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Gnarp, Bergsiö och Hasilla Sochner
d. 19 och 20 Martij
Nämbden.
Anders Hanꞵon i Rödhe, Erich Perꞵon i Byn,
Per Jonꞵon i Wallen, Nillꞵ Larꞵon i Gryttie,
Jon Hanꞵon i Gryttie, Anders Perꞵon i Husta,
Hans Jonꞵon i Trösten, Gynte Perꞵon i Åsen,
Anders Tyreꞵon i Fiskiewijk, Hans Larꞵon i Berge,
Hans Jonꞵon i Elgeredh och Per Larꞵon i Hasell.
Nämbdeman Anders Hanꞵon i Rödhe klagadhe på Jon Anderꞵon och
Hustru Märit i Bosta att dhe emoth Stadgan hafwa i olaga tijdh medh sine
Söder bofördt, uthom dhe andre grannarnes wettskap, till Fäbodarne, Jon
Anderꞵon som war tillstädes, wille nu inwända, att det icke war hans wettskap
det Boskapen skulle till Fäbodarne fara förr än laga tijdh inkomme, men skiedde
af Hust. Märit och dhe flere Pigornes tillskyndan, dher iblandh wore bägge
dheras döttrar, fördenskull blifwa Jon Anderꞵon och Hustru Märit fälte till det
wijthet 2 P:r Sm:t, som på tinget d. 4 Junij 678 till Kyrkian uthfäst blef, men der
Pigorne kunna öfwertygas uthom sine huusbönders wettskap sig den
myndigheeten på tagit skohla dhe samma wijthe af åhrs löhnen tillsättia.
Per Anderꞵon i Röde upbiudher sin Swärfaders Jon Hanꞵ Moder Hustru
Anna till Syttning emoth hennes Jordepenningar i Röde 3 gången.
Olof Tyrieꞵon i Wade upbiuder Erich Erꞵ hemman ibidem 6 öre 6 ?:r i skatt 3
gången.
Kyrkioherden Wyrdige H:r Hans Gevalius upbiuder Berge hemmanet 3
gång:n.
Hwilket opbudh Båtzmannen Rafwell Larꞵon klandradhe emädan honom
börden uthi hemmanet efter sin Sal. Fader tillkommer och i fall han intet kunde
för sig Karl förskaffa att hans Faders Systers Hust. Sigrids Son Per Anderꞵon
må wara nährmare börden inlösa, Kyrkioherden som hemmanet, tå dhet i tu åhr
osädat legat, emottog, giärdzlegårdarne och annat förbättrat, will sitt bruk
uthnyttia, der på blef swarat, att så frampt Bördemännen fult löfte kunna
præstera tillåtes dem sin bördh inlösa då dhe skohla wara förtänkte efter
Mätesmanna Ordom Kyrkioherden upfylla hwad han sig innom tijden kostat,
emedlertijdh, behåller och Kyrkioherden hemmanet till des han fullkombl:n
betalt blif:r.
Anders Larꞵon i Berge upbiudher Sahl. Olof Lars hemman ibm 6 öre 22 ?:r i
skatt andre gången.
För Gamble Piga Ingrid Hanꞵdotter i Frästa, sattes till Målꞵman Gamble
Ländsman Jon Hanꞵon i Frästa.

Erich Perꞵon i Biåsta upbiuder Sahl. Olof Erꞵ hemman ibm 3 öre 13 ?:r i
skatt 2 gång..
Item upbiudher han sin Fader Moder Hustro Ingrid till Syttning 1 gången.
Nämbdemännen i Gnarp klagadhe öfwer dhen tredsko, som en dehl af Bergsiö
Sochnemän medh Skiutzandhe esomoftast återstå, hwar igenom deras Hästar
blifwa af dhet offmycket skiutzande uthmattade, Nampngifwandes Bönderne uti
Breåker Ytre och Trösten som icke medh Hästarna framkomma då dhe näst för
Juhlen, att den här igenom gåendhe Durch Marche fort hielpa, dy blefwe dhe 7
Personer för tredsko sakfälte hwartera till 3 m:r hwilka uti Sakörslängden
Nampngifwas.
Hans Anderꞵon i Böhle Målsman för Änkia Hust. Märith ibm, gaf kunnigt,
huru såsom gamble Ländzmannen Jon Hanꞵon i Frästa, månde för någre åhr
tillbaka af änkian till panta taga en Silf:r Kosa om 9½ lod för den rest hennes
Sal. Man för Siähle afraden skylldig war, och ehuruwähl Mannen skaffadhe sig
löfte för samma penningar hafwer Ländzmannen lichwähl Kosan försåldt och
henne penningarne förhollit. Ländzman swarade att det war wist han efter sin
förmans ordre Kosan pantadhe, den han på tree Sochne stämner upbödh, men
ingen wille panten inlösa, dy försållde han samma Kosa till H:r Olofs Hustru
Kerstin för 2 Dal:r lodet, der af han straxt lefwererade 10 P:r till Hustru Märit,
dhe öfrige 8 Dal. 16 öre hafwer han ännu inne hoos sig dem han ämbnat till
Befallningzman lefwerera, men efter Sochnen hafwa niutet tillgift på Siähle
afraden tycker han att Sochnen dhe 8 Dal:r wore berättigadhe som Syne
kostnadhen hållit. Resol: Såsom Ländzman Änkians pant försåldt och icke fulla
penningar från sigh lefwererat uthan dhe 8 P:r sig till godo nyttiat, altså bör han
dem till Änkian betahla, och dher ofwanpå plichta medh 3 m:r efter det 11 Cap:
i Kiöp Måhla B. Stads Lagen.
Såꞵom det af Skriften d. 12 Octob: 674 Jempte Ländzmans Jon Hanꞵons och
Abram Larꞵons i Åꞵ, wittnesbördh, blef bewist att Matts Perꞵon i Gryttie
hafwer pantsatt en tächt till Nilꞵ Larꞵon ibm, för dhe 21 P:r han honom
skylldig war, hwar på tächten blef Nilꞵ Larꞵon inrymbdh efter hållit måhl och
Prof, Dy niuter han och Jorden till des den emot uthlagde penningar förskyller,
hälst emädan tächten är af Gryttie hagelöth uptagen, och haf:r Per Anderꞵon i
Okne förlegat sin rätt med sitt stillatigandhe, fast Matts Perꞵon skall för honom
tächten pantsatt hafwer.
Dhe 4 P:r Km:t som Nilꞵ Larꞵon i Gryttie hafwer löftat före, bör han och till
Anders Perꞵon i Husta betahla det han uthfäste.
Ländzman Pell Perꞵon i Bergsiö upsadhe sin här till hafde Giästgifware tienst
och will sigh dher med efter denna dag intet beskaffa, dy blefwe allmogen
tillsagde sig en annan god Man der till tienlig förskaffa.
Ländzman i Gnarp Abram Larꞵon i Åhꞵ sade upp sin Giästgifware tienst,
derföre åligger Sochnemännerne så mycket mehra omwårdnat hafwa, som denne
Sochnen i stor Stråk Wäg ligger.

Anders Perꞵon i Husta sattes till Målꞵman för Piga Malin Hansdotter i
Frästa.
Matts Hinderꞵon i Kyrkiobyn upbiuder sin Swärfaders Syster Piga Margeta
Olofsdotter till Syttning 1 gången.
Lars Månꞵon i Åhꞵ opbiudher sin Fader Syster Piga Brijta Larsdotter till
Syttning 3 gången.
Finne Erich Hinderꞵon i Bårsiön tillstodh sig haft Lönske Läger medh
Löskona Anna Perꞵdotter ifrån Galfwan, som under ächtenskaps lofwan skall
skiedt wara, men efter han sädan förmärkt att hon af en annan är lägrat, will han
sin lofwan uphäfwa, Nämbdemännen i Bergsiö wiste witna att dhet skiedde
fullkomblig Trolofning uthi Bergsiö Prästegårdh uti 14 á 15 Mans närwaru,
Fördenskull blef ährendet till Kyrkione Rätten remitterat, hwadh dhe gode
Herrar om Trolofningen sluta kunna, emedlertijdh warde och böterna stilla
ståendhe.
Såsom uppå Per Nillꞵons hemman i Byn till 653 P:r 24 öre giäldh af hans Sahl.
Fadher Nilꞵ Anderꞵon dragin ähr, altså kom Sonen Per Nillꞵon hemmanet
icke högre twingas att lösa än efter laga Skattning och böre så Creditorerne som
icke ähre Priviligerade brista per qvota.
Gnarp Sochneman tillstodo att Befallningsman Wälbet:de Hans Larꞵon
Noræus hafwer dem efter H:r Gouverneurens inkombna Specification d. 10
Nov. 679 förnögdt dhe 12 P:r Sm:t som Öfwerste Wellingk förledne Winters
öfwer sitt bestådde Tractamente i Sochnen upbära månde hwar på och
Tingsbewijꞵ meddeltes.
Item tillstode och Gnarps Sochnemän, hafwa uti sine Resterande uthlagor
åthniutit den tillgift som dem af Nåde, emoth dhen skada dhe af dhen
Öfwerflödige Wattnfloden för någre åhr sädan tagit hafwa, och stiger in alles
1180 P:r 8 öre Km:t som Sochnenes Qvittens d. 19 Martij 680 uthwiste, hwar på
och Tingsbewijꞵ meddeltes.
Alldenstundh Anders Swänꞵon i Frästa månde på Bergsiö Ting d. 23 Octob.
679 anhålla om Tingsbewijꞵ på Biör Biörsons hemman der sammastädes 7 öre
18 ?:r i skatt, som han förebar i 3 åhr osått legat hafwa och han det samma till
Bruks ämbnat uptaga hwar på han ehrnådt proportionerat frijheet af ödesmåhlet,
men som sedermehra nu nogare underrättelse om deꞵ ödesmåhl är inkommen
finner Rätten honom afwug berättelꞵe framfördt, efter som dhet af sanning
består, att hemmanet allenast 2 åhr aldeles osådt legat, fast uthlagorne der på
förr dragne wore, icke eller haf:r Biör Biörꞵon hemmanet till Anders Swänꞵon
försåldt, uthan således med honom Accorderat att 678 skulle han på Landborätt
hemmanet säda, sampt Korn och Höö inbärga, och derföre uthlagor giöra som
skriften dem emillan uprättat d. 28 Aprill 678 tydeligare wijser, den Anders
Swänꞵon inthet framwiste, eij eller sade han, dem emillan något Accord slutit
wara; Fördenskull blef sagdt, att der Biör Biörꞵon innom 14 dagar fulla
penningar ifrån sig sätter till Crono Restens fullgiörandhe och efter mätesmanna

ordom förnöijer Anders Swänꞵon för sitt anwände bruk skall Biör Biörꞵon stå
frijtt hemmanet emottaga och det i tillkommande Wåhr besäda; Doch efter han
det förr låtet till öde luta, måste han ställa full borgen för sig, att han hemmanet
här efter förswarligen uppehålla och Cronones uthlagor fullgiöra, elliest behåller
den som i handom hafwer.
Efter den förordning som H:r Gouverneurens Excell:tz om Ödes hemmanens
uptagandhe lembnat, begiärte Befallningzman Hanꞵ Larꞵon Noræus Tingz
Attestatum öfwer Isach Anders hemman i Fiskiewijk och befans så af Sanning
wara att samma hemman lågh i 4 åhr obrukat, in till des Sten Hanꞵon det
uptaga månde, hwar på och Isak Anderꞵon Crone Resten pådragit 57 P:r 16 öre
Sm:t och Ehuruwähl Per Anderꞵon i Röde wille förmehna sig hafwa sin
Bördsrätt uthi samma hemman behållen, will han derföre först blifwa förnögder,
eller will han tillsee den der å dragne Resten betahla, men som han sin rätt låtit
falla tå hemmanet så länge för fäfoth legat hafwer, att det till Cronan ähr
hemfallit, kan Rätten icke see hwadh fogh han hafwer dher efter att klandra,
uthan der Sten Hanꞵon fult löfte kan Præstera och penningar till Restens
afbetahlning från sigh lefwerera skall han efter Proportion af Ödes måhlet
frijheet niuta, och det efter den Resolution som H:r Gouverneurens Excell:tz d.
15 Jan: 680 lembnat hafwer.
Oppå Häradz Tinget i Gnarp blef ransakat om Sal. Lars Mats hemman i Åꞵ 4½
öre i skatt och befans det uti 6 åhr Ödhe legat, hafwer, och således Chronan
hemfallit, hwilket hemman Grannen Lars Jonꞵon åstundar få till sitt hemman
som ähr 4 öre i skatt tilläggia efter det teg om teg medh hans skatte ägor
liggiandhe ähr, och elliest stor skada af giärdzlegårdarnes kullfallande taga
månde emädan ingen i Sochnen will det antaga, och swara till Mantahlet hwilket
till H:r Gouverneurens Excell:tz nådige Resolution hemstält warder.
Dhe 2 T:r 7 F:r Korn som hoos Finnen Lars Perꞵon på Kiöhlsiön och Haꞵilla
pantadhe ähro och hoos Anundh Perꞵon innestå emoth dhe 26 P:r peningar
som Ländzman Abram Larꞵon i Åhꞵ hafwer att fordra på sin håldne giästning
af Krigzfolkets genom tågandhe skall Finnen hijt till Gnarp föra låta, det han
och uthfäste.
Jon Mårtzon och Hustro Sigrid Grelsdotter i Grängsiö hafwa uppå detta
Dato d. 20 Martij låtit uprätta en wijdhlyftig Testamentz skrift hwar uthinnan
dhe sitt goda upsått förklarat, så att emädan the ähre barnlöse, den som
qwarlefwer skall i sin lifstijdh oqwalt behålla både löst och fast, och ingen på
någon bördsrätt klandra. Wittnesmän Wyrdige H:r Hans Gevalius, Anders
Hanꞵon i Rödhe, Peder Anderꞵon ibm och Anders Perꞵon i Husta. Så
emädan det Rätten förstodh att Hustru Sigrid äger Börden till hemmanet och
lagen icke tillåter att Bonde giftas i Hustros Jordh, icke eller ähr det aflinge godz
att dhe Börds Rätten på hwar andra Transportera kunna; Altså förklarades
Testamentet in Favorem Conjugij och på det sättet kraftigt, emädan det befans
att Jon Mårtꞵon sitt arf i löst och fast uti hemmanet Gränꞵiö inlagdt hafwer att
han om hustrun för dödde oqwalt af hennes Erfwingar i sin lijfstijdh wid
hemmanet skall blifwa besittiande, och intet af deras bohagh Skingras, samma
rätt hafwer och hustrun om Mannen förr döö skulle, men skulle Jon Mårtzon
efter hustruns död till annat gifte gånga och afladhe barn, kan honom och des

barn intet Börds Rätten uthi hemmanet tillägnas uthan Hustru Sigridz slächt och
Bördhemän hafwa dher om wåld efter lag, efter Jon Mårtzons dödh att
Disponera, hwad elliest efter bägges deras död kan wara uti löst qwarlembnat
det skiftes och emillan bägges Erfwingar efter lag.
Bördemännen till Per Nilꞵ Jordelott i Fiskiewijk 2 öre 6 ?:r i skatt, hafwa der
uti ingen rätt, efter som samma lott uppå 5 åhrs tijdh inge uthlagor Ehrlagde
ähre, men emädan det befans att samma lått af ålder hafwer legat under Erich
Olofꞵons hemman i Fiskiewijk, dy tilllåtes honom efter Kongl. Resolutioner att
lösa lotten under odels hemmanet och gifwa Anders Tyrieꞵon ibm för uthlagde
peningar till den som haft lotten i underpant 170 P:r 12 öre och Cronones
uthlagor 48 P:r 20 öre så att Summan blifwer 219 P:r des uthan bör Anders
Tyrieꞵon som samma lått 679 brukat, få wedergiäldning för inlagdt bruk efter
Mätesmanna Ordom, hwilka 219 P:r Km:t medh omkostnaden böra honom å
l??s fulleliga tillställas för än han lotten afträdher.

Dito d. 22 och 23 Septemb.
Framkallades Piga Gölug Erꞵdotter i Elgeredh och tillfrågades om hon haft
lägersmåhl med Peder Olofꞵon ibm, hwar till hon swaradhe Neij, Per Olofꞵon
nekar och sigh haft någon giärning medh henne, altså framhedhes Piga Anna
Andersdotter i Haꞵell om sina 17 åhr som hafwer bekiändt d. 29 Martij 680 att
dhe bägge haft lägersmåhl tillsamman, och war hennes berättelse sådan, hon låg
i sängen när Gölugh, emoth frågan hwadh dhe bestälte när dhe hade
sammangång, och hon tychte syndh döllia det; Tillspordes åter Anna om hon
wiste af deras lägersmåhl, men än en gång swarade Anna Neij, och war det för
henne att wist märka efter hon kiände särken wara dragen öfwer länderne.
Per Olofꞵon nekar intet att han iu war ther hoos dem den natten, sadhe sig intet
wetta bättre än gick tijth och wille narras med dem.
Det andra wittnet Margeta Tomsdotter om sine 13 åhr sade särskilt, då hon
blef tillfrågat, att hon hörde det Per Olofꞵon war på henne, Per Olofꞵon nekar
der till, han hade byxorna och Tröijan på sig, men flickan säger att dhe wore
afklädde, tillspordes åther Margeta om hon hörde att dhe talte något, Gölug sade
det är nog nu, Per Olofꞵon badh henne wachta sig hwad hon säger, kanskie
någon hafwer tubbat henne till att säga, der till sade hon neij, der på sade
mästedehlen af Nämbden, att den större flickan Anna hafwer warit en
Sqwallerbytta altsedan hon kom hijt i Sochnen, ty förhölts Nämbden att dhe
skohle anten wärria eller fälla dem till andre dagen, och wart betygat att Per
Olofꞵon och Gölugh hafwa tillförende stält sig wäll, att inge miꞵtankar om dem
warit till någon lättfärdigheet.
Jon Olofꞵon i Bäling klagade, att han intet hafwer fått arf sin Swärmoder för
sin swåger skull, dher på sades, att dhe skulle först giöra rächning sin emillan
under godhe Män.
Anders Larꞵon i Berge upbiuder Sahl. Olof Lars hemman i Berge 3 gången.
Erich Perꞵon i Biåsta låther upbiudha Olof Erichs hemman i Biåsta 3 gången.

Item upbiudher han sin Fader Modher till Syttning 2 gången.
Hustru Kerstin i Ingeꞵarfwen förfrågadhe sigh om hon icke skulle få igenlösa
dhen tächt som ähr kommin undan hennes hemman, hwilket henne tillstaddes
efter Kongl. Resolutioner.
Erich Olofꞵon i Fiskiewijk och Bergsiö Sochn upbiudher Sahl. Per Nilꞵ lott i
Fiskiewijk 2 öre 6 ?:r 2 gången efter han fick sidste Tinget Rättens tillstånd den
att återlösa.
För Hust. Brijta i Walla Sal. Hans Larꞵons efterlefwerska tillsattes Anders
Hanꞵon i Rödhe att wara hennes Målsman.
Hans Abramꞵon i Gamsätter och Bergsiö som af Änkian Hust. Kerstin i
Elgeredh och Bergsiö Sochn peningar handfångit, och ??????? qvittens af
Erich Erꞵon Öhrn tagit, bör wara Änkians men och han söka uthi Sahl. Per?
Arrons Böcker om dhe upfördhe ähr eller Erich Erꞵon som han bäst gitter.
Gamble Ländzman Jon Hanꞵon i Frästa och Gnarp Sochn låther stämbna
Anders Gynteꞵon i Åꞵen och Bergsiö Sochn för tijfnadh dhen tijdh han hoos
honom tiente så och för det han gådt uhr sin tienst Sakfält 3 m:r Sm:t.
Per Larꞵon i Grängꞵiö swor sin Edh att han aldrig handfångit eller niutit den
Koo som Hustru Karin och Hust. Margeta Andersdöttrar för 27 åhr sedan
willia inwända honom emottagit hafwer der med sades han frij från dheras
fordran.

d. 23 Dito
Afladhe Erich Jonꞵon sin Tolfmanna Edh uthi Anders Hanꞵons ställe i
Rödhe, efter han blifwit mehnföhr och länge suttit i Nämbden.
Fierdingzman Jon Swänꞵon bewiste att Gamble Erich Anderꞵon i Grängsiö
hafwer försakat, SkiutzfärdzStämbningen, dy böthe han 3 m:r Sm:t.
Alldenstundh det efter hålden Inqvisition blef befunnit att Erich Pärꞵon i Byn
medh sitt lasteliga tahl om Anders Perꞵon i Husta som i Sochnen ähr rychtbart
wordet nembl. han Anders Perꞵon skulle warit i rådh med tiufwen om den
igenfundne wärrian hafwer gifwet ordsak till Hårdrag och pust, altså fann Rätten
skähligt att Erich Perꞵon måtte sielf umgiälla det han undfångit, men efter Erich
Perꞵon nu förklarar sine ordh för Rätten att han dher med så illa eij mente uthan
sådant afbadh, wart han allenast Sakfält till 3 m:r Sm:t efter det 43 Cap. Ting.
M. B.
Ehuruwähl att U. Piga Anna Andersdotter och Flicka Margeta Thomsdotter,
hafwa för Sal. Kyrkioherden Wyrdige H:r Jon Halenius d. 29 Martij
sidstledne berättat, som skulle Per Olofꞵon i Elgeredh haft oloflig
sammangång, med Piga Gölug Ersdotter, Så kunde doch Rätten emoth lag och
domare Reglerna icke gifwa dem som ähre anklagare witsord, att dhe beskylte,

sig Edeligen förswara skulle, Pigan Anna ähr elliest hollen för Sqwallerachtig
och flickan Margeta ähr omyndig, der emoth och bägge ständigt neka till
gärningen, hwar till inge wittnen funnes, altså giorde Nämbden dem frij för detta
Sqwallret, och skuthe dhet fördolde under Gudsdomb, Anna och Margeta plichte
med ett dygn i Fängelse hwarthera.
Hustru Dordi Hansdotter frågar om hon icke må få niuta löꞵöret efter sin
Sahl. Man ??? Christopherꞵon i Wallen och Gnarps Sochn, ??? ställas under
godhe mänꞵ liqvidation och ??? up lystes dhem till rättelse.
Erich Nilꞵon i Giällsta, beswärade sig öf:r sine Grannar Johan Jonꞵon och
Anders Anderꞵon, som bäggie sittia på en brodhers lått och Erich Nilꞵon
allena på den andra broders lotten, att dhe skohle hafwa större lott än han, och
elliest ett om Råmerckien sig emellan icke ähre aldeles wiꞵe, begiärandes måhl
och prof uti Åker och Ängh; Så aldenstund dhet befans att på hemmanet Giällsta
i forna tijder hafwer warit bröder skifte: Altså fans det och skäligt att owalde
lothlöse Män som bägge parterne äska och sämias om, skole medh måhl och
Prof dem åthskillia att hwar må wetta sin lott efter öre och ortögh.
Jon Olofꞵon i Gryttie bör uthaf uthlötterne wedergiällas för dhe ¼ måhl och ½
stång åker Jordh som han måst ehrsättia till allmänna wägens ährsättiandhe.
Per Olofꞵon i Åhꞵ och Lars Anderꞵon i Ginsta förfrågadhe sig hoos Rätten
om dhe må få sällia den dehl som dhe äga på sine hustrus wägnar i Huus och
Jordh i Rogsta, hwilken dehl Per Erichꞵon en godh tijdh åbodt och eij ähr
mächtig att dem uthlösa; Altderföre sades det, att Jorden icke få Söndras ifrån
hemmanet, emoth Kongl. Resolutioner, doch warder nu uthi Protocolle
intechnat, att Jordh efter 4 öre 3 ?:r i skatt bör dem wara förbehållen så att deras
arfsrättigheet emoth lag eij må förwärkas.
För Hustru Märeta i Biåsta Sal. Anders Jonꞵ efterlåtne Änkia sattes gamble
Tolfman Anders Hanꞵon i Rödhe till Målsman.
Tillsades Per Anderꞵon i Röde och Gnarp Sochn att han skulle betahla Sten
Hanꞵon för alt anlagdt arbethe i Fiskiewijk, hwar till Per Anderꞵon intet
nekadhe, uthan rächte hwar andra Handen för Rätten.
Blef swarat af Rätten oppå Per Olofꞵons frågan, att der dhe icke kunde
förswara barnsens rätt måge dhe sällia bordt hemmanet Gryttie elliest kiännes
Chronan wid samma hemman.
Sahl. Håkan Hans Hustru Märitta tillsades att få af gamble Ländzman anten
Silf:r igen 9½ lodh eller 9 m:r K:mt för lodet, efter Jon Hanꞵon sidste Tinget
blef dömbd henne att betahla.
Erich Anderꞵon i Tanne fick Sochnenes Samtyckio att få det som Rester på
Trediemans Knechtelegan uthi dhe 60 P:r af Rothen och 40 P:r af Sochnen.
Efter det en stor dehl äga sine ängeslotter uti Skästa Änge, och inge
giärdzlegårdar stängia icke eller willia dhe komma tillstädes när dhe stämbnas

att hålla ägande Syn, fördenskull wardt af Rätten sagdt, att alle ägesmän skohle
wara förplichtade att ägande Syn hålla för än Michels Meꞵo dag infaller att hwar
må wetta sine skiften och sine giärdzlegårdar gilla hafwa efter Lag och
Bygninge B. 9 Cap. L. L. och blifwer det Höö som af samma Skiästa änge i
detta åhr bergat ähr, satt in Seqvestro, till des Synemännen för sitt omak blifwa
förnögde.
Olof Bengtsson i Kyrkiobyn och Hasilla Sochn upbiuder sin Moder Syster
Piga Kerstin Mattsdotter 3 gången.
Matts Hinderꞵon i Kyrkiobyn och Hasell upbiuder sin Swärfaders Syster
Piga Margeta Olofsdotter 2 gången.
Anders Tyrieꞵon hafwer låtit stämbdt Per Olofꞵon i Kyrkiobyn för det han
intet fick gå tillfrids på kyrkiowägen, och nu war bortrest till Sundswaldh, altså
blef han Sakfält till 3 m:r Sm:t.
Nilꞵ Olofꞵon i Breåker hafwer låtit Tingstämbna Abram Jonꞵon ibm om dhet
gamble Jordekiöp som dhe hadhe sin emillan, och nu kunde saken intet slitas, ty
han hade laga förfall.
Stig Hanꞵon i Hulte och Bergsiö Sochn, ähr stämbd af Ländsman Erich
Anderꞵon i Jättendahl för dhen tächt Stig Hanꞵon hafwer sig tillwållat, som
Soldaten Anders Perꞵon Lång hafwer upbrukat och nu war borta böthe altså 3
m:r Sm:t.
Äganderne wijdh Hafs Stranden wille förhöra af Rätten om det ähr lofgifwit att
Sochnen tager Landlega, der doch Giäfle Boerne taga sin nödtorftig fordenskap
på det Landet, altså swarades att dhe skulle rätta sig efter Synebrefwet 626 d. 15
Octobris.
Alldenstundh Kyrkioherden Wyrdige H:r Hans Gevalius hafwer Sal. Lars
Erꞵ hemman i Bergie 678, tå dhet lutade till Ödesmåhl antagit till Brukz, och
dher på ingen ringa kostnadt anwändt, tänkiandes att betahla Chronan des
ådragne Rest och af Bördemännen efter upbud få det inlösa, men såꞵom Rafwell
Larꞵon och Per Anderꞵon i Bergie d. 19 och 20 Martij 680, anmälte sig wara
bördig till samma hemman som och bewist blef; Altså wardt them tå af Rätten
tillåtet att der dhe gitta åth näste Fahrdag hemmanet emoth Säkert löfte tillträda
och betala Kyrkioherden för des anlagde kostnadh, skulle endtera af dem fram
för Kyrkioherden få det bruka och behålla, doch skulle Kyrkioherden det besittia
till des han efter mätesmanna ordom fullkombligen betalt blifwer, när
wåhrtijden i detta åhret ingick, låther Rafwelꞵ Syster, Brijtha Larsdotter, efter
hennes Broder sin Prætension afstod, sig anmähla att hon till hemmanet Bärge
närmare wore än Per Anderꞵon, och wille så att om Per Anderꞵon skulle till
hemmanet komma, skulle han hålla henne hemmanet tillhanda, hwar till han tå
nekade, och altså måste Kyrkioherden det säda som Attesten dher öfwer d. 18
April 680 gifwen uthtrycker.
Anders Hanꞵon i Röde, Målsman för Piga Kerstin Larsdotter, som närmaste
Börds Rätten äger till hemmanet Bärge begiärthe att hemmanet för Jungfru

Börden skull, icke måtte komma i andras händer, uthan att den som det will
bruka måtte hålla henne till handa, tå framsteg Per Anderꞵon och wille
hemmanet på dhe sättet antaga, hwar på Kyrkioherden tillfrågadhes om han
wille på dhe Conditioner bruka hemmanet, och dhet hålla nährmaste
bördäganden, och Jungfru börden, till handa? Der på han sig således
förklaradhe, att han fuller intet dhe tankarna haft när han antog hemmanet som
låg osådt, och war illa medfarit till Huus och Giärdzlegårdarne, så att han ingen
ringa kostnad der på måst anwända, men som han nu i 3 åhr brukat och Per
Anderꞵon icke wille eller kunde på Rättens tillåtelse honom förledne wår
uthlösa, må han så länge der wid blifwa besittiandhe till deꞵ närmaste
bördäganden det kan återlösa, allenast han Kyrkioherden blifwer försäkrat om
sin betahlning för afträde; Altså wardt af Rätten sagdt, att emädan Per Anderꞵon
i Wåhlåꞵ wedersakadhe hemmanet på deꞵe Conditioner antaga, och han elliest
är alldeles medellöꞵ tillåtes Kyrkioherden, att samma hemman Bärge wijdare
bruka och behålla till deꞵ Jungfru bördh äganden gitter honom uthlösa efter
mätesmanna Ordom.
Emoth denne domb inladhe Per Anderꞵon 3 m:r Sm:t wadhpenningar, widh
nästa Lagmans Tingh.
Ländzman Abram Larꞵon bewijste att Jon Mårtzson och Lars Tyrieꞵon i
Grängsiö hafwa försakat holliggiandhe i Ländzmans gården, altså Sakfältes
hwarthera till 3 m:r Sm:t.
Anders Abramꞵon i Wallen klagadhe på Per Nillꞵon i Gryttie, för den Såglott
han hafwer ifrån honom, och blefwe straxt förlichta.
Peder Jonꞵon i Wallen blef anklagat af sin granne Lars Hanꞵon att han har
sine Huus bygdt in på hans gårdztompt altså sades att Syn skulle skillia dhem
åth efter Råerne.
Peder Jonꞵon begiärte att Skogen måtte skiftas emellan Grannarne, altså lästes
up lagen Byggninge Balken 23 Capit: och Skogz Ordningen att den gifz
witsordh som will till Skiftes gånga.
Gamble Ländzman Joen Hanꞵon klagadhe på Per Olꞵon i Åꞵ, att han inthet
har lefwererat Kyrkioherbergs Säden 1½ Span, hwar till Per Olꞵon swaradhe att
han hafwer betalt honom för dhe 1½ Span Sädh, Joen Hanꞵon badh honom
Edhen, hwilken Per Olꞵon Præsteradhe, och altså sadhes Jon Hanꞵons fordran
af inthet wärdhe.
Erich Michelson i Lönånger och Jättendahls Sochn beswäradhe sig för
Rätten, att han hafwer uthlagt penningar för Joen Perꞵon i Wallen, hwilka han
ännu icke handfångit blefwe förlicht.

