterkommande Erfwingar för sin rätta och fasta 
äghendomb, at häfda, nyttia, bruuka och behålla, aldeles oklandradt til 
ewärdeligh äghendomb, och när dedh laghligha opbudhit är tilstår han honom 
tagha Domb och Fasta bref, der å Wittnesmän Länsman Joen Hanꞵon i 
Frästadh, Abraham Larꞵon i Åås och Anders Olufꞵon i Bostadh; Så 
aldenstund här medh laghliga förfarit är, at Hemmmanet är å Trem Häradsz-
Tingom laghligha opbudhit, Nembl:n Förste gången den 3 Octob: 673 Andre 
gången den 3 Septemb:s 674 och Tredie gången den 29 Novemb:s 675 Och 
sedermehra laghståndit och af ingen Bördeman qwaldt wardet; Fördenskuld 
dömbdes detta Hemmansköp fast och gilt at stånda, och eij återgånga, widh 
dombråt som Lagh förmåhr. 
 
Wällärde Herr Oluf Wallenius, efter Prästernas priviligier stodh på högsta 
Rätten emot Cronones Båtzman Hans Hanꞵon, som skulle han i hans Huus 
giordt öfwerwåld och heemgång, der doch Hans Hanꞵon efter grannens Anders 
Hanꞵons i Rödhe och Klåckarens Simon Olufꞵons betyghande, inthet kom 
innom Herr Olufs Gårdzring, mindre någhon giärning, någhrom i hans Gård 
tillfoghat, uthan är af brådhom skillnadt tilkommet, at han hafwer uthbrustet i 
slemma ordh, retader af Herr Olufs Pigha Britha Joensdotter, som är Båtzmans 
Systerbarn, hoos hwilken han sökte at få Tobak, men som hon inthet haft sälia 
honom, uthan smädde honom der medh, at hon badh honom gåå heem och läggia 
sigh när Rijk-Joen (: där medh hon meente hans Hustro :) hwar af han ifrades 
och skiältte Pighan, som han tilståår, Sit Honor Auribus, för horfit, sedan 
kommer Herr Olufs Hustru och förmante honom gåå bort, eliest skulle H:r Oluf 
råka honom, tå skal han, äntå han nekar sigh, såsom den der drucken war, 
minnas, swaradt, Cappellanen gifwer iagh Fånen, som doch witnadt blef; Der 
efter tiltaladhe Herr Oluf honom genom Fönstret och tilsadhe honom straff, hwar 
af han ropadhe, skrijadhe och bannades, at han skulle skiära uth bådhe Lefwer 
och Lungor på honom, som iämbwäl witnadt blef. Hans Hanꞵon neekar sigh haft 
någhon Knijf i Handen, icke heller hafwer någhon sedt honom haft Knijfwen, 
han hafwer och sökt H:r Oluf och welat deprecera sitt obetanksamma 
förhållande, men warden icke böönhörd. 
 
Häradzrätten kunde icke af ofwantalde motiver fälla Hans Hanꞵon till 
heemgång, uthan at han för oqwädens ord til Pighan plichtar 3 m:r Sölf:rM:t, 
Men för Sabbatzsbråttet och sitt stora miꞵbruuk medh swäriande och andra 
otidigheeter remitteres han efter Kongel:g Maij:ts Placat om Edher och 



Sabatzbrott til Kyrckionarättens inquisition och omdöme, at först der medh 
procedera som 5 Articel i högstbem:te Kongel:g Maij:ts Placat uthtryckelighen 
förmäler. 
 
Erik Perꞵon i Kyrckebyen opbiudher sigh medh alt dedt han ägher nästom 
Frändom til sytningz 1 gången. 
 
Aldenstund Cronones Båtzman Erich Christiernꞵon hafwer näst för sin afresa 
den 24 Septemb: 676 uthjagadhe Mäns nährwaro testamenterat sin Käre Hustro 
Karin Olufsdotter, at der Gudh behaghadhe hwar på detta Tåghet hädankalla, 
skulle hans Käre Hustro bem:te Hustro Karin af hans Hufwudhlegha bekomma 
200 dal:r Kopp:r M:t, och Modhren Hust:o Britha sampt Systren Ursula 
tilhopa 100 P:r K:rM:t. Så emedan denne hans frijwillighe gåfwa, som är hans 
rätta aflinge, icke sträfwer emot Laghen, och han sedermehra medh dödhen är 
afgången; Dy blef Testamentet af Häradz-Rätten approberat. 
 
Mats Israelꞵon på Kiöhlsiön swor En olofligh Edh in för Rätten, Saakfältter til 
3 m:r. 
 
Efter hans Excell:ns Höghwälb:ne H:r Gouverneurens Remissorial af den 24 
Novemb:s 677 blef nogha inquirerat om Supplicanternes Anders Jönꞵons och 
Lars Larꞵons i Höijen och Bärgzsiö klaghelighe angifwande och af Nämbden 
sampt Syynemännen Hans Joenꞵon i Trösten och Gynthe Perꞵon i Åås 
bewittnadt at Capitein Åål monde den tijdhen han i Sochnen liggiande war 
tiödra sine Hästar oppå bem:te bönders Ängesstyckie, så at dhe der på ingen Lija 
bära finge, och at dhe skadhan icke i yttersta måtton til 9 Gillingar æstimerat 
hafwa, föruthan dedh at dhe på andre äghor af dhe inquarterade Dragouner 
skadha lijdit hafwa, som icke är mäthen eller wärderadt warden. 
 
Efter hans Excell:ns H:r Generalens och Gouverneurens Herr Carl Sparres 
skreftelighe befalning til migh Erich Nerbelius af den 25 Junij 677 at nogha 
ransaka huru widha gamble Länsman Joen Hanꞵon i Frästadh til någhon 
afgift kunde berättighas, så blef dedh nu af Nämbden sampt flere bewittnadt, at 
han 668 medh Justitiæ betiänte Committerades på Syyn emellan Twärringz 
Finnarne och sedan Åhret der efter 669 wart han efter ofwanbe:te hans Excell:ns 
befallning, förordnat til Execution på bem:te Finnar, och blef han, medan han 
satt på Hästen ofärdigh at En torr ränsel kom på honom emellan Höghen och 
Sundzwall, så at hans medföllie måtto medh stor mödha honom heemföra, hwar 
efter han i 2 åhr blef Sängeliggiande, och alt sedan aldrigh haft sin helso, at han 
någhot Gårdzarbethe giöra kunde, uthan måste fohla sigh medh 2 Käppar. Deꞵ 
uthan är han af stor miꞵwäxt och andre olyckor i deꞵe hårde Åhren blefwen til 
Cronan på Extra Ordinarie uthlaghorne uthi 5 Åhrs tidh 27 P:r 2 öre 18 ?:r Sölf:r 
M:t skyldigh blefwen, sitter medh 12 st:n barn, hwilka mästedelen omyndighe 
äre, uthj stor fattighdomb, och i detta Åhr fick han ganska ringa af sitt hemman 
inbärgha. 
 
Oppå Häradztinget i Bärgzsiö Sochn blef efter hans Exc:ns H:r Gouverneurens 
Remissorial af den 24 Novemb:s 677 inquirerat om Supplicanternes tilstånd, och 
såsom eij här öfwer å satte Tinget betyghat blef, warder uthj fölliande 
Specification förmählt. 



 
Elgeredh. Påel Anderꞵon siukligh Hemmanet förborgadt och En deel osädhat i 
någre Åhr, fick förledet Åhr frusit Korn, medh tiggiande föder sigh, Cronan 
skyldigh, ______________________________________________ P: 21:15: 
Lars Joenꞵon förlammat, 2:ne hans Sönner gått 3:die Män, dödhe, och nu 
Eensam Karl, Hemmanet förborghat och störste deelen osädhat i Sex Åhr, 
skyldigh Cronan ________________________________________ P: 39:18: 
Lars Larꞵon uthfattigh, wart 3:die Mans Knecht, Hemmanet störste deelen 
osädhat i 5 Åhr, sitter medh 4 små barn, skyldigh Cronan _______ P: 21:31: 
Erich Olufꞵon uthgått 3:die Man, är derigenom blifwen dödh, Enkian sitter 
medh 6 st:n små barn, kunna inthet förestå eller sädha Hemmanet, födher sigh 
mästedeles med tiggiande, skyldigh Cronan __________________ P: 24:17: 
Fiskiewijk, Mårthen Joenꞵon aldeles uthfattigh, ägher inthet qwickt, icke 
heller så många klädher at han han klädha sigh till Kyrckian, Hemmanet 
förborghat, och sått af andre i månge Åhr, Cronan skyldigh, _____ P: 32:25: 
Oluf Swenꞵon förlammat, siukligh, Hemmanet osädhat 674, 75, 76, är och 
förborghat, skyldigh Cronan ______________________________ P: 28:11: 
Isaac Anderꞵon och Hustron dödhe, ingen som Hemmanet åboer, skyldigh 
Cronan _______________________________________________ P: 50:—: 
Per Nielꞵon uthgått 3:die Man, i Cronones Tiänst blifwen dödh, Hemmanet 
förborgadt, skyldigh Cronan ______________________________ P: 21:29: 
Swen Hanꞵon uthgammal, Barnen blifwit dödhe, the uthan hielp, Hemmanet 
förborghat, skyldig Cronan _______________________________ P: 26:16: 
Wadhe. Anders Hanꞵon, och blifwit dödhe sedhan dhe för Giäldh afreste, 
Hemmanet osådadt 674 och 675 och intet efter sigh lembnadt, Cronan skyldigh 
______________________________________________________ P: 31:  5: 
Erich Erꞵon medh sin Hustro reste ifrå Landet för sin stora fattigdomb, dödhe, 
Hemmanet osådadt 674, 75 och 676, skyldigh Cronan __________ P: 25:29: 
Hust: Karin sittter medh 4 st:n små Barn, osädadt 674, 75, 76, 77, sampt och 
mästedeles oslaghit, Hemmanet förborghat sampt Cronan skyldigh P: 30:  2: 
Gamsätter. Stigh Hanꞵon, uthfattigh, Hemmanet förborghat i andras händer, 
skyldigh Cronan ________________________________________ P: 23:—: 
Tanna. Gynthe Perꞵon, uthfattigh, warit 3:die Man, sitter medh 5 små barn, 
ägher sielf ingen Koo, Hemmanet förborghat, skyldigh Cronan ___ P: 34:—: 
Gamsätter. Swen Joenꞵon, Hemmanet förborgat, osädhat 674, 75, 76, skyldigh 
Cronan _______________________________________________ P: 18:—: 
Åkre, Esbiör Joenꞵon uthfattigh, förborghat, Hemmanet osädhat 675, 76, 
skyldigh Cronan ________________________________________ P: 23:27: 
Lars Olufꞵon uthgått Knecht 677, Hemmanet förborghat i andras händer, til 
Cronan skyldigh ________________________________________ P: 26:24: 
Lars Erꞵon ägher hwarken Häst eller Koo, Hemmanet osädhat 674, 75, och 76, 
oslaghit 675, Hemmanet förborghat til åthskillighe Creditorer, sampt Cronan 
skyldigh, ______________________________________________ P: 23:  4: 
Elias Sigfridꞵon i stor fattigdomb, Hemmanet förborghat, skyldigh Cronan 
_____________________________________________________ P: 44:—: 
Erik Erꞵon dödh, Enkian sitter på Hemmanet medh 3 små Barn, gåår och tigger 
Cronan skyldigh ________________________________________ P: 44:20: 
Anders Larꞵon uthfattigh, lidhit stor miꞵwäxt nu i någhra Åhr, ägher inthet uthj 
Hemmanet, skyldigh Cronan ______________________________ P: 24:10: 



Bärgie. Oluf Tyreꞵon, uthfattigh, afstådt Hemmanet, som under Grannarna 
lagdt är, skyldigh Cronan _________________________________ P: 12:11: 
Bredåker. Abraham Joenꞵon förlammat, Hemmanet mästedeles osädhat nu i 
någhre Åhr, skyldig Cronan _______________________________ P: 37:— 
Trösten. Hans Joenꞵon lidhit stor miꞵwäxt nu i någhre Åhr, och måst för 
Hemmanet fylla Knechtestånden, äre derigenom kommen i stor skuld hans 
åthskillighe, Cronan skyldigh _____________________________ P: 25:  3: 
Anders Stigꞵon uthfattigh, En stoor deel af hans Hemman osädadt nu i någhre 
Åhr, är derigenom kommen i stor skuld, sampt Cronan skyldig ___ P 16:18: 
Yttre. Oluf Påelꞵon uthgådt 3:die Man, derigenom blifwen dödh, Enkian sitter 
på Hem:t medh 5 små barn, Hem:t förborghat, skyldig Cronan ___ P: 12:22: 
Åsen. Erich Larꞵon, är blefwen dödh af hunger, Enkian sitter medh 5 st: Barn, 
dhem hon födher medh tiggiande, sampt Hemmanet osädhat 673, 74, 75, och 
676, skyldigh Cronan ____________________________________ P: 29:16: 
Per Larꞵon, uthfattigh förmedelst den stora miꞵwäxt han nu i näghre Åhr lidhit 
haf:r, skydig Cronan _____________________________________ P: 22:18 
Höijen. Matz Olufꞵon, aldeles uthfattigh, ägher ingen Häst eller Koo, 
Hemmanet mäst osädadt i någhre Åhr och förborgat til andra, Cronan skyldigh, 
______________________________________________________ P: 16:— 
Hultte. Lars Joenꞵon, stort feel på Synen, Sonen gått 3:die Man, hafwer ingen 
hielp i Gården, uthfattigh, Cronan skyldigh, __________________ P: 27:  8: 
Biåstadh. Jöns Hanꞵon warit 3die Man, Hustron dödh, uthfattigh, sitter medh 5 
st:n små barn, Hemmanet osädadt dedh Åhret han gick 3:die Man, skyldigh 
Cronan _______________________________________________ P: 32:20: 
Skrämstadh. Oluf Perꞵon, för stor fattgigdomb icke förmådt sielf sädha 
Hemmanet, uthan blifwit sädhat och brukadt af andra och således kommen i stor 
skuld, til Cronan ________________________________________ P: 21:21: 
Niels Olufꞵon förlammat, Hemmanet sådt af andra i många Åhr, hans Föräldrar 
giordt skuld til åthskillighe 960 Dal:r K:M:t sampt til Cronan ____ P: 32:  8: 
Malungen. Erich Mårtenꞵon, Hemmanet störste deelen osädhat i 3 Åhr, och 
dedh som wäxt är bortfrusit, sitter med 4 små barn, skyldigh Cronan 
_____________________________________________________ P: 22:19: 
Elgeredh. Lars Perꞵon uthfattigh, Hemmanet mäst af andra sädhat 675, 676, 
ägher inthet uthj Hemmanet, skyldigh Cronan ________________ P: 24:—: 
Fiskiewijk. Erich Tyrieꞵon, uthfattigh, Gården opbrunnen, och den som förr 
suthit på Gården, förnött brandstodh, ägher inthet i Hemmanet, Cronan skyldigh,  
______________________________________________________ P: 14:—: 
Kyrckebyen. Oluf Anderꞵon, förlammat, sitter medh 4 st:n små barn, 
Hemmanet förborghat långt öfwer deꞵ wärdhe, skyldigh Cronan __ P: 26:—: 


