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Gnarp, Bergsiö och Haꞵella S:r
Den 22 och 23 Junij
Nämbden
Per Jonꞵon i Wallen,
Erich Perꞵon i Byn,
Johan Johanꞵon i Gryttie,
Hans Larꞵon i Berge,
Swen Jonꞵon i Gamsätter,
Olof Tyreꞵon i Wadi och

Anders Perꞵon i Husta,
Erich Jonꞵon i Gränsiö,
Hans Anderꞵon i Böhle,
Hans Jonꞵon i Elgered,
Jöns Perꞵon i Åsen,
Eꞵbiör Hanꞵon i Berge.

Olof Tyreꞵon i Wadi som å sidste tinget blef insatt för sin Broder Anders
Tyreꞵon aflade å detta Dato sin Nämbdemans Edh.
Hans Erꞵon i Elgered opbiuder sin Fader Fader Jon Erꞵon och Fader Moder
Hustru Margreta till Syttnings med allan des egendomb i löst och fast 2 gången.
Anders Swenꞵon i Byn opbiuder Per Anderꞵons hemman ibidem 6 öre 6 th:r i
skatt som han sig af rätte bördeman tillhandlat 1 gången.
Per Anderꞵon i Berge opbiuder sin Moders Broders Lars Perꞵons hemman
ibidem 5 öre 12 th:r i skatt 1 gången.
Per Jonꞵon i Berge wille detta opbod hindra emädan samma hemman tillförende
ifrån hans hemman rifwit ähre, men som han inge skiähl der till kunde framwijsa,
dy åligger honom ännu sig gilltigare beskied förskaffa så frampt han skall lagl.
kunna sitt klander fullföllia.
Oplästes Kongl. Cammar Collegij bref af d. 17 April 683 hwar uthi Allmogen
åthwarnas att dhe med sine waror inge bywägar till Kiöpstäderne fara skohla,
hwar igenom tullen försnillas så frampt dhe icke efter lag willia afstraffas och
Confiscation af warun undergå.
Allmogen förmantes och efter Högwälborne H:r Vice Gouverneurens skrifwelse
d. 15 Junij 683 att till Kongl. Maij:ts tienst för betahlning i hoopsambla en
qvantitet smör hwar till dhe funno sig skylldige, Men beklaga att dhe allaredo
hoos Borgaren för tillåns tagna utslagspenningar wara än mycket skylldige äre,
och hafwa dhe ingen Credit kunnat få så frampt dhe icke smör uthlofwat.
Stig Hans hemman i Gamsätter 6 öre 12 th:r i skatt hembiudes nästom frändom.
Alldenstundh det blef befunnit att Erich Olofꞵon i Wrångtiärn uthlagdt
Knechtepenningar för Per Påhlꞵon i Nordanbro 70 P:r Km:t och han tillsagdt
honom ½ tunnelandh fällnings Skog om åhret så länge penningarna bortta ähre
dock så att nyttan berächnat af Capitalet, dy blef och det samma stadfästat efter
Per Påhlꞵon hafwer byeskogen bortsatt, så att Erich Olofꞵon behåller den uthfäste

Skogen, eller på annat fall måtte dhe som honom dher ifrån hindra samma
uthlagdhe 70 Dal:r till Erich Olofꞵon betahla.
Gamble och blinde Man Anders Anderꞵon i Byn klagade med tårar huru han
förledne Trijdiedag Pinges ähr wordin af sin granne Per Larꞵon med elaka ord
öfwerfallin som honom än swåra trycker, kommandes der uthaf att enär han blef
nödgat af den andra grannen Olof Hanꞵon att wittna för Syne Männen om den
twistige wägen genom Åkern neder till åhn, tå sade Per Larꞵon, kommer du nu
din liugare som tillförendhe både skog och ägor från migh liugit, derföre och du
både dine ögon mistat din blinder, med fast flere hämska ord som icke tienlige
ähre oprepa, Per Larꞵon undfaller icke hwad han sagdt, dhe bytte orden sin
emillan, hållandes sig ännu der wid att igenom Anders Anderꞵons gahlna
wittnesbörd ähr änget wijd Åꞵåhn kommit ifrån honom och lärer annorlunda
finnas uti Sahl. Underlagmannens Lars Kiälbiörꞵons dombok, hwar opå
Anders Anderꞵon läth igenom sin Måg Michell Jonꞵon framläggia en tingsdomb
af d. 19 Novemb: 669, hwar uti införes huru mycket hwar och en i Byn äger, efter
dhe gamble Mäns sägn och aflagde Edh, uti dehl bränsell, som Per Larꞵon tå
närwarande äskat och der med nögd warit, Fördenskull blef Per Larꞵon som
försmädat en gammall Man för det straff gud honom ålagdt fälter till 40 m:r Sm:t
och derföre att han qwalde Domen som Lagegången war fältes han till 3 m:r Sm:t.
Om det öfrige som dhe sin emillan hafwa, om qwarn wägen genom åkern
Nämbdes 6 Manna Syn som skohla tillsee hwarest han af ålder warit eller här efter
lämpeligaste läggias kan till Rättens wijdare sluth.
Soldat Anders Perꞵon i Kyrkiobyn haft lägersmåhl med Piga Ingell Persdotter
som sedermera rymbdt uthur Sochnen, doch SochneMännen kunnigt att the bägge
lägersmålet tillstådt, Men såꞵom Soldaten nu icke kom tillstädes dy blef med
böterna Differerat till näste tingh.
Ehuruwähl Sal. Olof Erꞵ Hustru Märit Iꞵraelꞵdotter med sin Son Erich
Olofꞵon på Wrångtiern wille förebära efter sin Sal. Mans Olof Erꞵons ord, att
Sölfwer bältet som Per Erꞵon i Elgered efter kiärar skulle wara pantsatt för 120
P:r så wardt lichwähl bewiꞵligit att samma bälte blef först bortsatt för 26 P:r och
elliest gick Per Erꞵon god för sin Syster Hustru Kierstin i Edhe för 45 P:r der på
en Silf:rtamp om 20 lodh förgyllt skall uthsatt wara, der på haf:r Per Erꞵon uti
åthskillige Sorter lefwererat 49 P.r 8 öre af hwilka böre afrächnas 2 P:r 16 öre,
efter Olof Erꞵons Hustru tå sidste rächningen hölts icke wille kiännas wijd dem:
Nu såꞵom ingen thera Parten hade fult beskiedh hwarken om Pantens wicht eller
huru mycket giäldat war, uthan på sidste rächningen skall Hustru Märit tillstådt
wara 71 P:r, äntå att hennes framledne Man i lijfstijden wehlat hafwa Silfret i Pant
för den öfrige giäld som Per Erꞵons Swåger Hans Olofꞵon i Edhe skylldig war,
Sahl. Olof Erꞵon hafwer och uthgifwit samma bälte för sin skuld hoos
Rådmannen Anders Larꞵon Tresk i Hudwichswald, dy slöts Parterna under
gode Mäns Composition, hwilka innom en stund inkommo och sade sig således
förenthe wara, att Änkian Hustru Märit med sin Son Erich Olofꞵon skall gifwa
Peder Erꞵon tillbaka dhe af honom opburne 46 P:r 16 öre tå han sin prætension
om Sölf:rbältet och tampen afstår så att han ther på icke mera klandra skall.

Alldenstund Olof Swenꞵon i Fijskiewijk kundhe medh skiähl wijsa att hans Häst
är af Ländsmans Pell Pers handawärkom förderfwat wordin, så att han intet gagn
medh Hästen uti 5 wickors tijdh kunnat giöra, dy blef afsagdt att LändsMan skall
först opfylla Sehla fyllning med 5 P:r Km:t och Hästen till sig anamma då han des
wärde efter Nämbdens läggning 50 P:r Km:t till Olof Swenꞵon betahlar så frampt
dhe sin emillan icke kunna i wänlighet öfwerens komma.
Så wijda Olof Swänꞵon i Fijskiewijk niutet den Karl som Jon Perꞵon i Ytre
legdt och påkåstat Commiꞵpeningar 15 Dahl:r så wähl som KrigsMans Huus
peningar 3 P:r, dy bör Olof Swenꞵon wedergiälla honom Jon Perꞵon förbem:te 15
P:r så wähl som halfwa KrigsMans Huus pening:r nembl. 1 P:r 16 öre så att
summan blif:r 16 P:r 16 öre, det han uthfäste och toge afträde.
Nämbdes 4 Manna Syn opå den giärdslegård som Fijskiewijks grannarne
förmehna wara af des granne Mårten Jonꞵon olaglige opstängdh.
Så frampt Nilꞵ Olofꞵon i Skrämsta icke åstundar inlösa den stugu som Soldaten
Hans Jonꞵon i Hambre opå hans tompt med lof och egen bekostnadt opsatt
tillåtes Soldaten then samma af Tompten föra, till hwilken ända och byggningen
honom hembudin blef.
Om den tächt som Anders Perꞵon i Wadi föregifwit wara af Erich Anderꞵon
ibidem instängd innom hans änges haga, Så Nämbdes 4 Manna Syn, som deras
twist åskåda skohla och i pennan fatta låta, hwar opå sedan ett laga sluth föllia
lärer.
Krögerskan på Åhrskogen Hustru Karin androg huru såꞵom hon medelst
HäradzRättens tillståndh d. 23 Octob: 679 tillträdde hemmanet i Frästa och det
samma deꞵe åhren för des åhrlige uthlagor nyttiat, med förledne wåhr, sedan hon
Jorden opkiört kommer Per Jonꞵon i Wallen och kastar Säden i Jorden, will altså
förmoda att hon wijd sitt bruk må förblifwa emädan hon aldrig hemmanet ifrån sig
sagdt haf:r. Per Jonꞵon swarar att ändoch han förstådt det Hustru Karin opkiört
Jorden, lichwähl kundhe han icke annat tänkia än hon der med icke skulle
uthhärda efter Jorden låg osådd 8 dagar sedan dhe andra grannarne afsått, läth
altså han sig der till, så och grannen Anders Perꞵon öfwertahla af des bördesman
Swen Jonꞵon i Gamsätter, bediandes om uhrsächt om dhe sig uthi detta måhl
försedt hafwa. Resolut. Emädan Krögerskan war laglige kommin till hemmanet
det samma icke opsagdt, uthan förledne åhr lagdt handen wid Jordebruket och Jon
Perꞵon och Anders Perꞵon uthan tillstånd den samma tillgripit, dy blifwa dhe
bägge efter Konungs Balken 28 Cap. L.L. sakfälte för tak till 40 m:r. Men för des
trägne afbön, och att dhe af miꞵförstånd och icke argdt upsåth sådant tillgrep
giordt gaf Målꞵäganden och Häradet sin rätt efter med åthwarning att the sig här
efter skohla för sådant tak till wara taga.
Ehuruwähl Anders Perꞵon i Husta och Hans Anderꞵon i Böhle hafwa till tinget
låtit Citera Maꞵmästaren Johan Anderꞵon, för det han skall emoth förra sluth
678 förfordehlat Bönderne uti deras Nätings Fiskie neder i Strömen, så kunde han
ändå icke tillstädes komma, uthan Fullmächtigat Bruksskrifwaren Carl Zynt
som å hans wägnar swarade, att han intet förfång giordt Bönderne uthan hafwer
större ordsak sig beswära öfwer them, som tage sig Näting läggning uti Maꞵungs

rännan hwar igenom byggningen kan förderfwas som ännu ögonskienlige lärer
sees, Rätten förmante bönderne der med afstå och uthse sig andre rum längre
nedan före att icke bruket lijder någon skada, Men såꞵom Parterne äskadhe Syn
Nämbdes dem 4 owalde Män, som twisten i Ögnesicht taga skohle till nästa ting.
Hans Anderꞵon i Röde fullmächtig af Borgaren i Gefle Christopher Skåtte
wille efter des lembnade sluträchning fordra af Krögerskan på Åhrskogen
Hustru Karin 200 och några Dahl:r, Men såꞵom dhe om rächningarne icke
sambde ähre och elliest någre Poster opförde som Hustru Karin intet widkiändes,
dy blifwer twisten opskutin till des skåtten sielf tillstädes kommer hwarest det då
skier här eller uti Medelpad.
Erich Olofꞵon i Ockne wille fuller tilltahla Olof Jönꞵon Sochne Smeden som
antagit Ödes hemmanet i Skiesta för det han emoth gode Mäns läggning tillgripit
den sågelått som honom pantsatt war, Men såꞵom Olof Jönꞵon fått det tillstånd, tå
han ödes hemmanet antog, att alla ägor tillträda, och denne Erich Olofꞵon sin pant
så länge nyttiat, dy sades hans klagan af intet wärde, och gafs än wijdare Olof
Jönꞵon lof att denne lotten och det andre hemmanetz tillhörige ägor skall uthan
löꞵn få tillträda, så frampt icke någon kan opwijsa sin pant lagwardt hafwa.
Såꞵom Johan Johanꞵon i Gryttie hafwer af illwillia intagit en Brukshäst och den
uti ett Fähuus insatt, hwar af Hästen illa hamnat är, dy blef han efter det 10 Cap.
B. B. Landslagen sakfält till 3 m:r med åthwarning att sine giärdslegårdar wid
Bruket opstängia så frampt han på sine ägor will fred hafwa.
Opå Giärdslegården som Anders Perꞵon i Husta nederhuggit och Bruket warit
tillhörig, skall Syn gånga efter Bruksskrif:n Carl Zynt förebär samma haga wara
opsatt opå Såge Backen, som för en stor summa peningar och wärde till bruket
Kiöpt ähr.
Såꞵom Stads Uthrijdaren i Hudwichswald Förståndig Wijdrich Nilꞵon icke
kunde sielf tillstädes komma, dy eftertahlade hans Hustru Margreta dhe
skymflige ord som Anders Swenꞵon i Byn hennes Man påbördade förledne
Hösteting, Nembl. du hafwer såldt bordt både Lijf och Siähl, och förr än Jag will
hafwa den tienst som du hafwer will Jag häldre wara en ährlig Mans bandhund,
hwilka ord Landsskrifwaren Zacharias Warg sampt flere skohle åhördt hafwa,
Anders Swenꞵon bad gud straffa sig om han minꞵ sig om honom eller hans
Embete tahlat, uthan fälte dhe orden om sig således, om gud icke lägger mig
annor föda än sådant, så wille han häldre wara en ährlig Mans bandhund,
Landsmannen påropades att opwijsa Stämbningen och oppenbara hwad han hörde
efter han tå närwarande war, men föregaf Stämbningen icke igenfinna icke eller
minnes han huru hans ord falla monde: Resolutio. Emädan Rätten nog märker att
Anders Swenꞵon med samma ord icke tänker heedra hans Embete, hwar på han
lichwähl sig Högwälborne H:r Gouverneurens fullmacht sig förskaffat, ty blef
Anders Swenꞵon sakfält till 40 m:r och för det han swor en oloflig Edh in för
Rätten wardt han saker till 3 m:r Sm:t haf:r han intet att böta med, må han plichta
med fängelse.
Samma Dato Insinuerade Ehrlige Män Nilꞵ Olofꞵon i Breåker med sin granne
Olof Abramꞵon ibidem en föreningsskrift af d. 20 Maij 683 förmählandes huru

såꞵom Anders Perꞵon i Wadi tillijka med sin Moder Hustru Karin Nilꞵdotter
och dhe andra hans Syskon hafwa af berådde mode oplåtit och såldt förbem:te
Nilꞵ Olofꞵon och grannen Olof Abramꞵon sitt fädernes hemman i Breåker om 4
öre 12 th:r i skatt för uthfäste peningar 240 P:r Km:t giörandes det så mycket
willigare som the wetta att samma Jordelått tillförende under Olof Abrams
hemman legat och för 58 åhr tillbaka Skingrat ähr, och såꞵom Olof Abrams Sal.
Fader hafwer löst 2 öres Landh Jordh ifrån Nilꞵ Olofꞵons Sal. Fader, ty hafwa the
sin emillan så öfwerenskommit att Nilꞵ Olofꞵon inlöser samma Jordh till sitt
hemman som brefwet med underskrefne wittnen wijdare tyder, begiärandes the
här opå HäradzRättens Stadfästelse. Så emädan Nämbden wiste betyga att denne
lått tillförende under Olof Abramꞵons hemman legat och bördhemännen tillstod
sig med dette Kiöp nögde wara, allenast 45 P:r af Summan afrächnat warder uthi
en Knechte lege som på gården dragin war, the och nu in för sittiande Rätten sitt
Kiöp medh Handeband bekräftade, fördenskull blef och deras Kiöp och giorde
sluth Approberat, helst emädan deꞵe låtter tillförendhe under ett mantahl legat
hafwer och elliest att Kongl. Maij:tt och Chronan här igenom icke Præjudicerat
warder, försäkrandes der hoos Nilꞵ Olofꞵon och Olof Abramꞵon att dhe skohle
fullgiöra hwad ännu på Kiöpet kan återstå, der om Parterne och sambde wore.
Efterskrefne blef af Brofogden Johan Michelꞵon anklagade för ogille broe- och
wägeskiften Nembl. Lars Mårtꞵon i Ås, Per Olofꞵon ibidem, Olof Olofꞵon i
Frästa, Per Larꞵon i Byn, Michell Jonꞵon ibidem, Anders Anderꞵon i Bosta,
Olof Hanꞵon i Frästa, Erich Jonꞵon ibidem sakfältes alla för tredska till 3 m:r
Sm:t hwardera - Facit 24 m:r Sm:t.
Eꞵbiör Jönꞵon i Åkern och Bergsiö för ett ofärdigt Brooskifte sakfältes till 3
m:r Sm:t.
Efterskrefne hafwa försummat Stämbning medh Cronans uthlagor Nembl. Hans
Anderꞵon i Elgered, Per Erꞵon ibidem, Jon Olofꞵon ibidem, Lars Perꞵon
ibidem, Erich Olofꞵon i Yttre, Erich Perꞵon i Biåsta och Erich Mårtꞵon på
Malungen deꞵe sakfältes till hwar sine 3 m:r Smt.
Efter det är guds och wärdslig lag lijkmätigt, att den som giör ett nödwändigt
arbete för andras ägor, han och ther af må wedergiällas: Fördenskull tillåtes
Anders Larꞵon i Tanna som 145 fambnar fastband haga opå Erch Erꞵ ägor
ibidem som öde och för fäfoth legat opstängdt haf:r att giöra sig betalt af den
gräꞵwäxt som dette åhret af samma ägor falla kan efter 3 öre Km:t fambnen
hwilket walde Män honom tillmäta böre.
Collega Scholæ Wällärde H:r Jon Elg infann sig nu som tillförende med den
klagan att han icke kan blifwa mächtig dhe diekne penningar som Sochnemännen
uthi Bergsiö efter sidste Rättens uthslag bort uthgiöra, icke heller haf:r han någon
handrächning af Ländsman, uthan tå han honom ther om tillyter, swarar han sig
icke wara hans tienare och icke behöfwer löpa kring Sochnen för en annan,
ändoch han opwist honom H:r Befallings:ns Executions Zedel, hwar igenom
bönderne och opstudsige blifwit, som säga sig icke achta hwad wid tinget blifwer
afsagdt, så att Gynte Perꞵon i Åsen uti Staden i Befallnings:ns åhöran uthbrustit i
deꞵe ord, döme om dhe willia, Jag achtar det intet, icke eller Befallnings:ns Ordre,
uthan Jag gifwer uth som Jag will. Inläggiandes Altså en Specification opå them

som ännu stå till Rest, Nembl. af Bergsiö, Lars Anderꞵon på Näse, Erich
Mårtꞵon på Malungen, Hans Mårtꞵon i Gamsätter, Elias Sefferꞵon i Tanna,
Lars Erꞵon i Åkern, Hans Larꞵon i Berge och Anders Olofꞵon i Berge;
Fördenskull blefwe deꞵe ofwannämbde efter Konungs Gustafs Mandat, alle
sammans dömbde att betahla dubbelt och der ofwanopå hwardera plichta medh 3
m:r Sm:t för tredsko, Men att Ländsmannen Pell Perꞵon icke fullgiordt sin
Embetes plicht och Gynte Perꞵon som nekat emoth domb och BefallningsMans
Ordre till Execution sakfältes till m:r Sm:t hwardera, doch efter trägen afbön och
att Målꞵäganden bad för honom Ländsman, blef Häradets och Målꞵägandens dehl
eftergifwen, för Ländsman Pell Perꞵon.
Af Gnarp Sochn stå och deꞵe tillbaka, Nembl. Krögerskan för Olof Pers
hemman i Frästa, Anders Abrahamꞵon i Wallen, Anders Olofꞵon i Rogsta,
Anders Perꞵon i Husta, och ändoch dhe ofta af Ländsmannen Abraham
Larꞵon ähre förmante till des Klarerning så hafwa dhe doch der med innehållit, ty
blefwe dhe som dhe förre dömbde att betahla dubbelt och plichta för tredsko 3 m:r
Sm:t hwardera.

Dito d. 22 och 23 Novembris
Nämbdeman Hans Jonꞵon i Elgered begiärte afskedh, det honom icke förnekas
kunde i hwilkens ställe skall förordnas Hans Anderꞵon ibidem.
Erich Person i Byn fick efter begiäran afskied i stället Nambn gafs Olof Hanson
i Byn som till näste Ting skohla sine Nämbdemäns Edh afläggia, Men till Nyåhret
böre the gamble Nämbdemän sittia.
Emedan Allmogen af Bergsiö och Haꞵella genom sin skrifwelse till
BefallningsMan Broman af d. 5 Aug. klagat att the icke niuta den Resolution
som Kongl. Maij:tt allernådigst d. 11 Maij 683 om Knechte hållet lembnat, uthan
ther the then efterföllia, ähre the af Soldaterne lijflöse, icke eller hielper att the sig
hoos Leutnanten beklaga, uthan han ähr theras högsta förfölliare. Ty begiärte
BefallningsMan att samma Resolution må allment publiceras, ändoch en Copia i
hwar Sochn lembnat är, med den förmahning, att så frampt Officeraren sådant
icke afböjer, måge allmogen sig för Gouverneu: Excell: beswära tå Kongl. Maij:tt
till Gefle d. 9 Januarij är wäntandes.
Anders Larson i Gränsiö, Olof Anderson i Norrby, Jon Jonꞵon i Åꞵ, Hans
Olofson i Frästa, Per Erson ibidem, Anders Person i Wallen, Per Anderꞵon i
Berge, Anders Perꞵon i Ockne, Ingebricht Larson i Skeesta, Erich Nilꞵon i
Giällsta som detta åhret rächnat tijonden af Gnarp afladhe sin liflige Edh att dhe
rätteliga rächnat.
Tijonde rächnarenar af Bergsiö, som å förre tinget sin troheets Edh aflade, hafwa
och i detta åhret tijonden rächnat, som på samma sin Edh betygadhe, att the
tijonden rätzlige rächnat, och medh sin wettskap uthi ingen dehl försnillat.
Hanꞵ Erson i Elgeredh opbiuder sin Fader Fader Jon Ersson och Fader
Moder Hustru Margreta till Syttnings 3 gången.

Samma Dato inladhe uti Rätten beskiedelige Olof Olofson i Giällsta en
Testaments Skrift, Daterat d. 20 Novemb: nästledne, förmählandes, huru såꞵom
han af wählbetänkt sinne hafwer /: der gudh honom hädan, förr än hans K.
Hustru Sigrid Biörsdotter, kalla täckes :/ Testamenterat sin K. Hustru i deꞵ
lijfstijd, som hon af hemmanet uthan skatt för sig skall behålla, Nembl., En
fierdedels tunna i hwart åhrs Sädhe, Nembl. österstycket i Norre Åkern, och
stycket som gient emoth belägit är i Södre Åkern, der till med Skinnartägten,
Sedan en Stugu Wäster på gården, sampt små nödtorftige Huus till Fää och
Foderhuus, så skall och den Boskap som hon efter Mannen hafwa kan, föllia
gårdzens Söder efter i Beth, innom som uthom Hagegiärd, hwar under och skall
förstås alle dhe löꞵöror, som the innom ächtenskapet, sin emillan förwärfwat, så
att then som efterlefwer skall altsammans oqwaldt behålla, men efter bägges deras
dödh, hörer det samma den till som gården besittia skall, sedan begrafningskostnaden erlagdt ähr, som brefwet wijdare förmähler, wittnesmän Kyrkioherden
Wyrdige H:r Hans Gevalius, Anders Perꞵon i Huusta och Hans Anderꞵon i
Röde, begiärandes nu Olof Olofꞵon, att denne hans giorde förordning må af
Rätten Confirmerat warda; Så emädan the som tette Testamente sig emillan i gode
Mäns närwaru friwilligt giordt, barnlöse ähre, och han Olof Olofꞵon sin Faders
ådragne skuld betalt och sin Broder Per Olofꞵon uthlöst hafwer, och des uthan
sig längst för detta lagliger låtit till Syttningz opbiuda, och Brodern icke warit
mächtig sitt hemman förswara, mycket mindre honom Olof Olofꞵon till Syttningz
antaga, uthan hafwer han för 3 åhr sedan på gården intagit Olof Hanꞵon som till
ächta tagit Olof Olofꞵons Broderdotter Margreta Persdotter, hwilken
hemmanet efter det gamble Folkets dödh tillhöra skall, dhe dher och med detta
Testamente alldeles benögd ähr, Ty kundhe och Rätten Testamentet icke ogilla,
uthan blef thet här medh i alle sine Clausulis approberat, uthlofwandes nu Olof
Hanꞵon, att gå dhet gamble folket, uthi deras tilltagandhe ålder, wähl tillhanda,
hwar emoth Olof Olofꞵon honom tillsade alt hwadh som finnes behollit efter sin
och hustruns död, både uthi löst och fast, der på dhe och nu för sittiandhe Rätten
till större stadfästelse gofwe hwar andre handen.
Ehuruwähl dhe gode Män som å sidste tinget Nämbde blefwe, att åskåda den twist
som war emillan Anders Person i Wadi och grannen Erich Anderson ibidem
om den tächt som Erich Anderson skall af Anders Perꞵ äga oprögdt och intagit,
icke annat kunnat sluta, än att iu Anders Perꞵons stycke bör gå lijka med dhe
andre grannarnes stycken fram åth änges hagen, men såꞵom berättat blef, att
änges stycket är Kiöpt under Anders Pers hemman, och tå denne Backa undan
tagin som Erich Anderꞵon sedan oprögdt och bebrukat; Ty gifs Erich Anderꞵon
witsord, som Jorden i Handen hafwer, att blifwa wid sin häfd behållin in till des
Anders Perꞵon kan wijsa sig till samma äga bättre wara berättigat än Erich
Anderꞵon, hwilken Jorden oprögdt, en godh tijd i Possession haft, och ingen förr
der å klander giordt, eller och tå Jordrefningen skier, att tå the måtte efter hwar sin
äga och skatt åthskilde blifwa.
Alldenstundh Nämbdemannen Hanꞵ Anderꞵon i Böhle bådhe hördt, tå Olof
Påhlson ifrån Hudwichswald och Anders Person i Husta om Nyårsdagen
trätade om rächningen, dem emillan, att Olof Person i Skiesta, som tå war
Kyrkiowachtare, hade sagdt, hwad hafwa I för buller och prackerij, om I intet
hålla mun, så måtte I få annat rum, ty han fick hårdt tilltahl af Kyrkioherden, om
han icke skulle sådant buller förekomma på Kyrkiowallen, andre ord fälte han

intet; Men efter Olof Påhlꞵon påstår, att Olof Perꞵon kallade honom en
hundswått, ty påkallades Per Anderꞵon i Ockne, som lade hand å bok och sade
sig intet annat minnas än Olof Perꞵon Skiälte Olof Påhlꞵon för en hundswått, ty
fältes han till 3 m:r Sm:t för oqwädins ordh, det öfrige Remitteras till Kyrkione
Rätten.
Såsom Johan Anderꞵon i Gränsiö bewiste medh Häradshöfdingens i
Medelpad Wälb: H:r Erik Thets Zedell d. 13 Novemb. nästledne, att Pell
Perꞵon på Twäringen war laglige stämbd hidt till Bergsiö Ting, för dhet öfwer
wåld han honom Johan Anderson och hans folk på deꞵ ägor tillfogat, Men kom
intet tillstädes, dy fältes han Pell Perꞵon för Stämbnings försittiandhe till 3 m:r
Sm:t.
Emädan Hans Stenꞵon i Wadi bewiste medh sin Styffaders Lars Olofꞵons
Panteskrift d. 16 Februarij 680 hafwa till panta fått Fäbostället uthi Bölꞵåsen
emoth försträchte peningar 100 Dahl:r Km:t hwar af han och alt sedan nyttan haft,
att Halfbrodren Larꞵ Larson i Elgered mehnar en god dehl af Skulden skall
kunna afdragas: Resolutio. Så wijda Fadren sielf Fäbostället bortpantat, dy blifwer
Styfsohnen der wid behållen till des han sine försträchte peningar igen bekommer,
doch lichwähl skohle gode Män pröfwa och rächna, och hand som the finna
Panten bättre wara än giäldet, det bör uthi hufwudstohlen berächnat warda.
Efter Soldaten Stig Anderꞵon hafwer uthi dryckesmåhl Skiält Nämbdeman
Olof Tyrieꞵon i Wadi någre smäde ord, och dem sedhermera ångrat,
Målꞵäganden och honom till freds gifwit, ty förskontes han denna gången med 2
dygns fängelse, med warning att han för sådant otijdigt tahl sig här efter tager till
wara.
Nämbdeman Olof Tyreꞵon i Wadi hafwer till tinget låtit Citera Erich Jacobꞵon
på Mahlungen ifrån Medelpad, för dhe Skiälsord han på Nothåsen honom
påkastat, men stämbningen förachtat, ty wardt han sakfält till 3 m:r Smt.
Ändoch Lars Erꞵon i Tanna wille efter Bytes Längden 660 kräfwa af Hustru
Kierstin Nilꞵ Mårtens i Hambre 5 P:r Km:t så kunde doch Rätten honom ther
uthinnan icke bifalla, hälst efter Hustru Kierstin så stadigt nekade, att hon aldrig
der af wettat, och han nu så långan tijd stilla legat, uthan afsades, att Hustru
Kierstin skall ifrån hans klander befrijat warda.
Efter ankombne Ordres inladhe Sochnemännen uthi Bergsiö en Specifiaction opå
dhe Sex stycken Ryttare Nembl. Per Gullbergen, Håkan Elfros, Per Kåhre,
Swen Staka, Abraham Holm, Lars Bohm, hwilka blefwe inqvarterade af H:r
Major Schillings Compagnie, och kommo till Sochnen d. 18 Decemb. 678 och
reste här ifrån d. 18 Junij 679 och ändoch den ena Ryttaren Jurgen blef legd till
Soldat uthi Ilꞵbo, så kom doch en annan Abraham Holm i des ställe, så att
Sochnen lichwähl stadigt hade 6 Ryttare med deras Hästar att underhålla, fast dhe
uthi Liquidation icke mera niutet än 4 stycken hwilket technat warder till wijdare
undersöchning.
Gafs Tingsbewijꞵ att Sal. Larꞵ Mårtenꞵons hemman i Åꞵ och Gnarp Sochn 4
öre 12 th:r i skatt legat i detta åhret aldeles obrukat och för fäfoth.

Opå Lars Anderꞵons i Haddungen förfrågan om han må tillåtas att gifwa eller
Testamentera sin nu hafwandhe Hustru Siꞵla Persdotter, all sin egendomb både
löst och fast, emädan han det lilla hemmanet sielf af Rijꞵ och Roth oprögdt, och
Sonen Anders Larꞵon som han med förre Hustrun ägde, wedersagdt sigh willia
skiöta eller Syꞵla Fadren; Blef swarat, emädan det förliudes, att den senare
Hustrun skall wara hafwande, dy skall detta anstå till des dhe blifwa barn
ägandhe, sädan will Rätten sig förklara, så frampt Sonen Anders Larꞵon deꞵ
förinnan icke infinner sig hoos Fadren och att dhe må kunna på torpet med sämia
bäggie besuttne blifwa.
Hwadh som på Tinget d. 22 Junij nästledne emillan Erich Olofꞵon i Wrångtiern
och Per Påhlson i Nordanbro afsagdt blef, dhet bör icke ?????? uthan blifwer
Erich Olofꞵon wijdh Contractet till deꞵ han sine uthlagde 70 Dal:r igen
bekommer, men som Erich Olofꞵon oftmycket af Skogen Nyttiar, det ????? ?????
och uthi hufwudgiäldet beräknas.
Så wijda Nämbninge Mannen Erich Erson ifrån Haꞵella kunde betyga, att then
Humblegårdh som Anders Hanꞵon i Berge och Esbiörn Hanꞵon ibidem hafwa
Kiöpt af Påhl Jacobꞵons Fader och Faderbroder för 11 Dahl:r Km:t ligger wid
Påhls Stugu Knuth, dy tillåtes honom Humblegården för så myckne peningar
åtherlösa, eller på annor händelse, gifwa them fult gienfullo, som lagen tahlar, ther
om the måge under gode Män sig förena.
Per Anderꞵons hemman i Byn 6 öre 6 th:r i skatt opböds 2 gången af Anders
Swenꞵon ibidem.
Per Anderꞵon i Berge opbiuder sin Moderbroders Lars Perꞵons hemman
ibidem 5 öre 12 th:r i skatt 3 gången.
Sahl. Hans Olofꞵons hemman i Skrämsta och Bergsiö 8 öre 19 th:r i skatt
opbiudes af Lars Anderꞵon ibidem 3 gången.
Ländsman och Giästgifwaren Abraham Larꞵon i Åꞵ och Gnarp hafwer fullan
täncht längre kunna uth härda medh sine här till hafwandhe tienster, Men såꞵom
han seer olydnan mehr och mehr taga öfwer handen, ty opsäger han både
Ländsmans och Giästgifware tiensterna; Fördenskull blef Sochnemännen
tillholdne att sig en godh Man i deꞵ ställe uthsee, så frampt dhe icke kunna honom
Abram Larꞵon öfwertahla tiensterne än längre förwalta.
BefallningsMan Wälbetrodde Johan Larꞵon Broman är icke mindre twungen
sig beswära öfwer Allmogens olydna, påminnandes att han förledne åhr efter H:r
Gouverneurens Excell: ankombne Ordres warnadhe them att the skohla förfärdiga
sina Sochne Kiärror, men altsintet till denne tijd efterkommit; Fördenskull blef
och hela Sochnen sakfält för föracht till 40 m:r Sm:t Konungens Ensak.
Efterskrefne hemman af Bergsiö Sochen hafwa för åhren 682 och 683 legat
obrukade och ingen afgift till Cronan præsterat.
7:6
Lars Jonꞵons hemman i Elgered
Hustru Karins hemman i Wadi
8:–

Steg Hans hemman i Gamsätter
Lars Olofꞵons hemman i Tanna
Elias Sigfridꞵons hemman ibidem
Hustru Annas hemman ibidem
Hustru Annas hemman i Höijen
Jöns Hans hemman i Biåsta
Hustru Giertruds hemman i Skrämsta
Hans Olofs hemman i Kyrkiobyn
Hans Jons hemman ibidem
Hwar öfwer Tingsbewijs skall meddelt blifwa.

6:12
4:8
10:14
6:14
4:12
5:14
4:18
5:8
5:8

Erich Person i Gamsätter opbiuder Stig Hans hemman ibidem 6 öre 12 th:r i
skatt 2 gången.

