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Gnarp, Bergsiö och Haꞵella Soch:r
d. 26 och 27 Februarij 684
Nämbden
Per Jonꞵon i Wallen, Anders Perꞵon i Huusta,
Erich Jonꞵon i Gränsiö, Johan Johanꞵon i Gryttie,
Hans Anderꞵon i Böhle, Hans Larꞵon i Berge,
Swen Jonꞵon i Gamsätter, Jöns Perꞵon i Åsen,
Olof Tynneꞵon i Wadi, Eꞵbiör Hanꞵon i Berge,
Olof Hanꞵon i Byn som sidste tinget påkallades till Nämbdeman uti Erich Pers
ställe ibid. aflade nu sin liflige Edh, att wara Konungen huld och mot sin nästa
rättrådig.
Hans Anderꞵon i Elgered, som å sidste Hösteting wardt nämbd uti Hans Jons
ställe ibid. och tå tillsagd åth näste ting sin Nämbdemans Edh afläggia, tå han nu
kom för rätten, giorde sig sielfwan owärdig, säijandes sig icke der till wara fallen,
ändoch Nämbdemännen sade sig ingen lijkare kunna påfinna, och ehuru the sökte
honom att öfwertahla, sade han äntå sig icke willia Nämbdemans Embetet antaga,
fördenskuld blef han, efter det 33 Cap. Ting M. B. sakfält till 3 m:r Sm:t emedan
han intet laga förfall kunde framwijꞵa.
Allmogen förelästes Hans Kongl. Maij:tz allernådigste placat om 4 allmenne,
Faste och Böne dagar, dat. Stockholm d. 21 Jan 684.
Item Kongl. Maij:ts påbud om Sequestration af Faste och Jorde gods d. 13 Jan.
684.
Enär den 14 puncten uti Kongl:e Maij:tz nyꞵ ankombne reglement för des betiänte
under Militien och Landzstaten d. 5 Jan. 684 oplästes och the förmantes att taga
sig til wara för öfwerflödigt Skougshygge och Swediande, swarade Nämbdeman
Olof Tynieꞵon i Fiskiewijk, medh högt liud, tå få wij icke nyttia skougen så
kunna wij icke heller giöra rätt för oꞵ och emedan han så dristeliga emoth Kongl.
ordningen och sin Eds plicht tahlade, Skattades han icke wärdig längre i Nämbden
att sittia, uthan måtte af det sätet opstiga, och skola Nämdemännen i Bergsiö till
näste ting wara omtänkte att en annan i des ställe må nampngifwen och förordnat
warda.
Stig Hanꞵ hemman i Gamsätter 6 öre 12 th:r i skatt opbödz af Erich Perꞵon
ibid. 3 gången.
Per Anderꞵon i Berge opbiuder sitt hemman ibid. 5 öre 12 th:r i skatt, 3 gången.
Erich Olofꞵon i Ockne opbiuder sin Moder Syster Sigrid Ersdotter ibid. till
Sytningz med allan deꞵ egendomb 1 gången.

Opå Länsmannens Abraham Larꞵons beswär, att han icke kan uthfå de 40 m:r
Sm:t böter som Sochnemännen wore fälte till för tredsko emot månge
åthwarningar med Sochnekiärrornes inrättande, blef sagt att dhe Nämbdemännen
til Morgondagen uti hwar sin rota icke uthtaga bötes penningarne, skola de
ofehlbart plichta för tredsko och försummelse.
Så wijda Nämbdeman Hans Anderꞵon i Böhle wardt af Kyrkiowärden Per
Larꞵon i Gränsiö sampt Brofougden Johan [Per i renov. db] Michelꞵon
öfwertygat att han swarat Ländzman, tå han blef nämbd att afföra
Kyrkioherbergztijonden, Fanen före af någon Spanmåhl, altså Skattades han
owärdig längre Nämbdemans Embetet förträda, uthan blef wijster ifrån Sätet, helst
emedan han, som andra med goda Exempel borde föregå, giordt sig opstutsig uti
det som Ländzman efter Befallningsmans ordre, honom befalt hafwer, och skall
altså en annan till näste ting uthwällias.
Lars Hanꞵon i Wallen för oqwädins ordh till Ländzmans Abraham Lars Son
Erich Abrahamꞵon, fältes till 3 m:r Sm:t.
Emedan Ländsman Abraham Larꞵon i Åꞵ bewiste medh Kyrkioherdens
Wyrdige H:r Hans Gevalij Attest, att han betahlt brandstods peng:r för Gnarp
Sochn till Finnen Lars Eskielꞵon på Löfåꞵen och Enånger Sochn 5 P:r Sm:t, ty
skole och Kyrkiones Sexmän samma peng:r opbära och honom Länsman uthan
wijdare drögsmåhl betahla.

Den 27 Dito
Såsom Änkia Karin Persdotter i Wadi och Bergsiö Sochn Supplicando hoos
Hans Excell:s H:r Landshöfdingen Högwählborne H:r Leonhard Ribbing
anhollit, att henne må tillstädias antaga sin Sahl. Mans hemman ibid. om 8 öre i
Skatt, hwilket hon tillförende åbodt, men af fattige domen twinget det för fäfoth
lembna, och Hans Excell: samma ährende under d. 16 Januarij nästledne, hafwer
Remitterat till undersökning huru länge hemmanet rätteligen legat öde, hwar efter
BefallningsMan är lembnadt frije händer sig till efterrättelse, ställa denne
Instruction som Kongl:e Cammar Collegium föreskrifwit allenast then som
hemmanet antager kan säkert löfte Præstera. Altså blef och här om oppå
Häradztinget i Gnarp d. 27 Feb. 684 ransakat och således befunnit, att enär
Änkians Man Frambledne Anders Larꞵon 674 genom hunger hädan skildes,
kunde Änkian icke längre det förestå, uthan om wåhren der efter 675 lembnat
Jorden osädat, warandes altså hemmanet uthan åbo in till 677 tå det åter antogs af
en annan Erich Jonꞵon ben:d den der och war samma åhr dödh, ändoch han
uthlagorne det åhret ehrlagt hafwer, ifrån hwilken tijd hemmanet aldeles för fäfot
legat, så att Jorden der igenom mechta afsigkommen är, till hwilkens oprättelse
ingen ringa kostnad läre anwändas, föruthan den gamble Crono Resten som på
hemmanet till 70 P:r Sm:t dragen är, nu framwijste fuller Änkian Enn löftes skrift,
som af 4 boodfaste Män underskrifwen war, men the förklarade den sålunda, att
the allenast efter denna dag Caverat, att hon wähl hemmanet skall förestå, och des
åhrlige uthskylder præstera, så frampt henne någre åhrs frijhet kunde af nåde
förunnas, men för den ådragne Cronoresten, willia dhe intet swara, eij heller
kiänna dhe sig ther till mechtige, hwarföre och Befallningzman sådant till Hans

Excell:s nådige godtfinnande wil hemstält hafwa, emedan och hemmanet ifrån
679 under H:r Factor Frantz Zinchz förpantning warit hafwer.
Befallningzman Wälbetrodde Johan Larꞵon Broman, begiärte efter den
Instruction som honom af Kongl:e Cammar Collegio om öde och wanbrukade
hemman lembnat är, Häradz Rättens Attestatum om Sahl:e Jöns Hanꞵons
hemman i Biåsta 5 öre 14 th:r i skatt, som någre åhr uthan åboende warit, och
aldeles för fäfoth legat hafwer, hwar om Häradz Rätten af dhe fleste i Nämbden
lät sig underrätta och fans att detta hemmanet wardt allenast 676 tå des ägare
förledne Jöns Hanꞵon död blef, brukat af Änkian Hust. Kerstin, men af den
armod och fattigdom som hon efter mannen qwarlembnades, förmådde hon
hemmanet icke längre förestå, uthan åhret 677 det afträdde, hwar ifrån det och nu
in till och medh 683 obrukat legat, så att icke allenast Huusen äre förderfwade,
uthan och Jorden der igenom i stort wanbruk kommen, nu anbiuder sig en ung
Person Nils Gynteꞵon i Åꞵen att willia samma hemman antaga, och till den der
ådragne Gamble Crono Resten 58 P:r 25 öre Sm:t swara, till hwilken ända han
och 5 Bohlfaste Dannemän sig i löftet förskaffat, att han Jorden med Huusen wähl
skall häfda, och des uthskylder richtigt præstera, så frampt honom någre frijhets
åhr emot wahnbruket må i nåder förunte warda, hwilket till Högwählb:ne H.
Gouverneurens gunstige resolution och wijdare godtfinnande i ödmiukhet
hemstält warder.
Hans Anderꞵon i Kyrkiobyen och Haꞵela S:n androg huru såsom han på
twänne förflutne åhren, är af Befallningzmannen Wälb:de Hans Noræus
worden krafd, för någon skuld, som skolat på uthlagorne för hans åhr återstå,
införandes förste gången uti restlängden af den 18 Junij 683 honom skyldig wara
11 P:r 3 öre Sm:t men i den andre under d. 2 Feb. 684 allenast 6 P:r 12 öre 16 th:r
Sm:t nu såsom han wet emellan Gudh och sig ingen halföre honom skyldig wara,
begiärade han att Rätten wille Conferera quittentzerne emot Böckerna, ty hade
han warit honom något skyldig, intet haf:r BefallningzMan betalt honom 682 6 P:r
Km:t för dombspan, då de och handslogos med de orden att ingenthera den andra
något skyldig war, men såsom BefallningzMan icke war tillstädes, eij heller hade
des uthskickade någon underrättelse här om att fronnte, ty måtte ährendet anstå,
emedlertijd blifwer Hans Anderꞵon frij för pantning, till deꞵ dhe warda lagliga
åthskilda, så frampt dhe deꞵ förinnan icke kunna öfwerenskomma.
Ehuruwähl Länsman Abraham i Åꞵ förmente sig af Sochnen en Post penningar
för hållen giästning hafwa att fordra, dem han nu klagar eij mächtig wara, så
kunde doch nu der å intet swar föllia, helst emedan han aldrig någon rächning
hafwer med Sochnemännen slutit, uthan blef dem satt dag till d. 3 Martij
nästkommande, tå Ländzmans plicht wara skall att sin fordran med richtig räkning
bewijsa, hwem tå sig försummar, eller elliest framkommer och giordt sig
obeqwäm af drickande den skall wara fallen till 2 P:r Sm:t åth Sochnekyrkian.
Lars Erꞵon i Wijk med Påhl Olofꞵon i Lönånger och Jettendahl S:n wille
fuller efter Stämbning tilltahla Hust. Kerstin i Byn om något arf som them
tillhöra skulle, och ännu hos Änkian innestår, men såsom Änkian icke war
tillstädes, icke heller är des Måhlsman Anders Anderꞵon i Giällsta här uti
beredd att swara, efter han gårdagen först stämbd blef, ty åligger honom till näste

ting sådanne beskied sig förskaffa, hwar med han må denna deras fordran
förläggia.
Oppå den frågan som Johan Falk i Gryttie framstälte, om honom må tillåtas
opsättia en qwarn i Döråhꞵ Strömmen, emedan han och hans grannar icke med
något qwarnställe försedde äre, blef swarat att emedan Erich Olofꞵon i samma
By hafwer sin qwarn i samma Ström, och Johan Falk åstundar sin qwarn opsättia
ofwanföre, dy skohle Gode Män efter Lag 23 och 25 Cap. Byg. B. L.L. tillse om
någon ny byggnad skall må kunna uthan them andras förfång opsättias.
Alldenstund Kyrkioherden uti Ballingsta Wyrdige H:r Johan på 3 åhr, efter
thet han om arfwet, som hos Olof Anderꞵon i Bosta skulle innestå, blef af Rätten
underrättat, icke ther efter sökt eller något swar ther på föllia låtit, ty gifs Hust.
Brita i Wallen med sine jämbdskylde tillstånd, samma egendom sin emellan efter
Lag skifta, och hafwe H:r Johan sielf sig att im putera, som sin rätt så länge
förlegat, i förmågo af 15 Cap. Erfd. B. L.L.
Lars Mårtenꞵons hemman i Åꞵ och Gnarp S:n 4 öre 12 th:r i Skatt, hafwer
aldeles i förledne åhr 683 legat obrukat, hwar af och ingen afgift kunnat föllia.
Lijka så medh Hust. Annas hemman i Högen, 4 öre 12 th:r i Skatt.
Ändoch Gynte Perꞵon i Åꞵen, första tingsdagen låtit Citera Hust. Anna ibid. att
swara honom i de måhl, att hon som hemmanet antagit, måtte entera få der å fasta
eller och att han sine inlagde penningar må mächtig warda, så infinner sig nu
Änkian å detta Dato, säijandes sig icke lagliga Stämbd wara, eij heller understår
hon sig her uti att swara, uthan barns måhlsmän, måge ther om Disponera som dhe
måge kunna answara, hwar opå Måhlsmannen för barnen Olof Tyrieꞵon i Wadi
sade att han omögelig kan holla barnomen Jorden tillhanda, att then blifwer ther
besittiande som hemmanet antagit, altså blef saken opskutin till näste ting, tå
Måhlsmännerna skole wara förtänkte att sluth i saken afwachta, emedlertijd måge
the sin emellan under Gode Män ett richtigt liquidum oprätta.
Såsom Hans Excell:s Högwählb:ne H:r Landzhöfdingen Leonhard Ribbing
efter Hans Kongl. Maij:tz allernådigeste befallning af den 10 Januarij 684
remitterat under den 14 ejusdem till noga undersökning, det underdånigste
förebringande som Allmogen i Gnarp uti sin skrift till Hans Kongl. Maij:tt för sin
Kyrkioherde Wyrdige H:r Hanꞵ Gevalius hafwa låtit författa, sampt af hwad
ordsak Gnarp Sochn, som så fattig och oförmögen är ifrån Bergsiö Pastorat är
söndrat worden; Altså blef efter skyldigeste wördnad oppå tinget med Gnarp
Bergsiö och Haꞵela Sochnar den 26 Februarij samma åhr ther om ransakat, och af
the gamble män i Sochnen denne underrättelsen som widh handen gifwen,
emedan ingen bokstaf om Pastoratets söndrande lembnat är, Nembl:n att sedan
Framledne H:r Daniel Andreæ Berg som uti sin tijdh hade församblingarne
Gnarp, Bergsiö och Haꞵela under ett Pastorat, blef med döden 648 hädan rycht,
tänkte hans medtiänare H:r Erich Cusenius, som uti 33 åhr för Capplan i
församblingen Gnarp tient hafwer, att komma till Succesionen; Men såsom H:r
Jon Halenius, hwilken hade H:r Daniels dotter till hustru, icke allenast någon
tijdh uti Danmark S:n wijdh Upsala för hielpe Präst tient, uthan och uti
Hermånger och Jättendahl Sochnar warit ordinarius Comminister uti 16 åhr, sökte

samma lägenhet, efter Swärfadren och allmogen inger thera af them wille eller
kunde förskiuta, samtyckte the till den förening som berörde Prästemän sig
emillan slutit, att Pastoratet skulle dehlas i tugh, hwar om the och i Venerando
Consistorio anhollit 649 tå fordom Erchiebiskopen Högwyrdigste H:r Doctor
Lenæus holt visitation i Landet, månde han till denna deras åstundan samtyckia,
så att Gnarp S:n fick H:r Erich den de begiärade till Kyrkioherde, men Bergsiö
och Haꞵela Sochnar finge H:r Jon then the påkallade; Och fast en dehl af Bergsiö
S:n wille nu efter Sahl. ErkieBiskopens ordh, hermma, att han så uthsagt, tå
Pastoratet blef sönderdehlt, att när entera af förbenämbde Kyrkioherdar med
döden afgingo, skulle Sochnarne åther komma tillsammans; Men Lars
Ingebrechtꞵon i Skiesta och Gnarp Sochn öfwer sine 70 åhr, sade sig wara wid
handen tå denna dehlning skiedde, och hörde den Sahl:e Herrens ordh, som så
sade, Ja Gode Män, nu är fuller pastoratet, efter eder åstundan sönderdehlt, men i
skohlen förnimma, att dhet icke lärer blifwa så lätt att winnas åther tillsammans;
Hwarföre och H:r Jon Halenius, när H:r Erich Cusenius blef dödh intet sökte ther
efter, att Gnarp skulle under Bergsiö läggias tillhopa, uthan H:r Marcus fick
Pastoratet i Gnarp, efter honom H:r Lars Wallenius, och sedan fick H:r Hans
Gevalius Pastoratet i Gnarp, fast H:r Jon Halenius äntå war i lijfwet; Denne Gnarp
S:n bestående af 80 rökar, doch allenast af 30 Helgierdz Mantahl hafwer fuller
tillförendhe kunnat sine Siählesöriare till Nödtorften underholla, men sedan de
hårde åhren och Feijdetijden inkommo, blefwe månge hemman ödelagda, och
altså måste den öfrige Allmogen den myckne Giäst- och Skiutsning oppeholla,
warandes 2¾ mijhler, till Niurunda, till Biuråker 5¼ mijhler, och till Hermånger
1½ mijhl, der af så i armod komne, att the ännu icke kunnat sig oprätta, och är
icke till förtigandes, att Prästegården uti Gnarp ligger uti en stor Fahrwäg,
hwarföre och Pastor måtte oftast emottaga then resande, och honom medh mat och
drik underholla, och serdeles uti sidst förflutne Feijde, tå allmogen är så
uthblottat, att dhe till Krigsfolkets oppehollande intet födemedell hade, der emoth
Pastor i Gnarp alzintet wederlag niuter, ehuruwähl både Nordan och Sunnan före
Kyrkioherdarne, som med större lägenheter försedde äre, niuta wederlag, det doch
Pastoris i Bergsiö intet kunde i forna tijder prætendera, emedan dhe intet wore
wijdh Gnarps Prästegård besittiande, uthan hade der allenast en pijga, som
tienstefolket förestodh, så att den tijden hade Pastor i Bergsiö för Gnarps
Prästebohl ingen giästning; Warandes det öfrige alt i sanning som allmogen uti sin
underdånigste Supplique infördt hafwer, så om Prästebohletz ringheet, att dher
under ingen lägenheet ähr till ägornes förwidning, sampt Pastoris Gevalij gamble
tienster och nu för tijden warande olägenhet.
För Åhlehuset i Bergsiö @ 5 P:r Sm:t taxa, som 671 lades öde, hafwer
Befallningzman Broman för åhren 682 och 683 ingen penning opburit, men
Befallningzman Noræus tillstodh sig för förrige åhren infordrat Taxan, allenast
rester 1½ ℔.
Dessa hemman af Bergsiö S:n hafwa 682 och 683 legat öde och obrukade och
inge uthlagor af sig kastat.
Lars Jonꞵ i Elgeredh _______ 7:6
Hust. Karin i Wadi _________ 8:−
Stig Hanꞵon i Gamsätter ___ 6:12
Tanna Lars Olofs __________ 4:8
Elias Sefferꞵon ___________ 10:14

Hust. Anna _______________ 6:14
Hust. Anna i Högen ________ 4:12
Jöns Hanꞵon i Biåsta _______ 5:14
Hust. Giertrudh i Skremsta _ 4:18
______ 5:8
Hans Olofꞵon i
Hans Jonꞵon ibidem ________ 5:8
Alle desse legat begge åhren för fäfoth, allenast Stig Hans hemman som 683 åter
optagit är, som betygat blef.

Gnarp, Bergsiö och Haꞵella S:r
d. 19 och 20 Novemb: 684
Nämbden af förre tinget, så när som dhe 2 Nämbdemän ifrå Bergsiö, hwilka å
sidsta tinget afsatte blefwo, i hwilkens ställe de öfrige Nämbdemännen icke funnit
någon af den freijgd, till domare sätet fallen är, ty gafs them ännu dag till näste
ting, helst emedan deste bättre inga swåra ährender andragne äre, som icke af
närwarande Nämbd, slitas kunna.
Dhe Kongl:e ordningar som på andre TingzStällen i hwarie Sochn förkunnade äre,
blefwe icke allenast å detta Dato Publicerade uthan och the som uti innewarande
åhr ankomne äre, hwilkas Nampn wijdh begynnelsen af Höstetingen antechnade
äre, hwar efter allmogen förmantes sig rätta, och för öfwerträdelse wachta, så
frampt dhe straffet undwijka willia.
Dhe som förledet åhr räknadt tijonden i Gnarp S:n och uti dito åhrs protocoll
infördt äre, att the sin Edh aflagdt hafwa, och innewarande åhrs tijonde räknadt,
undantagandes Erich Anderꞵon och Olof Grellꞵon i Gränsiö, som wijd dette
tinget med hand å bok bodo sig så Gudh huldan wara, som dhe efter bäste konst
och förstånd, tijonden räknadt.
Dato Insinuerade Länsman förståndig Pell Perꞵon i Bergsiö den
Testamentzskrift som Hans Perꞵon med sin Hustru Sigrid Ersdotter i Kitte, d.
26 Octob. nästledne oprättat hafwe hwar uti de bägge i betrachtande af sitt
siuklige tillståndh, doch af moget betänkiande hafwe giordt sin emellan ett sådant
Testamente, helst emedan Gudh eij hafwer techts dem med barn och arfwingar
begofwe, derföre lofwar och gifwer förbem:te Hans Perꞵon sin K. Hustru Sigrid
Ersdotter, den hon Mannen efterlefwer all den ringa egendomb som han i löst med
sig förde till Kitte, Item alt thet som de både innom ächtenskapet kunnat förwärft,
och i det faste inlagdt hafwa, så att hans Hustru Sigrid det samma oklandrat för alt
eftertahl behålla skall, der emot hafwer bem:te Hustru Sigrid gifwit och
Testamenterat sin K. Man föreoftabem:te Hans Perꞵon, der han henne
öfwerlefwer 60 P:r 16 öre Km:t som dhe begge uti Hus och Jord inlagdt hafwe,
Item 3 T:r Korn, 2 Koor, 2 Får, 2 Getter och 2 Swijn, efter som dhe den tijden
finnas, Unge eller Gamble, Item Camaren på Östre Gaflen, med andre torf Hus
som behöfwas kunna, Item Kistan, Skåpet och Redsadlen, som han Hans Perꞵon
med sig till Kitte fördt hafwer, jämbwähl lofwar hon förbem:te Hustru Sigrid sin
Man för ofte bem:te Hans Perꞵon att så åhrligen en Kyrkiofierding Korn, och ½
Lillfierding Lijnfrö, som des oprättade skrift förmähler, wittne här till är
Kyrkioherden i Församblingen Bergsiö, Wyrdige H:r Andreas Magni
Netzelius. Så ehuruwähl han Hans Perꞵon med sin K. Hustru Sigrid, icke sielfwa

för sin bräckelighet kunna de för Rätten komma, och lijkwähl höijeliga åstundat
att denna deras giorda förordning måtte stadfästat blifwa, så kunde doch
HäradzRätten Testamentet icke ogilla, helst emedan begge den löse egendomen
sielfwe innan ächtenskapet wärfdt och icke ärfdt hafwa, hwar uti Sweriges Lag
tillåter frij Disposition, och efter som Hustru Sigrid sielf är ägande till Kitte
hemmanet så kan och henne icke förnekas sådan förordning i wählmachten giöra,
som förr omtalt är, fördenskull skall och må then som öfwerlefwer för alle andre
Erfwingar oqwalt behålla alt hwad som i denna skrift infattat är; Men efter begges
deras död, faller begges Erfwingar qwarlåtenskapen till skiftes efter lag.
Ehuruwähl Olof Perꞵon i Gränsiö klagade på Per Abrahamꞵon i Giällsta att
han förledne Höst kastat hall stenar efter honom på Skiötgrundet, så befans doch
enär Nämbdeman Anders Perꞵon i Huusta framkom, hwilken wijdh samma
tijdh på Strömmingsgrundet nährwarande wahr, att then ene war eij bättre än then
andra, uthan giorde begge sådant buller med Swordom och banskap, att en
rättsinnes menniskia sig der öfwer förundra och bäfwa måtte, och så frampt deꞵe
och flere des wederlijkar för sådane olåth wijd Siön icke näpste blifwa, kan ingen
ther warande blifwa; Resol. Så wijda Olof Perꞵon och Per Abrahamꞵon warit lijka
dehlachtige uti den orolighet som på Skiötgrunden föröfwat är, ty skole de och
begge androm till wahrning plichta medh hwar sina 2 dygn i fängelse, och på det
att sådant bullersampt lefwerne måtte afböjas, hwar af Gud förtörnat warder, och
således sin wählsignelse den frommom, med den godom afskär, ty wardt
Sochnallmogen här med tillhollen att uthse sig en god man, som blifwer
Hambnfougde, hwilken medh sådana orolighet, så wähl uti Hambnen som på
Fiskiewattnet opsicht hafwa och des fehl och brått andraga skall.
Emedan Kyrkioherden Wyrdige och Wällärde H:r Hans Gevalius kunde
betyga att enär Peder Lars Hustru Margreta i Gränsiö låg på sin sotesäng och
Kyrkioherden besökte henne medh Herrans Högwyrdige Nattward, hafwer hon
Testamenterat sin Man förbem:te Per Larꞵon all den egendomb, som hon medh
sig till gården fördt haf:r, fördenskull skattades Swågrens John Johanꞵons i Åås
och Brodrens Olof Hanꞵons i Frusta klander af intet wärde, helst emedan Hust.
Margreta haf:r den liꞵla egendomen, som gifwit sielf i lijfstijden förtient, och als
intet af sitt fäderne hwarken i löst eller fast från brodren Olof Hanꞵon tagit, mera
än 1 Qwiga, 2 Swijn och någre tråg, som wähl wijdh Jordefärden och till
Testamentet åthgångit är, och beholler altså Per Larꞵon, hwad honom och hans
Sahl. Hustru gifwit är, oklandrat för de andre Erfwingarne.

Den 19 Dito
Uthi Hans Anderꞵons ställe i Böhle, som sidste tinget sig sielfwan owärdig
giorde, sattes Anders Jonꞵon i Wallen, som swor sin Nämbdemans Edh.
Ehuruwähl Sochnemännen i Gnarp bordt sakfällas för tredsko emot åthwarningar
med wägarnes opseende, men som ingen wetat, hwilken borde wägen byggia
wijdh Prästegården, och wägen under tings tijman blef förfärdigat, dy förskontes
dhe med 3 m:r Sm:t och måge the sin emillan uthleta hwilken som wägen
framgent holla bör, efter han Pastor icke kan der till obligeras.

Enär Per Anderꞵon i Berge gifwer Comminister i Niurunda Wyrdige H:r Olof
Brämming 6 P:r Km:t får han tillträda dhe 2 gillingsta äng som H:r Olofs
Swärmoder Hust. Karin och han efter hennes dödh uti 8 åhrs tijdh för 21 P:r
Capital innehaft, hwar medh de begge nögde wore och toge afträde.
Nills Olofꞵon i Breåker och Bergsiö lofwade betahla till Olof Hanꞵon i
Norbobyen dhe 13 P:r som han på Hästekiöpet opburit och niutit hafwer.
För Hustru Brita i Gryttie sattes till Måhlsman Lars Hanꞵon i Wallen.
Peder Anders hemman i Byen 6 6 i skatt opböds af Anders Swenꞵon ibid. 3
gången.
Emedan Daniel Perꞵon wijdh Bruket icke kunde undfalla, att ju Peder
Anderꞵon i Byn arbetat hoos honom, fast han sitt Contract icke hollit, medh
hehla winterarbetet, så kan han doch icke betaga honom den löhn som han medh 8
weckors arbete förtient hafwer, uthan bör honom efter billigheten betahla, och
lofwade Bruksskrifwaren Carl Zynt inneholla så mycket af Daniell Pers löhn,
att denne Per Anderꞵon för sitt arbete kan betahlt blifwe.
Anders Erꞵon wijd Bruket som hafwer på Skiötgrundet Sunder rifwit
Änkiornes Hust. Ingell och Hust. Sigrids Strömmingsskiöte, skall dem i
wedergiällning gifwa 3 P:r Km:t som och des uthan bestå dhem all den kostnad
som dhe till och ifrå tinget anwändt hafwa, och der ofwan på plichte för nijdingz
wärcket 3 m:r Sm:t der hos blef han åthwarnat att ställa sig sachtmodigan och
fredsam så frampt han will blifwa lidin uti Hambnen, hwar efter Hambnefougden
hafwer macht att undersökia och den brotsliga anklaga.
Ehuruwähl någon oenighet warit opwuxin emillan Olof Olofꞵon i Giällsta och
Olof Hanꞵon ibid. sedan han sedan hans Hustru Margreta Persdotter med
döden afgick, doch lijkwähl sedermera så öfwerens kommit att han Olof Hanꞵon
skall må obehindrat åthniuta alt hwad som uti Testamentzskriften under d. 22
Novemb. 683 infört är, så och Hans Olofꞵon skall skiöta honom Olof Olofꞵon och
hans Hustru med Födo och Kläder i dödedagar, hwar emot och honom Hans
Olofꞵon allan egendomen i löst och fast af Olof Olofꞵon nu som tillförende
opdragen är, så länge the uti ett mathlag äre, men warde dhe dher uti åthskilde,
förbeholler sig Olof Olofꞵon att han skall hafwa åhrligen en fierdepart af
hemmanet som han sielf, så länge krafterne medgifwa, skall bruka och uthlagorne
derföre giöra, hwilken afhandling bägge partnerne skall wara till rättelse, doch så
att Olof Hanꞵon och hans tillkommande Hustru medh wördnat sökia gå det
gambla folket tillhanda, att han och de hans förr omtahlde wilkor efter gamble
folkets dödh beholla måtte.
Oppå den klagan som Änkian Hust. Giölug i Åꞵ hade emot Anders Swenꞵon i
Byn, wardt resolverat, att emedan Anders Swenꞵon emottagit nyckelen till
Änkians Sons Lars Perꞵons kijsta som war stående i Stockholm, tillijka med dhe
Kiöpeskrifter som Sonen medh sine hufwudh wärdar i Norrala om legan oprättat
hade, ty skall han Anders Swenꞵon icke allenast skaffa brefwen tillrätta, uthan
och giöra bewijꞵligit om någre Saker efter honom Lars Perꞵon uti hans Kijsta
fundno, och hwarest dhe blefne äre, till Rättens wijdare ehrkiännande;

Emedlertijdh bör och den Execution hollas tillbaka som Bruksskrifwaren Carl
Zynt tänkt öfwer Änkian för Sonens giäldh anställa, efter hwar bör sin saak
ensammen böta, och ingen annars lott förwärka.
Så wijda hehla Sochnen niutit den fierding Stromming som Fiskiarne i Giäfle
gifwit Kyrkioherden i tijonde och nedsatt hos Johan Johanꞵon i Gryttie, ty skole
och de den samma dubbelt betahla, och sökia sin landlega hwarest de gitte.
Så frampt Inventariumet efter Sahl. Lars Perꞵon i Gränsiö kan wijsa att Sonen
Per Larꞵon fått något ärfwa efter Fadren i löst eller fast så bör han Fadrens giäld
hos Borgmästaren förnöija, hwar och icke må han derföre billigt skattas frij, ty
ingen må annors mans brutt giälda, ther han icke opburit eller wultit som lagen
tahlar.
Emedan qwarnsbytet emellan Sahl. Biör Swenꞵon i Hohlan och Ilꞵbo och
Gynte Perꞵon i Åꞵen i Bergsiö olaglige giordt war, dy wardt bytet ophäfwit, och
gånge hwar till sin gamble häfd.
Sedan tinget ändat war beklagade sig Johan Johanꞵon Falk i Gryttie, det
Ländzman Abraham Larꞵon i Åꞵ hafwer uthan laga domb pantat af honom 4 st.
Kor som skole komma uti betahlning för det löfte hans Framledne Swärfader
Anders Perꞵon i Gryttie wardt häftat hos Borgmästaren Jon Mårtenꞵon
Qwast, der lijkwähl han Johan Johanꞵon nu med byteslängden bewiste, att han
efter sin Swärfader altz intet niutit, uthan allan egendomen gångit till
giäldenärernes afbetahlning, nu såsom Borgmästaren wunnit Rättens domb, att
Löftes Männen skulle wara hans Män för betahlningen, så hade och Ländzman
bort lagsökia sine Fångzmän, att Rätten kunnat Inqvirera efter den egendomb
Sahl. Anders Perꞵon lembnat hafwer, och att icke Ländzman efter egen godtyckio
sådan execution emot lag måtte anstält, dy blifwer och Pantningen ophäfwin, och
skall Ländzman till näste ting wara förtänkt att swara för sådanna sin otijdighet,
uti det honom ingen befallning gifwen är, uthan lärer Befallningsman Wählbe:de
Johan Broman låta Execution öfwergå Ländsman som i sitt ämbete försumblig
warit, doch rätte Löftes Männen ähr, som bättre hadhe bordt i tijden Vigilera,
skulle och dhe 71 P:r 8 öre i byteslängden för löftet wara opförde, tå blifwer
pantningen ständig för 71 P:r 8 th:r.
Erich Olofꞵon i Åkne opbiuder sin Moder Syster Sigrid Erꞵdotter ibid till
Syttningz 2 gången.

