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Gnarp, Bergsiö och Haꞵella Sochnar 
d. 10 och 11 Maij A:o 688. 

 
Nämbdhen. 

  Hanꞵ Perꞵon i Elgeredh, Jönꞵ Perꞵon i Åhsen, 
Lars Perꞵon i Biåsta, Eꞵbiör Hanꞵon i Berge siuk, 
Johan Johanꞵon i Gryttie, Anders Perꞵon i Husta, 

  Olof Hanꞵon i Byen, Anders Perꞵon i Ockne, 
  Gynte Perꞵon i Tanna, Erich Jonꞵon i Hambre, 
  Anders Jonꞵon i Wallen; 
 

Jon Swänꞵon i Grängsiö sedan han aflagt sin Nämbdemans Edh efter Kongl. 
Ordre, wardt nu antagen i Rätten, uthj Nämbdemannens Erich Jonꞵ ställe ibid 
som för sin bräckligheet fick afskiedh. 
 
Emedan Olof Erꞵon i Gränsiö och Johan Anderꞵon ibid klagade vice versa på 
hwar andra, att dhe göra hwar annan förfång på dhe ägor som liggia wijdh wägen 
åth Byen, williandes den ene icke tillsättia af sine Ägor, icke eller den andra, 
uthan då den ene stängdt opp Hagan hugger den andra honom neder. Fördenskuld 
wardt Syyn förordnat dem emellan som skole så laga och tillsee, att hwarthera må 
brista af sine ägor så mycket som tarfwas till en laggill Fahrwäg åth Byen och att 
hwarthera må obehindrat hafwa sin bowäg, och blefwe så parternes eget äskande 
Per Nilꞵon i Byen och de 5 Nämbdemän i Gnarp, ther till förordnade, föruthan 
Tolfmännen i Gränsiö. Wid samma tillfälle bör och Synen Inqvirera om den 
åwärkan Pijga Karen Simonꞵdotter skall sine Grannar tillfogat hafwa till 
Rättens wijdare ehrkännande. 
 
Ehuruwähl Olof Hanꞵon i Wallen låtet stämma Mårten Olofꞵon i Gränsiö för 
den Tunna Korn han uthlofwade om han wille låta leija sig till Dräng i Präste-
gården att han Mårten Olofꞵon kunde få för sin Rothe Prästedrängen Matz 
Jacobꞵon till Båtzman, Så hafwa dhe likwähl under Tingstijman så öfwerens-
kommet att han Mårten Olofꞵon giorde handsträckning om betalningen, doch 
wille Olof Hanꞵon hafwa förnöijande för Rättegångs Expenserne efter han 
förordsakades sökia Rätten som pröfwades skiäligt. 
 
Alldenstund Lars Perꞵon i Gryttie icke så tillhanda gånget sin SwärFader Nils 
Larꞵon med tillbörlig lydno och hörsamhet som honom bordt, och grannarne 
medh flere andre wiste betyga. Fördenskuld och SwärFadren tienstl. begärat, 
honom måtte stå fritt att antaga någon oskyld på hemmanet, som honom kan 
skiöta och hemmanet ifrå wahnbruk förswara, så frampt han icke får sin Son Lars 
Nilꞵon utur Knechtetiensten, dhen han nu låtet hemkalla; Lars Perꞵon tychte 
swårt wara att han som på dhe willkor blef inkommen på hemmanet, att han skulle 
det få besittia och bruka, derföre han och nederlagdt stort arbete och kostnadt på 
gården, skulle så plötsligen stötas dher ifrå; Men finge han förnöijande för sitt 
arbete, förbättring och anlagdh kostnadh, är han nögdh att sökia sig på annat 
ställe. Resolutio Såwijda Föräldrarne efter Kongl. Förmyndare ordningen och 
gammal Landsens Seed råda att Disponera i lijfstijden om sine egne hemman; Dy 



må och Nils Larꞵon försee sig om en annan åboende, och Lars Perꞵon tager sitt 
afträde uhr Gården; Doch så att han efter Mätesmanna ordom hafwer att bekomma 
förnöijande för arbethe och anwändh omkostnadt på hemmanet, Nembl:n för 2 
åhrslöner 36 P:r stadningspenningar 9 P:r och för resterande Slett Kläder 6 P:r deꞵ 
uthan har Lars Perꞵon inlagdt Båtzmans hufwudhleega och Chronones uthlagor 
till 41 P:r, Men åth hans hustro hafwa Mätningsmännerne ingen löhn kunnat 
tilläggia efter hon födt och opfostrat ett barn wijd Gården; Elliest pröfwades och 
skiäligt att Mågen och Dottren måtte få det som på Bröllopet gifwet och aflyst är, 
Nembl:n 1 Koo, 1 Fåår, 1 Geeth och ett ungt Swijn, der med bör Mågen och 
Dottren taga afträde, och sig om ett booställe annorstädes försee och förskaffwa. 
 
Erich Olofꞵon i Wrångtiärn och Haꞵella Sochn beswärade sig öfwer Gamble 
Länsmannen Abraham Larꞵon i Åhs, för det han skall hafwa fordrat och 
optaget af honom mehra i Sochnejembna än andra i Sochnerne uthgifwet, 
belöpandes sig in alles det han opburet till 62 P:r 16 öre. Begärandes tienstl. att få 
rättwijsan åthniuta. Abraham Larꞵon tillstod sig opburet af Erich Olofꞵon i 
penningar och wärde till 36 P:r och bewijste af ett Memorial att han borde 
rätteligen hafwa af Erich Olofꞵon, 35 P:r 16 öre, hwarföre och Abraham Larꞵon 
dömbdes att åtherlefwerera dhe 16 öre medh halfwa Stembningspenningarne; Men 
den ene Tunna Råg för 12 P:r som lefwererat är till Anderꞵ Perꞵon i Huusta 
skall godgiöras i den senare Rächningen som Sochnerne emellan Liqviderat ähr; 
Ländsman i Bergsiö Anders Jonꞵon och Eꞵbiör Hanꞵon i Berge böre till näste 
Ting stämmas att opwijsa efter hwars ordre dhe hafwa uthpantat af Erich Olofꞵon 
3:ne weckor efter Kyndersmeꞵo 14 P:r 16 öre till Abraham Larꞵon, hwilken han 
intet är skyldig. 
 
Alldenstund Erich Nilꞵon i Gällsta afbadh och kändes wijdh att han obetäncht 
fält sådane skamlige ordh om Befallningsmans uthskickade Lars Perꞵon i 
Gränsiö, att han heldre will wara en Hundh än en FougdeKarl som honom af 
bem:te Lars Perꞵon påfördt blef; Fördenskuld såsom han afbadh sitt oförstånd, 
rättade sine ord att han intet sagdt om Befallningsmans uthskickade uthan om sig 
sielf, och lofwade bättring, fältes han allenast till 3 P:r Sölfm:t. 
 
Erich Olofꞵon i Wrångtiärn opbiuder Anders Perꞵons hemman i Kyrkiobyn 6 
öre 16 th:r i skatt 2:dre gången, som han af Borgmästaren Jon Mårtenꞵon 
Qwast för 427 P:r 21 öre KoppM:t inlöst hafwer. 
 
Nils Jonꞵon i Frästa opbiuder Olof Perꞵ hemman ibid 4 öre 9 th:r i skatt 3 
gången. 
 
Emoth BefallningsMans tillfrågan om Gnarp Sochn wille emothtaga Öhn Gran, 
som i forna tijder waret Taxerat för 7½ ℔ Siälespeck, fast dhe skulle någon 
förmedling och ringare Taxa åthniuta, hwar på Församblingen som till störste 
delen war närwarandhe swarade: Att dem af Öhn ingen nytta kan tillfalla, som så 
afsijdes är ifrå Landet belägen, hwarest ingen skog eller Muhlbethe ähr, uthan 
Gallstrandh, icke eller kan någon Siäälrodd ther brukas, så att Församblingen intet 
kan någon Taxa dherföre Præstera uthan godhwilligt oplåter, om någon 
främmandhe wille och kunde Öhn antaga. 
 



Gamble Länsmans Per Perꞵons i Bergsiö andehl till hemmanet Kyrkiobyn 9 öre 
4 th:r opbiudes af Befallningsman för Resterande Chronones uthlagor andre 
gången. 
 
För Anders Perꞵ Dotter Kersten i Ockne sattes till Målsman Grannen Erich 
Olofꞵon ibid. 
 
Pastor i Gnarp Wyrdige H. Hans Gevalius begärthe att Rätten behagade 
nämpna uthSochnes Syynemän emellan Prästebohlet och begge Grannarne i 
Berge Per Jonꞵon Österst och Per Anderꞵon ibid som understådt sigh att 
instängia något af Prästebohlets och de andre Grannarnes i Röde by gamble häfd 
och Swijnewall. Per Jonꞵon på sine egne och Grannens Per Anderꞵons wägnar 
Prætenderade att efter dhe hafwa sine Ängen brede wijdh uthlöterne, lärer ingen 
Syyn kunna förmeena dhem att uthlöterne intaga och rödia till Åker eller Äng; 
Men när Per Jonꞵon blef af HäradsRätten underrättat att han intet kan emoth Lag 
och Kongl. Husesyns Ordningen få inkräckta något af Swijnewallen uthan 
samptel. Jordägandernes fulla samtyckio, betänkte han sig så att han uthan 
Synekostnat genast lofwade Gärdslegården optaga, allenast ingen annan må få lof 
att Swijnewallen instängia som Rätten fann skiäligt. I hwilket anseende dhe begge 
blefwe för böter förskonte, alldenstund dhe sig genast rättadhe. Huru mycket 
Prästebohlet uthj Myren Öster om Röde by tillkommer, dher om böre Sexmännen 
med Kyrkiowärderne först ransaka och sökia Konungens egendomb underdånigst 
att förswara, Men skulle parterne intet blifwa nögdhe måtte sådant på laga Syyn 
bewändas. 


