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Bergsiö Gnarp och Haꞵella Soch:r
Den 15 och 16 Martij.
Nämbden
Hans Jonꞵon i Trösten, Anders Tyrieꞵon i Fiskiewijk,
Hans Larꞵon i Berge, Hans Jonꞵon i Elgeredh,
Gynte Perꞵon i Åsen, Per Larꞵon i Kyrkiobyn,
Nils Larꞵon i Gryttie, Per Jonꞵon i Wallen,
Anders Perꞵon i Husta, Erich Perꞵon i Byn,
Erich Jonꞵon i Grängsiö och Johan Johanꞵon i Gryttie.
Dato komme för Rätten Olof Erꞵon i Bärsta och Nils Erꞵon i Backan ifrån
Harmånger Sochn, och Kiäradhe på det arf som efter deras Sahl. Syster
Ingeborg Erꞵdotter i Rogsta och Gnarp Sochn fallin är; Mannen Lars
Perꞵon framwiste sin Sahl. Hustros Testamentzskrift att hon honom sin
qwarlåtne egendomb helst unthe, bröderne påstodhe, att hon intet skall
förwärfdt, uthan ärft hafwa.
Härads Rätten Stälte Parterne under gode Män, hwilka inkommo och sade sig
således wara öfwerens kombne, Nembl. att alt det som ähr efter deras Sal. Syster
både uti egendomen och giälden skall bytas i twenne dehlar, och böre dhe gode
Män Hans Jonꞵon i Trösten och Lars Ingebrichtꞵon i Skiesta wara tillstädes
Trijdiedag Påsk, att tillsee huru thet Skiftat blifwer, tå Lars Perꞵons Systrar
skohle afstyras att intet buller giöra.
Wällärdhe H:r Olof Wallenius tilltaladhe Anders Swänꞵon i Frästa för det
han d. 21 Februarij sidstledne uti gamble Ländsmans Jon Hanꞵons gårdh i
Frästa honom medh månge otijdigheeter öfwerfalla monde, Inläggiandes H:r
Olof Wallenius Probstens Ehrewyrdige H:r Olof Hoffmans Remissorial af d.
12 hujus, att saken widh Härads Tinget måtte optagas efter Ehrewyrdige H:r
Probsten intet kundhe sig der med inlåta. Anders Swänꞵon förklarade sig, att
han frågadhe Wällärdhe H:r Olof i gamble Ländsmans gården, hwarföre han
ropadhe åth honom på Landswägen, tå H:r Olof kom hem ifrån Bergsiö, derest
han hållit gudstiensten, att han skulle kiöra uthur wägen och kalladhe honom
hundsfott, ehuruwähl Anders Swänꞵon säger sig straxt wijket af wägen med sin
hustro och stodh med Myꞵan i handen han giorde honom ingen oförrätt, Men
om thet tiente en PrästMan, att medh smädhe ordh på Landswägen öfwerfalla en
fattig karl, måtte han gierna wetta, och der af wardt han fuller något Ifrig hoos
gamble Ländsman i Frästa, efter han intet gaf honom gode ordh för det han
honom skiälte. H:r Olof wille neka sig sagdt hundsfått till Anders Swenꞵon,
hwilken hothadhe honom att willia rifwa Skiägget och Håret af honom etc. der
på Anders Swänꞵon swarade, att han så sadhe, att om han tagit honom i Håret
och Skiägget, när han medh så neslige ordh öfwerföll honom på Landswägen,
hade det intet warit stort att undra, men efter H:r Olof nekar till till orden, lärer
wähl Skiutsbonden giöra sandt som honom tå fördhe, efter en stundh blef Erich
Anders Son Anders Erꞵon i Wadhe efterskickat, hwilken efter aflagdh Eedh å
book wittnadhe, att det war något mörkt om qwällen och när H:r Olof mötte

Bärgsiö Karlar med Laꞵ, kiördhe han af wägen, straxt der efter ropadhe H:r Olof
och bad kiöra af wägen, och lade till det ordet, hundsfått, men om han mente
honom eller hästen, som en ung fohla war, weth han intet, der på Anders
Swänꞵon Swaradhe, fahnen wara din hundsfått. Sedan Härads Rätten hadhe
ährendet intagit, och wardt befunnit att Anders Swänꞵon är först worden
lacesserat och ingen giärning dher på fölgdt, Altså gafs Anders Swänꞵon
Reprimende och åthwarning af Rätten, att han sig här efter bättrar och med
undsägn innehålla skulle, till hwilken ända Prästernes Privilegier blefwe upläste,
Jämbwähl dhet 13 Capit. Högmåhle Balken, och så wijda domare reglorne uthi
sådane rum förklarar höött medh inge bött, sättes afsijdes dhe Calumniæ ordh
och den der på ex Subito Calore fölgdhe Retorsion, men skulle det wyrdige
Prediko Embetet uppå Probstetinget finna förargelsen af större wicht hemställer
Härads Rätten sådant till deras Inqvisition och omdöme.
Jöns Perꞵon i Åhsen sattes till Målsman för Märit Påhlsdotter.
Alle dhe som ähre skylldige på Dieknepenningarne böte dubbelt Nembl. 12 öre
Sm:t.
Mats Hinderꞵon i Kyrkiobyn låter opbiuda Piga Margreta Olofsdotter sin
Swärfaders Syster 3 gången.
Lars Larꞵon i Högen låter opbiuda Matz Olofꞵons hemman ibidem 1 gången.
Per Jonꞵon i Wade wardt satt till Måhlsman för Enkian Hustru Elin.
Hans Anderꞵon i Röde wardt satt till Måhlsman för Hustru Elins barn.
Simon Olofꞵon i Ginsta sattes till Målsman för Hustru Ingrid Olofsdotter.
Deꞵe Efterskrefne hafwa försumat att komma medh sine Hästar i Ländsmans
gården Nembl.
Abram Erichꞵon i Gränsiö försumat skiutshållet d. 13 Januarij 681 sakfältes
till 3 m:r Sölfwermynt.
Per Anderꞵon i Berge för dito d. 23 Decemb: 3 m:r Sm:t.
Per Jonꞵon i Wallen d. 19 Novemb: för Dito 3 m:r.
Jon Olofꞵon i Biåsta d. 15 Febr: för Dito 3 m:r.
Nils Perꞵon i Gryttie för dito 3 m:r.
Erich Perꞵon i Biåsta låter opbiuda sin Fader Moder Ingrid Larsdotter 3
gången.
Erich Olofꞵon i Fiskiewijk låter opbiuda Per Nils hemman ibidem 2 öre 6 ?:r i
skatt 3 gången.
Hans Larꞵon i Bergie sattes till Målsman för Hustru Karin Larsdotter i
Åhsen.
Hustru Karin Nilsdotter i Breåker opbiuder sin Mans Syster Hustru Brijta
Andersdotter ibidem 1 gången.

Gynte Perꞵon i Söråsen låter opbiuda Erich Lars hemman ibidem 2 gången.
Erich Perꞵon i Skrämsta wart satt till Målsman för Hustru Anna Olofsdotter
i Wade, hwilken bör och efterhöra hennes arfsrätt hoos Olof Tyrieꞵon i
Fijskiewijk.
Efterskrefne hemman i Bergsiö Sochn hafwa legat obrukadhe i deꞵe
efterfölliande åhren.
Lars Jons hemman i Elgeredh 7 öre 6 ?:r i skatt 678, 679 och 680.
Hustru Märits hemman ibidem 4 öre 21 ?:r i skatt 677, 678, 679, och 680.
Hustru Annas hemman i Tanne 6 öre 14 ?:r i skatt 677, 678, 679, och 680.
Jöenꞵ [Jon i renov domb.] Hans hemman i Biåsta 5 öre 14 ?:r i skatt 677, 678,
679, och 680.
Olof Pers hemman i Skrämsta 4 öre 18 ?:r i skatt 678, 679, och 680.
Nils Olofs hemman ibidem 5 öre 2 ?:r i skatt 678, 679, och 680.
Hans Olofꞵons hem:n i Kyrkiobyn 5 öre 8 ?:r i skatt 674, 675, 676, 677, 678,
679 och 680.
Hans Jons hemman ibidem 5 öre 8 ?:r i skatt 675, 676, 677, 678, 679 och 680.
Hustru Karins hemman i Wade 8 öre – i skatt 678, 679 och 680.
Elias Sigfridꞵons hemman i Tanne 10 öre 14 ?:r i skatt 678, 679 och 680.
Hustru Annas hemman i Högen 4 öre 12 ?:r i skatt 678, 679 och 680.
Förklarades alla Cronan hemfaldne.
Högwälborne H:r Vice Gouverneurens Remissorial af d. 5 Febraurij 681
Ehuruwähl Jag Erich Nerbelius d. 8 Febru: sidstledne månde skrifwa till
Länds- och Tolfmän uti Gnarp, att om dhe fattigas tillståndh och beskaffenheet
nogare skulle Inqvireras så bekändhe nu Nämbden uppå tinget i Bergsiö d. 15
och 16 Martij 681 att dhe ingen wijdare förklarning der öfwer giöra kundhe,
medh mindre dhe skulle införa för hwar och en detsamma som uthi deras
Supplication anmält ähr, och befans att deras fattigdomb af månge åhrs miꞵwäxt
tridiemans knechte beswär, manskapets bortmistande genom döden både hemma
och i fiende landh ökat ähr, för uthan det store beswär som Sochnen Gnarp i
krigstijder medh skiuts- och giästning i store Stråkwägen uthstå måtte, så att alle
deꞵe ofwan Nämbde ähre fattige, warandes Resten som tillförende för hwar och
en upfördh ähr så stor befunnen och samkat för än förpantningsåhren ingingo.
Om ödhe och osådde hemman är en serdeles Attest uthgifwin, hwilka hemman
Sochnen till den ända uptechnadt hafwa, att der af må skiönias hwadh dhe
nödgas medh giäst- och skiutsning uthstå, och att dhe ingen hielp hafwa af
sådane ödes hemman att wänta.
Efterskrefne hemman af Gnarp Sochn hafwa legat obrukadhe och öde.
Sahl. Lars Mårts hemman i Åhs 4 öre 12 ?:r i skatt 672, 673, 674, 675, 676,
677, 678, 679 och 680.
Sahl. Håkan Anders hemman i Frästa 4 öre 6 ?:r i skatt 674, 675, 676, 677,
678, 679 och 680.
Biör Jons hemman i Gryttie 4 öre – i skatt 673, 674, 676, 677, 678, 679.
675 och 680 såddes en dehl af Johan Michelꞵon.
Sahl. Simons Pers hemman i Skiesta 3 öre 6 ?:r i skatt 679 och 680.

Båtsman Hans Hanꞵons ibidem 3 öre 6 ?:r i skatt 675, 676, 677, 678, 679 och
680.
Anders Olofs hemman i Rogsta 1 öre 12 ?:r i skatt 675, 676, 678, 679.
A:o 677 sådde Bruks Bokhållaren Rolof. 680 slog Anders Olofꞵon.
Sahl. Jon Perꞵons hemman i Gryttie 5 öre – i skatt 676, 677, 678, 679 och
680.
Deꞵe hemman förklarades öde som i 4 åhr inge uthlagor af sig kastat hafwa.
Per Anders hemman i Byn legat 673, 674, 675 mästedeles osådt och sedermera
lijtet förmådt.
Efter Högwälborne H:r Öfwerstens och vice Gouverneurens Åke Ulfsparres
Remiss d. 5 Februarij 681. Befans att Eꞵbiör Jonꞵon i Åkeren intet war
skyldigh till 678 mehr än 2 P:r 2 öre efter som BefallningsMan hafwer genom
pantning gamble Resten infordrat.
Efter Öfwerstens och vice Gouverneurens Högwälb. H:r Åke Ulfsparres
Remiss af d. 5 Februarij. Wardt oppå Härads Tinget i Bergsiö d. 16 Martij
ransakat om någre Supplicanters tillståndh och blifwe deꞵe uthlåtne, Swen
Hanꞵon som i Fiskiewijk sin Crono Rest betalt, Abram Jonꞵon i Breåker, des
hemman lutar till öde och Nils Olofꞵons hemman i Skrämsta allarede öde
skrifwit, men deꞵe efterskrefne befinnes wara fattige och skylldige på gamble
Rest som här under anteknas.
Sölfwermynt
Fiskiewijk Mårten Jonꞵon
P:r 25, 9 öre 20 ?:r
Tanne Gynte Perꞵon
P:r 20, 13 öre 7 ?:r
Lars Ersson
P:r 16, 30 öre 5 ?:r
Ytre Hustro Sigridh
P:r 18, 8 öre 4 ?:r
Nämbden och Sochnemännen i Bergsiö wille och kundhe med trygger Eedh
besanna att dhe den bewilliadhe pältzegiärden 676 fyllest till Jämptelandh
lefwererat fast intet finge qvittens der på, hwar öfwer gafs Häradz Attest.
Efter Öfwerstens och vice Gouverneurens Högwälb. H:r Åke Ulfsparres
Remiss d. 5 Februarij 681 wardt befunnit att tå deꞵe Supplicanter Olof
Torieꞵon och Anders Perꞵon i Wade hafwa antagit sine hemman hafwa deras
förre åboer dragit Rest på gården efter som dhe i Supplicationen infördt hafwa
och stå dhe ännu till Rest hoos Cronan för förrige åhren.
Olof Torieꞵon 33 P:r 6 öre 17 ?:r
Anders Perꞵon 38 P:r 17 öre –
Alldenstundh Jon Mårtenꞵon i Hoksta bekiändhe sielf kräfwiandes för Rätten
det hans framledne Broder Per Mårtenꞵon uthsagt, att rocken skulle han och
Modren få taga, af Kierstin Jonsdotter i Biåsta om Per Mårtenꞵon skulle döö,
men alt det han haf:r gifwit henne efter sin skrift, det skulle Kierstin behålla, dy
sades gåfwan om Siuttijo Femb Dahl:r gill och godh det öfrige gånge
Erfwingarne till skiftes efter lagh.
Lars Ingebrechtꞵon i Skiesta bewiste medh sielf sins Edhe och 6 Edgiörs Män
att han hafwer af Rätten wåde tagit så stor skada af Wådh Eldh d. 15 Decemb:

680 så att han äger uti brandstudh af hwarie besuttin Röök i Norre Probsterijet
optaga öre Koppar Mynt.
Gamble Ländsman Jon Hanꞵon i Frästa och Gnarp hafwer åthskillige
gånger låtit till Tinget Stämma sin för detta Tienstedränge Anders Gynteꞵon i
Åꞵ och Bergsiö Sochn, för det han icke allenast olofwandes lupet uthur sin
tienst uthan och att han skall då samma gång för honom bordtstulet ett
Sölfwerbälte om 30 lodh och 3 små ringar tillhopa 1 lodh, för uthan annat smått
som han icke så noga will optechna, Men Anders Gynteꞵon hållit sig undan;
Begiärandes nu Jon Hanꞵon tienstl. Härads Rätten wille taga honom i förhör,
hwilken oppå Ländsmans klagan swaradhe, att efter han fick ringa spijꞵ,
nödgades han träda der ifrån elliest och haf:r Ländsman ofta wist honom sin
wäg, Men till stölden nekar han aldeles och troor snarare att Ländsman sielf satt
bort bältet för Sädh och minꞵ intet hwarest; Ländsman sade att bältet saknades
dagen efter, sedan Anders Gynteꞵon om natten tillförende monde olofwandes
bort löpa, derföre fick han elaka tankar om honom elliest och så ähr han medh
den lasten tillförendhe befunnen som en och annan i Sochnen wähl weta wittna.
Ländsman Abraham Larꞵon i Åhs till witte Anders Gynteꞵon att han af
honom stulet 1 Skåhlpundh Tobbak, sampt peningar af Sohnen Erich
Abrahamꞵon, men huru mycket det war kan han intet grant minnas, han hafwer
och stuhlet af Ländsmans Pell Pers Tienste piga Anna Jonsdotter i Bergsiö
25 al:r Läreft á 8 öre alnen och ehuru han will sin Syndh medh nekandhe
öfwerskyhla, så ähr han doch illa troendhe efter han ifrån ungdomen brukat
snatterij, han hafwer och för någon tijdh sedan, och tå han tiente i Lingare i
Tuna Sochn luppet gatu lopp för stöldh som uti Stads protocollet i
Hudwichswald skall kunna igen finnas, det han och nu tillstodh.
Anders Gynteꞵon förmantes af Rätten att bekiänna sanningen och ångra sina
Synder, tå och han kunde ifrån sitt tiufwerij afwänias. Hwarpå han swaradhe,
och sadhe sig giärna willia bekiänna, Men dhe föra mehra på honom än han ähr
skuldfallen till och kan altså intet neka för Tobbaket och Läreftet men för
peningar och bältet nekar han aldeles om det skulle wara dhet sidste ordh han
talte, och hoppas med guds hielp att han skall få dem som honom der ifrån wäria
och befrija.
Ländsman påstår fulleliga att han stulet Bältet och troor att han ingen får som
honom der ifrån will eller kan befrija. Resolutio. Ährendet lades till Nämbdens
flijtige betänkiandhe hwilka på sin Eedh icke kundhe frija honom ifrån stölden
hälst emädan han der medh ofta beträdd doch icke tingfördh ähr, uthan bör
Anders Gynteꞵon giöra sig frij. Hwarföre han och fäste Lag att sigh medh 6
Edhgiörs Män till näste Ting befrija.
Ehuruwähl tillförendhe oppå Högwälborne H:r Gouverneurens Remissorial
under d. 5 Februarij 681, blef på Häradstinget i Bergsiö d. 16 Martij sidstledne
Attesterat om någre Sochne fattige af Gnarp Sochn, men som längden, hwar uti
dhe fattigas Rest technat war, fans maculerat och åtskillige Summor raderade,
altså hafwer Högwälborne H:r Gouverneuren under d. 16 hujus befallat att en ny
längdh, medh des beskaffenheet skulle opsättias, fördenskuldh tillskylldigt föllie
af ofwanståendhe Ordres bled wid min genom resa till Gnarp Sochne Stugu d.

20 Junij uti Länds- och Tolfmäns, sampt den skylldigas närwaru, ransakat om
efterskrefne Personer, hwilka af det allmänne Krigz beswäret, som dem mehra
än andre i Landet öfwergången är, efter dhe på alle sijdor medh Skiutsning i
store Stråkwägen ähre beswäradhe, så att deras kostnadh, emoth sielfwe
Ordinarie Räntan mycket öfwerskiuter, ähre dhe fördenskull af detta så wäll som
många åhrs miꞵwäxt så uthfattige wordne, att dhe näpligen uthan förskoning
kunna för sigh komma hwilket dhe fuller uti dheras Supplication klageligen
infördt ähr; Doch icke förtigandes att på dhe 3 hårde åhren finge allmogen intet
sädes korn i landet kiöpa, uthan måste resa rill Hernösandh och kiöpa för 22 P:r
Tunnan, som intet war fröhaft eller dugse så att månge intet Korn finge och
somblige eij så mycket igen, som dhe sådde uthan bara Hallmen och finnes hwar
och en af slik beskaffenheet och så mycket ännu på gamble Resten Skylldige
förr än förpantningen ankom, och sädan en dehl af Skulden exiqverat ähr, som
föllier.
Abram Erꞵon i Grängsiö 6 öre 12 ?:r i skatt, hans Swärfader Clemmet
Erꞵon besuttit samma hemman, men trädde der ifrån 675, tå Abram det halfwa
hemmanet sådde, men den andra halfparten låg af Swärfadren osådt som
merendels skullden pådragit så att ännu der af stå till Rest 14 P:r 11 öre
Sölf:rM:t.
Johan Anderꞵon ibidem trädde till hemmanet 5 öre 8 ?:r sädan förre åboenden
Isach Perꞵon lembnade det 674 osådt hwilken och uthgick för Trijdieman åth
Jemptelandh 675 steg landbonden Anders Anderꞵon till och efter han ringa sädh
fick, trädde han der ifrån och 676 tog Johan Anderꞵon emoth det samma och
står altså hemmanet Skylldig 8 Dahl:r 30 öre 19 ?:r Sm:t hwilken Rest af dhe
förre åboenderne pådragin ähr.
Olof Hanꞵon i Byn 5 öre 12 ?:r måste 675 lembna hemmanet obrukat, tå han
för Trijdiemans Knecht till Jemptelandh uthgå måste, men 676 låthe
Qwinfolken, som ingen Manshielp hadhe, såå och slå hemmanet till hälften,
sedermera hafwer han suttit på hemmanet, mäst uti siukeligit tillståndh, så att
han intet förmått gamble Resten fullgiöra, uthan Skylldig 15 P:r 18 öre 4 ?:r
Sm:t.
Per Nillꞵon 3 öre 18 ?:r detta hemman haf:r hans Fader Nills Anderꞵon
besuttit som i månge åhr blindh warit der näst tog Sonen Swen Nilꞵon emoth
hemmanet, som för Båtsman 676 uthtagin blef, fördenskull blef hemmanet 676
osådt, och måste så denne Per Nilꞵon träda till hemmanet sädan det 2 åhr osått
legat hafwer, ähr skylldig på gammal Rest 15 P:r 28 öre 8 ?:r Sölf.M:t.
Erich Anderꞵon ibidem 5 öre 6 ?:r måste för sin fattigdomb låta hemmanet
674 och 675, såhs till halfdehles, sedermehra och af wargehanda olyckor på sin
boskap, och annan tunga i denne förflutne feigde i armodh fördiupat, så att han
på gamble Resten ähr blifwin skylldig 10 P:r 10 öre Sm:t.
Erich Perꞵon ibidem 7 öre 6 ?:r i skatt hafwer för uthan andre beswär, som
denne tijden allgemen warit, lijdit stoor olycka på sine Creatur, hwar igenom
han så i armodan är kommen att han icke mächtar gamble Resten 18 P:r 12 ?:r
Sölf:rM:t.

Per Anderꞵon ibidem will gierna efter krafterne tillsee att kunna hemmanet 6
öre 6 ?:r i skatt behålla, men för sitt siuklige tillståndh och den dyra tijden måste
han det 673, 674 och 675 mästedels lembna osått doch sädan kommit sig
någorlunda före, så att han förmodeligen hädan efter sin skylldigheet skall
fullgiöra allenast han medh gamble Resten 36 P:r 6 öre 19 ?:r Sm:t benådat
blifwer.
Hustro Kierstin 3 öre 6 ?:r i skatt hennes Son gick 675 för Trijdieman, och
sedermera tå han hemkom tagin till Båtzman för hemmanet, hwar igenom
Jorden ähr kommin i wanbruk, och på gamble Resten blifwit skylldig 7 P:r 10
öre 12 ?:r Sölf.M:t.
Hans Anderꞵon i Bosta 14. 12 i skatt, hans Fader Anders Olofꞵon, mächtade
icke hemmanet 674 och 675 mera än halfparten säda, sedermera tå Sonen det
emothtog, lijdit icke allenast miꞵwäxt, uthan af myckin Skada på sitt boskap ähr
och blifwin Skyldig 38 P:r 14 öre Sm:t på gamble Resten.
Anders Jonꞵon i Åhs 4 öre i skatt, hafwer stor mothgång haft i det all hans
boskap ähre döde blefwe, des uthan och hehla hans gårdh 677 opbränd, hwar
igenom han i fattigdomb fördiupat, doch efter yttersta söcht Resten betahla, men
finnes lijchwähl på gamble uthlagorne skylldig 10 Dahl:r 1 öre Sölf.M:t.
Per Olofꞵon ibidem 5. 18 i skatt haf:r i deꞵe åhren för medellösa och brist på
manshielp icke mächtat hemmanet, som sig bordt, bruka, uthan nödgades, det
första åhret lembna osått, sädan blef han siuk, hwar igenom händt är att han icke
så mycket af hemmanet fått berga, som till Sochne Jämbnaden förslå kunnat,
han hafwer och måst betahla den boskap som af odiuren förderfwade blefwe
hwilka han till Skieppans haft, är altså i stor armodh kommin att han intet
mächtar gamble Resten 66 P:r 21 öre 7 ?:r Sm:t betahla.
Jon Johanꞵon 5 öre i skatt, gick Trijdieman åhren 675 och 676, der igenom
hemmanet legat obrukat, och altså dhe åhren på uthlagorne blifwit skylldig 28
P:r 26 öre 3 ?:r Sm:t.
Erich Jonꞵon i Frästa 8 öre 18 ?:r i skatt tillträdde hemmanet sädan förre
åboenden Hans Erꞵon 675 dödh blef, hwilket åhr det och osådt liggia månde är
altså honom Resten påskrifwen 14 P:r 6:22 Sm:t den han icke mächtar betahla.
Biör Biörꞵon ibid. 7. 12 måste för brist på Sädeskorn lämbna hemmanet 674
och 675 osådt, men 676 och 677 Sådde andre det till hälften 678 och 679 hafwer
Anders Swenꞵon brukat hemmanet på Landborätt den han och på samma åhr
fullgiordt står altså den gamble Resten som är på gården dragin tillbaka Nembl.
51 P:r 15 öre 10 ?:r Sm:t will nu giärna tillsee att kunna hemmanet behålla och
sin skylldigheet fullgiöra der han medh denne Rest förskont blif:r.
Unge John Hanꞵon ibid. 5 öre 18 hans Fader Hans Olofꞵon dragit störste
dehlen af Resten på hemmanet förr än han dödh blef, sädan tog Sonen Olof
Hanꞵon emoth hemmanet, som straxt 675 uthtogs för Båtzman då och

hemmanet blef osått, denne Jon Hanꞵon will giärna hemmanet förswara der han
gamble Resten 26 P:r 10 öre 18 ?:r Sm:t kundhe qwitt blif:a.
Gamble Jon Hanꞵon 13 öre 18 ?:r i skatt är en gammall och Siuklig man som
med en ohällsosam kropp dragits uti 13 åhrs tijdh och nu på någre åhr med
twänne kryckor fohlat sig fram, fattigdomen haf:r och hindrat honom att han
icke mächtat hemmanet så bruka som sig bordt, uthan nödgas uti dhe förflutne
hårde åhren 672 673 674 och 675 lembna halfwa hemmanet osått, är altså på
gamble Resten skylldig blifwin 42 P:r 24. 4 Sölf:rM:t.
Lars Hanꞵon i Wallen 3 öre i skatt, nödgades och 675 lembna hemmanet osått,
tå hans Fader Hans Larꞵon dödh blef, efter han åhren tillförendhe 673 och 674
intet fick så mycket af åhrswäxten som han uthsådde, icke eller fick han 675
kiöpa Fröökorn, för än Sädes tijden öfwer gångin war, ähr altså på deꞵe åhren
Resten på hemmanet dragin 20 P:r 27 öre 19 ?:r Sm:t.
Per Jonꞵon hafwer medelst fattigdomb måst lembna hemmanet 5 öre 18 ?:r i
skatt 675 osått, efter han dhe twänne nästföregåendhe åhren ingen åhrswäxt fick
inbärga icke eller fick han Sädeskorn kiöpa förr än den rätta sädes tijden
öfwergångin war, ähr altså blifwin på gamble Resten skylldig 31 P:r 4 öre 1 ?:r
Sm:t.
Olof Abramꞵon 10 öre i skatt, hans Broder Anders Abramꞵon hafwer
tillförendhe suttit på hemmanet, och merendels Resten pådragit, men sädan Olof
Abramꞵon kom ifrån Jemptelandh 676 som för Trijdieman uthgången war,
nödgades han emothtaga hemmanet, som ifrån 673 mehrendels osått legat
hafwer, ähr altså ännu gamble Resten ståndhe på hemmanet 72 P:r 23 öre 6 ?:r
Sm:t.
Anders Perꞵon ibidem 2 öre 12 ?:r i skatt, måste för brist på Sädeskorn lembna
hemmanet 675 osått 676 fick han intet mera såå än ½ tunna, sädan hafwer han
mistatt uti denne krigstijden 2 st. goda hästar som igenom Durch Marcherna äre
förfarne blefne, hafwer giordt sin högsta flijt, lichwähl på gammall Rest
Skylldig 1 P:r 1 öre 12 ?:r Sm:t.
Hustro Sigrid i Berge 2 öre 6 ?:r Mannen Anders Olofꞵon blef dödh 674,
sädan togs Sonen Per Anderꞵon för Båtzman 675, hwilket åhr och hemmanet
blef osådt, men 676 tå han en annan Karl fick i sitt ställe insättia sådde han
något litet, ähr nu på gamble Resten ifrån dhe åhren Skylldig 8 P:r 14 öre Sm:t.
Lars Michelꞵon ibidem måste låta hemmanet 5 öre 12 ?:r i skatt, liggia 673,
674 och 675 mästedehles osått, efter han icke mächtadhe kiöpa Sädeskorn,
emädan den tijden giälde en tunna Sädh 24 P:r 676 blef han dödh och 677
tillträdde en annan Per Jonꞵon, som der på sittiandhe ähr, som nu på sine åhr,
uthlagorne richtigt Ehrlagdt, det han och här efter uthfäst, allenast han må
gamble Resten 17 P:r 18 öre 9 ?:r Sm:t qwitt blifwa efter den af dhe förre
åboender på hemmanet dragin ähr.
Per Jonꞵon ibidem 5 öre 12 ?:r tillträdde hemmanet sädan Swän Michelꞵon
det 674 för fattigdomb afstodhe tå och hemmanet war mycket wanbrukat, så att

Per Jonꞵon dhe förste 3 åhren ganska ringa Sädh fick inbärga ähr altså på
gamble Resten skylldig 22 P:r 25 öre 11 ?:r Sm:t.
Per Anderꞵon i Röde 9 öre i skatt tog emoth hemmanet sädan Swärfadren Jon
Hanꞵon det 674 afstodh, som mycket wanbrukat war. Swärfadren hafwer och
mycken Rest dragit på hemmanet och många ängesstycken bortpantat den
Mågen på giörligaste söcht betahla, så att han på gamble Resten allenast står
skylldig 9 P:r 28 öre 21 ?:r Sölf:rM:t.
Hustru Elin i Ginsta 6 öre 18 ?:r Mannen Wijbiör Isachꞵon medh hustrun,
barnen så wähl som Huusfolket låge alle siuke 674 hwarföre och dhe ganska
ringa finge berga af hemmanet. 675 låg halfwa hemmanet osått, hwar igenom
han medelst Siukdomen, som honom altijdh plågadhe ähr på gamble Resten
blefwin skylldig 36 P:r 16 öre Sm:t, Änkian lefwe nu i Armodh.
Jon Olofꞵon 8 öre 12 ?:r i skatt brukade till halfdels hemmanet medh sin
Hustro Broder Hans Jonꞵon till åhr 673, men som han intet kiändhe sig
mächtig hemmanet längre förestå, afstodh han hemmanet och tienst på Bruket.
675 låg Jon Olofꞵon medh alt sitt Huusfolk Siuk, så att han intet fick af
hemmanet berga, dhe öfriga åhren sådde han fuller Jorden, men gudh bättre
ringa fått uti ladurne inbärga ähr altså gamble Resten Stående på hemmanet 45
P:r 4 öre 1 ?:r Sölf:rM:t.
Anders Perꞵon i Åkne 4 öre i skatt, hafwer en gammall Fader, som tager en lått
af hemmanet sig till uppehälle, han hafwer och åthskillige gånger kiöpt sädes
korn, men råkat för det som intet fröhäft war, och altså ringa sädh fått inbärga,
han haf:r och mistat 2 st. hästar, genom Skiutsningen med Amunition uti denne
feigdh såsom och på sin Boskap lijdit stoor skada, ähr så blefwen på gamble
Resten skylldig 5 P:r 21 öre 12 ?:r Sölf:rM:t.
Hustru Brijta i Gryttie, måste låta hemmanet 4 öre i skatt mästedehles liggia
osådt uti 3 åhr sädan mannen Olof Larꞵon 674 död blef, men ifrån 675 hafwer
hon fuller med sin Son Jon Olofꞵon hemmanet besädat och all annor
Extraordinarie tunga uthstådt, men fast ringa fått inbärga, är på gamble Resten
skylldig 11 P:r 9 öre Sm:t.
Johan Falk ibidem 5 öre i skatt, besitter det hemman som Swärfadren Anders
Perꞵon förr åbodt, sädan wid hans afträde emothtog Sonen Anders Anderꞵon
hemmanet som in till 673 tillhoopa dragit Resten på hemmanet tå och bådhe
Fadren och Sonen på samma åhr blefwe döde, hwar igenom hemmanet blef osått
till 675, tå mågen, denne Johan Falk, det tillträdde och ähr så denne Rest 57 P:r
11 öre 5 ?:r Sm:t uthaf Swärfadren och Swågren dragin på hemmanet.
Nils Larꞵon i Gryttie mächtadhe icke hemmanet 6 öre 6 ?:r i skatt förestå uthan
af medellösa nödgas 675 och 676 lembna halfwa hemmanet osått, hälst efter
Sädes kornet kåstadhe 22 P:r Tunnan, han mistadhe åhr 677 2 st. goda hästar
igenom den myckna Skiutsningen i denne krigstijden, ähr doch på gamble
uthlagorne intet mera skyldig än 8 P:r 24 öre 22 ?:r Sölf.M:t.

Per Erꞵon i Rogsta, des Fader Erich Erꞵon blef dödh 675. Tå och hemmanet
8 öre 6 ?:r i skatt blef störste dehlen osådt, 673 och 674 Skiedde och lijka så för
mangell och Sädes korn, ähr altså medelst ringa inkomst i stor fattigdomb
fördiupat, så att han på gamble Resten står skylldig 46 P:r 15 öre 12 ?:r Sm:t.
Lars Perꞵon ibidem som besuttit hemmanet 10 öre 8 ?:r sädan Fadren Per
Simꞵon 677 dödh blef som 2 åhr tillförendhe icke mächtadhe hemmanet mera
än till hälften besäda är nu på gamble Resten skylldig 14 P:r 13 öre 16 ?:r Sm:t.
Anders Anderꞵon i Giällsta emottog hemmanet 4 öre i skatt, sädan förre
åboenden Erich Erꞵon afstodh och det 674 och 675 lembnade osått och i
wanbruk 676 tillträdde Anders Anderꞵon och fick ringa sädh, så att han illa
kundhe fohla Krigzfolket medh, ähr således Resten på hemmanet ståendhe som
Erich Erꞵon på dragit 17 P:r 19 öre 12 ?:r Sölf.M:t.
Erich Anderꞵon i Husta, des Moder Hust. Anna efter Mannens dödh hållits
wid hemmanet 4 öre i skatt, 673 och 674 tå han för dyrt Sädes korn icke mächta
mehra än halfparten Säda men 675 låg det alldeles osått står altså gamble Resten
på hemmanet 5 P:r 22 öre Sölfwermynt.

Dito d. 28 och 29 Novemb:
Nämbdeman Hans Jonꞵon i Trösten för sin Siuk- och bräckeligheet wardt
ifrån tiensten Dimitterat, i des ställe förordnades Swän Jonꞵon i Gamsätter,
som swor sin Nämbdemans Eedh.
Gynte Perꞵon i Åsen fick afskiedh i stället Anders Jonꞵon i Högen som swor
sin Nämbdemans Eedh.
Oplästes Kongl. Maij:ts Skogsordning 664.
Dito Tienstefolcksordningen 664.
Dito om Barnemordh 681.
Item Kongl. Maij:ts uthgångne HuseSyns ordning d. 8 Julij 681.
Tijondhe rächnarne af Gnarp Sochn Erich Jonꞵon i Grängsiö, Erich Perꞵon i
Byn, Erich Anderꞵon ibidem, Lars Mårtzson i Åhs, Unge Jon Hanꞵon i
Frästa, Biörn Biörnꞵon ibidem, Anders Jonꞵon i Wallen, Lars Hanꞵon
ibidem, Johan Johanꞵon i Gryttie, Mårten Olofꞵon i Ängeby, Per
Håkanꞵon i Böhle, Hans Anderꞵon i Böhle, Olof Olofꞵon i Giällsta, hwilka
med handh å book swore att dhe Tijonden rätzlige rächnat och med sin wettskap
Cronones rätt icke försnillat.
Till skylldigt föllie af hans Excell: Högwälb. H:r General Leutnantens och
Gouverneurens Jöran Sperlings Remissorial d. 15 Novemb: 681 att noga
undersökia huru wijda Kyrkioherdens Wyrdige H:r Hans Gevalij beswär
finnes af sanning bestå så blef der om på Härads Tinget i Bergsiö d. 28 Novemb:
681 Inqvirerat och befanns aldeles af den beskaffenheet som Suppliqven
Exprimerar, kunnandes Nämbdemännen i Gnarp icke undfalla att Kyrkioherden
wid första tillträdet till Pastoratet icke så ymnigh opbördh af Sochnen haft hwar
medh han sitt ringa huushåld kunde underhålla, emädan förre pastoris Änkia

nöth icke allenast halfparten af Sädes Wäxten på Präste bohlet och trijdieparten
af hööwäxten uthan och 20 bönder serskilt för sig behålla monde af hwilka hon
och all tijondhe fick åthniuta, doch för Sochnemännens armodh i förfluthne
feijgdetijdh måst många giästningar af Officerare och andra förnähme resandhe
emothtaga hwar igenom han det endaste som han medh sigh hade, tå han till
Sochnen kom, måst till Sädes inkiöp anläggia des uthan wardt och honom 678
och 679 så wähl som andre Prästemän i Landet pålagdt Krigzhielpen uthgiöra
derföre och han första åhret 678 fast han ingen Spanmåhl sielf ägdhe, måste
opkiöpa för 20 Dahl:r Tunnan den han in natura till Jemptelandh lät opföra, 679
ähr Krigzhielpen honom påfört för 15 Dahl:r Tunnan som ännu af ofwantalde
orsaker innestå, och kundhe hehla församblingen eij nogsampt beklagel. sig
påminna hwad ringa förmögenheet hoos dem fans i den förflutne Krigztijden så
att Siählesörjarens inkomst mycket der af förminskades alldenstund månge
hemman tå wore uthan åbo och osådde. Hafwandes Kyrkioherden des uthan 6 st.
barn som han måst efter sitt ståndh underhålla hwar af nu allenast ett barn ähr
genom giftermåhl försörgdt.
Ehuruwähl Hans Excell:s Landshöfdingen Högwälborne H:r Jacob
Flemming opå Supplicantens Sal. Kyrkioherdens i Gnarp Wyrdige H:r Lars
Wallenij Änkias Gudfruchtige Hustru Kierstin Olofsdotters anbringandhe d.
4 Septemb: 679 Resolverat att der beskaffenheeten så finnes som Änkian
framstält bordhe henne billigt ingen kostnadt påläggias, Men såꞵom Änkian till
denne tijdh intet söcht Härads Rättens Attestatum altså infann hon sig på Tinget
i Bergsiö d. 28 Novemb: 681 begiärandes det Härads Rätten wille meddehla
henne sådant wittnesbördh som med hennes tillståndh iämblijcht ähr, Så emädan
det af sanning består hwad som i Supplicationen infördt ähr och des uthan är
Rätenom wähl bekant uti hwad willkor Änkian efter Mannens dödh lembnades,
ty hennes Sal. Man tiente för Cappelan i Hermånger uti 28 åhr och tå han
omsider wardt till Kyrkioherde uti Gnarp förordnat fick han fuller Jorden besäda
men lijfstijden rächte icke till des han fick åhrswäxten inbärga, blef altså Änkian
uti fast beklageligit tillståndh försatt aldenstundh hennes Sahl. Man wardt
pålagdt straxt wid tillträde till pastoratet, att præstera Dragone Rustning och uti
Krigztijden fick hon af församblingen ganska ringa inkomst för des fattigdomb
skuldh, som af någre åhrs miꞵwäxt och dyr tijd förorsakades; Hwarföre och hon
i stor fattigdomb medh 7 st. barn lembnades, detta hafwer Högwälborne H:r
Generalen och Gouverneuren H:r Carl Sparre tillförendhe behiertat, men
ingen skriftelig Resolution till afförning ähr nått uthan ähr Änkian ännu för
samma medehl hoos BefallningsMan Debiterat, hwar till hoos henne ingen
förmögenheet finnes till des förnöijandhe.
Efter Hans Excell:s H:r General Leutnantens och Gouverneurens
Högwälborne H:r Jöran Sperlingz Remiss d. 14 Novemb: 681 att noga
undersökia beskaffenheeten af Supplicantens Per Påhlꞵons i Nordanbro och
Haꞵella Sochn klagemåhl så blef der om på tinget i Bergsiö d. 28 Novemb:
Inqvirerat och så i sanning befunnet att den Soldat Per Hinderꞵon benembdh
Supplicanten på uthskrifningen 678 instälte och 500 P:r hufwudlega tillsagdt,
rymbde hem ifrån Skåne sedan han genom Munstringen gådt hadhe, hwarföre
och Soldaten till uthskrifningen 679 skaffadhe sig en annan Karl i ställe den
wärdarne Per Påhlꞵon och Erich Olofꞵon hade medh sig, men efter Karlen war
gammal kiändes han odugelig i tiensten, blefwe altså wärdarne pålagde betahla

den rymbde Soldaten medh 200 Dahl:r Km:t der igenom och Per Påhlꞵon är
worden lijka som afwika och som den sine sinnen icke råder, uthan altsädan
måste wara fast slagen wid wäggen hwarföre och näst förmaning till des
anhörige att hålla wärdh om honom, oplästes det 15 Cap. Dråp M. B. med wåda,
tå nu Kongl. Maij:ts allernådigste pardons placat af d. 25 Septemb: 681 blef
publicerat kom åther den rymbde fram på Sochnen, som tillförendhe sig på
Skogarne undanhållit och wille stiga in i tiensten igen ther honom kundhe
efterlåtas, hwar igenom dhe fattige bönderna kundhe dhe 200 P:r i nåder
tillgifwas hwilket Härads Rätten befalte att Sochnemännen honom hoos
Officerarne angifwa skulle.
Såꞵom Högwälborne H:r General Leutnanten och Gouverneuren behagat
Resolvera d. 14 Novemb: 681 att Supplicanten Erich Larꞵon ifrån Torp
Sochn skulle åthniuta den förordning som Landshöfdingen Högwälborne H:r
Jacob Flemming om TrijdieMännerna lembnat, dy wardt han och tillehrkiändh
att bekomma hwad som ännu kan återstå uthaf den uthfäste legan 60 P:r som
hans Broder af wärdarne Hans Anderꞵon i Kyrkiobyn, Mats Hinderꞵon
ibidem och Anders Olofꞵon i Swijdia tillsagdt war och att Haꞵella Sochn skall
förnöija des uthan Erich Larꞵon och des Fader såꞵom rätte Erfwingar medh 40
P:r Km:t hwar till NämbningeMannen Erich Erꞵon i Haꞵella skall honom
behielpelig wara. Doch att han först betahlar der af dhe 40 m:r för hemgången
och 6 m:r Sm:t för oqwädins ordh till Ländsman Per Perꞵon i Bergsiö.
Efter Hans Excell:s Högwälborne H:r General Leut:s och Gouverneurens
Remissorial d. 14 Novemb: blef opå Häradz Tinget i Bergsiö d. 28 Novemb: 681
ransakat om Supplicantens Änkia Hustro Kierstins i Edhe och Bergsiö Sochn
anbringandhe hwilket så medelst Nämbdemännens bewittnande wardt i sanning
befunnit, att hon sädan Mannen Anders Påhlꞵon död blef icke uthan stort
beswär dragits med hemmanet och uthi förflutne Krigztijdh mycken tunga
uthstådt hwarföre och hon i stor armodh med månge små barn är sittiandhe och
på uthlagorne skylldig 14 P:r 31 öre Sölf:rM:t hwar till ingen råd finnes, der icke
hon af nåde kunde ehrhålla någon tillgift på dhe gamble uthlagorne som Mannen
i lijfstijden medelst miꞵwäxt, och andre tillstötandhe olägenheeter mehrendels
pådragit hafwer.
Krögarens Änkia Hustro Karin på Åhrskogen lofwadhe betahla till Finnen
Knuth i Armsiö och Niurunda dhe 6 P:r Km:t som Dottren Margreta opå sin
förtiente löhn hade att fordra.
Ehuruwähl Hustro Ingell i Engeby wille förhålla Per Olofꞵon i Röde sin
åhrslön 10 Dahl:r emoth den Koo som han skulle hafwa för 28 åhrs tijdh sädan
till Skieppans tagit af hennes förre Man Olof Jonꞵon men såꞵom han någre åhr
tillförende hoos henne tient och hon aldrig krafdt honom mindre innom denne
långa tijden der på yrkiat, sade Nämbden att efter dhe bägge warit försumblige
bör Änkian gifwa Per Olofꞵon halfwa åhrs lönen Nembl. 5 P:r Km:t hwarmedh
den öfrige fordran skall dödat warda.
Såꞵom Nils Larꞵon i Gryttie och Gnarp Sochn ähr i twist med sine grannar
Johan Johanꞵon, Jon Olofꞵon och Johan Falk, sampt Anders Perꞵon i
Ockne, om Haddungs Skogen, dy wardt dem förordnat Sex Manna Syn, hwilka

skohle besichtiga Tracten och tillsee huru mycket hwar och en bör hafwa efter
skatten i byn, Nembl. på grannarnes wägnar, Olof Larꞵon, Hans Jonꞵon och
Hans Larꞵon i Elgeredh och på Nils Lars wägnar, Erich Ingemarꞵon i
Hällan, Mårten Nilꞵon i Åå och Jon Perꞵon i Dwästa och Jättendahls
Sochn.
Befallningsman Wälb:de Hans Larꞵon Noræus frågadhe Sochnemännen af
Bergsiö om dhe hafwa gifwit mera än En Dahl:r Sölf:rM:t för hwar Persohn som
icke stode i Rothan, blef swarat, att intet mera blef fordrat eij eller wore dhe
mächtige mera uthgifwa hwar opå tings bewis meddeltes.
Tijondhe rächnarne af Bergꞵiö framkommo och sin liflige Eedh swore att dhe
tijonden rätzlige rächnat, Hans Jonꞵon i Elgeredh, Hans Anderꞵon ibidem,
Anders Tyrieꞵon i Fijskiewijk, Jon Larꞵon ibidem, Swän Jonꞵon i
Gamsätter, Lars Swenꞵon i Tanna, Hans Jonꞵon i Trösten, Nils Olofꞵon i
Breåker, Gynte Perꞵon i Åsen, Jon Hanꞵon ibidem och Lars Jonꞵon i
Hulte. Af Haꞵella Sochn Erich Erꞵon, Olof Erꞵon i Nordanbro, Anders
Hanꞵon i Berge, Eꞵbiör Hanꞵon ibidem och Per Larꞵon i Kyrkiobyn.
För Änkia Hustro Kierstin i Edhe sattes till Målsman Nils Olofꞵon i Breåker.
Någre Sochne Män ifrån Jättendahl förfrågade sig om dem må tillåtas giöra
någon rödning på Edåhs boskogen som dhe en godh tijd i underpant haft hafwa;
Erich Perꞵon i Elgered som egandhe till bowallen sadhe att Jättendahls Man
fahra altijdh medh sin Boskap på skogen 8 dagar förr än dhe och des uthan
willia Jättendahls man giöra sitt rödnings landh uth medh deras Begerhuus
???uth så att han intet hafwer frij Walle wäg till Huusen. Resolutio. Godhe Män
skohle bese orten hwarest dhe må kunna Saklöst rödia, hwar till deꞵe gode Män
förordnade blefwe Nembl. på Jättendahls sijda Jon Perꞵon i Dwästa och Pell
Perꞵon i Bäling, på Bergsiö sijdan Hans Jonꞵon i Trösten och Anders
Tyrieꞵon i Fiskiewijk, icke deste mindre blifwer Jättendahls Man behållen wid
sin lagwarde pant till des dhe få sine fulle peningar och måge dhe samsättia sig
om en wiꞵ dagh till boförning.
För Sal. Lars Stafz barn i Elgeredh sattes till Målsman Faderbröderne, Olof
Stafꞵon i Skrämsta och Per Stafꞵon i Elgeredh emädan des förre förmyndare
Per Anderꞵon i Lunne icke är så när för handen.
Nämbninge Man Erich Erꞵon i Haꞵella sattes till Målsman för Lars Jons
Enkia Hustro Margreta i Fiskiewijk.
För Per Jons Fader Syster i Wallen, Änkia Malin i Elgeredh sattes till
Målsman Lars Perꞵon i Elgeredh.
Jon Erꞵon i Elgeredh opbiuder sig till Syttningz emoth allan sin egendomb i
löst och fast 1 gången.
Erich Larꞵ hemman i Åsen 6 öre 4 ?:r i skatt opböds af Gynte Perꞵon ibidem
3 gången.

Änkia Hustro Kierstin Sahl. Hans Påhls i Byn opbiuder hemmanet ibidem 3
öre 6 ?:r i skatt 1 gången.
Lars Anderꞵon i Skrämsta opbiuder Sahl. Hans Olofs hemman ibidem 8 öre
19 ?:r i skatt 1 gången.
Alldenstundh Gamble Piga Kierstin Matsdotter hafwer gifwit sig till
Syttnings hoos sin Syster Sohn Olof Bengtꞵon i Kyrkiobyn och Haꞵella att
henne emoth allan hennes egendomb skiöta och fohla i döde dagar, han och
henne på Tre Häradsting opbiudit, och ingen af Slächten sedan sidste opbodet d.
23 Septemb: 681 skiedde klandrat, dy tillährkiändes Olof Bengdtꞵon all den
egendomb som efter hennes dagar kundhe i behåll wara, der emoth han och
Obligeras sin lofwan fullgiöra.
Efter Högwälborne H:r Öfwerstens och vice Gouverneurens Remiss blef på
Tinget i Bergsiö d. 28 Novemb: 681 befunnit att förre åboenden Erich Olofꞵon
i Fiskiewijk wardt 676 skrifwin Tridie Mans Knecht hwilken och samma åhr
fölgde till Jempteland hwarest han och dödh blef innom hwilken tijdh hans
hustro suttit på gården, men ingen rådh haft Jorden bruka uthan är hemmanet
lembnat i lägerwall så att det ifrån 677 och in till 680 legat alldeles öde och för
fäfoth, 680 ingick Supplicanten Erich Perꞵon ächtenskap medh frambledne
Erich Olofꞵons Dotter, då han hemmanet tillträdde, men wart icke mehra än
Jorden som i Linne lagdh war, opkiöra sampt huuꞵen och giärdslegårdarne
förbättra, i detta åhr fick han Jorden besäda, men för dhe förrige åhrens wanbruk
ganska ringa fått inbärga lichwähl föres honom Crono Resten 56 P:r 4 öre 14 ?:r
Sm:t till last, hwilken Rest Swärfadren i sin tijdh störste dehlen pådragit, och det
öfrige på kommet medan hemmanet obrukat legat, han är och för tijden tillsagdh
att leija Soldat efter färden på gården är förnött hwarföre och han till hemmanets
oprättelꞵe betarfwar någon frijheet.
Oppå Härads Tinget i Berg siö d. 28 Novemb: 681 blef efter Högwälborne H:r
Öfwerstens och vice Gouverneurens Åke Ulfsparres Remissorial d. 16 Junij
681 ransakat om Framledne Håkan Anders hemman i Frästa 4 öre 6 ?:r i skatt
och befans efter Nämbde Männens bewittnandhe så i sanning wara, att 674 tå
Håkan Anderꞵon icke såg sigh mächtig hemmanet förestå, gaf han sig der ifrån
till Masugnen i Gnarp derest han så wähl som annorstädes sin föda förtiente in
till 678 tå han åter trädde till hemmanet, men af ringa macht och förmögenheet
det åter måste för fäfoth lembna, och emädan Båtzmans Skåttet stod på gården
wardt han lagskrifwin och således samma åhr på Flåttan dödde, hwarföre och
hemmanet ifrån 674 till 678 war öde och 678 wardt brukat och åter 679 lembnat
öde 680 månde Anders Swenꞵon samma hemman besäda 681 haf:r
Kyrkioherden Wyrdige H:r Hans Gevalius det till bruks antaget och will
Crono Resten betahla ther någon frijheet honom efter ödes måhlet kundhe
förunnas. Men om förre åhrens Prästegårds byggningar kunde Härads Rätten sig
icke förklara förr än Extractet af Probstetings Protocollo framwijses, hwar uthaf
kan pröfwas hwart åhrs huus röthe och huru straffet der efter bör Modereras.
Doch blef Allmogen förmant att ställa sig Kongl. Maij:tz allernådigste Huuse
Syns ordning 681 uthgifwin, som för dem opläsen blef, till underdånig
efterrättelꞵe.

Såꞵom Hans Excell: General Leut:n och Gouver:n Högwälborne H:r Jöran
Sperling haf:r opå Länds- och Tolfmäns wittnesskrift under d. 15 Novemb: 681
Resolverat att deras angifwande om ödesmålet på Skiästa och Ginsta hemmanen
skulle ransakas och en omständelig Attest der öfwer medhdehlas så wardt der
om nu på Härads Tinget i Bergsiö d. 28 November 681 Inqvirerat, och befans att
Sal. Erich Olofs hemman i Skiesta 4 öre 12 ?:r i skatt hafwer sädan äganden
670 dödh blef, blifwit af åthskillige åboer häfdat, som först af hans Hustro uthi 2
åhr, men för medellöꞵheet måste det afstå, 673 och 674 blef det af Per Nillꞵon i
Byn uptagit, men uti Fastetijden 675 lembnadhe hemmanet för fäfoth som det
och alle åhren in till 677 öde liggia monde 678 wardt hemmanet åter af en annan
Olof Perꞵon i Husta optagit, den der fuller uthfästat att willia efter krafterne
Jorden medh gården oprätta men under samma Inqvisition framkom Borgaren
Erich Larꞵon Qwast, hwilken bewiste sig en stoor Summa penningar till förre
åboenden försträcht, och intet seer sigh till sin betahlning kunna komma ther
icke hemmanet warder honom tillslagit will altså häldre betahla den der å dragne
Crono Resten 37 P:r 8 öre Sm:t än låta någon annan komma till hemmanet, på
hwilken händelꞵe han sin Prætension miste kundhe doch i ödmiukheet anhölt att
hemmanets wanbruk i deꞵe förflutne åhren, medan det öde legat måtte i Nåder
ansees, så att honom någre åhrs frijheet till des oprättandhe kundhe förunthe
blifwa, hwilket Härads Rätten lembnar i Ödmiukheet till H:r Gouverneurens
godtfinnandhe.
Dato förestältes Anders Gynteꞵon i Åꞵ som sidste tinget in Martijo 681 fäste
lag att sig medh 6 Edgiörs Män befrija för det Sölf:rbälte om 30 lodh han
beskyltes, ifrån gamble Ländsman, den tijden han honom tiente, afhändt
hafwa. Och ehuruwähl han ännu till stölden stadigt nekar, föregifwandes det
Ländsman sielf måtte bältet bortsåldt för Spanmåhl och annat, och Ländsman
will komma honom på fall. Så kunde doch Nämbden på sin Edh honom icke
frija hälst efter han inge währningsmän kundhe bekomma och för tiufnadh ähr i
Hudwichswald med gatulopp afstraffat worden, och elliest en och annan gång
brukat snatterij.
När Anders Gynteꞵon märkte hwart saken wille sig wända sade han, efter Jag
seer mig inge wärningsmän kunna få, måste Jag kiännas wijdh saken och beder
så att Rätten wille öfwersee denne hans brått, han skahl aldrig komma mera
fram på det sättet, och altså uthlofwadhe han sig willia betahla gamble
Ländsman för Sölf:rbältet medh 30 lodh eller och penningar. Resolutio. Efter
Anders Gynteꞵon intet kunde gå lagh och wärriemåhl fältes han till saken efter
dhet 34 Cap. TingMåhla balken och fördenskuldh bör han gamble Ländsman
Jon Hanꞵon medh 30 lodh eller och penningar 9 m:r lodet item betahla
Ländsman Abraham Larꞵon 3 P:r för 1 Skåhlp. Tobak, och Pigan Anna
Jonsdotter 25 ahl:r Läreft á 8 öre alnen Facit 6 P:r 8 öre, och der ofwan opå
böta 40 m:r Sölf:rM:t efter det 7 Cap. Tingmåhla balken L. L.
Under denne inqvisition framkom Änkia Hustru Kerstin Erꞵdotter i
Ingeꞵarfwen som beskylte denne Anders Gynteꞵon hafwa henne afhändt 2
Sölf:rringar den ena wärderades för ½ Tunna råg eller 5 P:r den andre för 3 P:r
16 öre och 1 ℔ Lijn hwilket han om Nattetijdh uthur Herberget taget och dhet
samma buret till Jon Perꞵon i Ytre och bedat honom föra till Kyrkiobyn.
Anders Gynteꞵon swor på sin Siähl Saligheet att han aldrig tog hwarken ringar

eller Lijn, hon liuger på honom som ingen ährlig Hustru, föregifwandes sig
kiöpt en ring af gamble Soldat Per Michellꞵon för 4 P:r penningar och Lijnet
hafwer han fått af Olof Zachriꞵon i Kitte hon påförer honom bara osanning och
will komma honom på fall, efter hon seer att han ingen fådt som sigh wäria
wehlat, men gudh weth sanningen. Hustru Kierstin påstår fulleliga att han stulet
ringarne och Lijnet och will bewijsa huru det blef uppenbart, Nembl. denne
Anders Gynteꞵon tog för någon tijdh sedan tillåns en ring af Hans Larꞵon i
Bergie, och tå han skulle bära ringen tillbaka, hafwer han gifwit honom den ring
som han ifrån henne stuhlet hafwer, och Hans Perꞵon i Trösten ägde, hwilken
något tillförendhe hafwer honom pantsatt till Hustru Kierstin som liggiandhe
war uti hennes kista.
Hans Larꞵon i Bergie tillstodh att han länt Anders Gynteꞵon en ring men fick
intet igen den samma.
Hans Perꞵon i Trösten tillstod och att han samma ring hafwer pantsatt till
Hustru Kierstin för ½ Tunna Sädh och samma ring fick han igen hoos Hans
Larꞵon i Bergie hwilken ring Anders Gynteꞵon hafwer tijth buret.
Soldaten Per Michellꞵon framkallat och tillspordes om Anders Gynteꞵon
hafwer fådt någon ring af honom, swaradhe han att dhet war fulle wist han
kiöpte en förgyld Sölfwerring af honom, men kan icke så grant märkia, om det
är den samma som Anders Gynteꞵon fåth, åth Hans Larꞵon i Bergie. Olof
Zachriꞵon i Kitte efterfrågades, af hwilken Anders Gynteꞵon skall fått Lijnet,
war intet tillstädes eij eller stämbder.
Resolutio. Såꞵom Hans Perꞵon i Trösten kundhe tryggert wittna att det war
samma ring som han nedersatt hoos Hustro Kierstin i Ingesarfwen, den
Anders Gynteꞵon till honom Hans Larꞵon i Bergie för den länte ringen igen
lefwereradhe. Altså kunde Nämbden icke honom ifrån den ringen befrija, doch
emädan han nekar till dem bägge så och Lijnpundet och elliest begiärte opskof
efter han flere wittnen mehnar sig kunna förskaffa, ty blef ährendet opskutet till
näste ting, Men tå Rätten wille hafwa Fadren Gynte Perꞵon i löfte swaradhe
han neij, dhe må giöra af honom hwadh dhe willia, han råder aldrig med honom
doch lichwähl efter Sohnens trägne begiäran gick han så wijda i löfte för honom
att han skahl wara åth näste ting tillstädes, Men för Stölden och för böterne som
honom ålagdhe ähre wijdh detta tinget, må han sielf plichta, För det Anders
Gynteꞵon löchtadhe Hustru Kierstin in för Rätten sakfältes han till 12 öre
Sölf:rM:t.

