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Bergsiö, Gnarp och Haꞵella 
d. 23, 25 och 26 Februarij 689. 

 
Nämbden 

  Lars Perꞵon i Elgeredh, Gynte Perꞵon i Tanna, 
Jöns Perꞵon i Åsen, Erich Joenꞵon i Hambre, 
Anders Perꞵon i Husta, Anders Jonꞵon i Wallen, 
Joen Swenꞵon i Gränꞵiö, Olof Hanꞵon i ibidem, 
Anders Perꞵon i Ockne, Nills Perꞵon i Gryttie, 
Anders Perꞵon i Wadij, Esbiör Hanꞵon i Berge. 

 
Nämbdeman Lars Perꞵon i Biåsta som nu står skrifwen till Soldat begiäradhe 
afskiedh uthur Nämbden efter han intet kan giöra bäggie tiensterne, i hwilkens 
ställe beordrades Anders Perꞵon i Wadij. 
 
Sammaledes tillordnades Nilꞵ Perꞵon i Gryttie uthi den gambla och Siuklige 
Nämbdemans Johan Johans ställe i Gryttie, hwilka bäggie skola afläggia sin 
Nämbdemans Edh efter Kongl. Hofrättens Ordre åth näste Ting. 
 
Såꞵom Per Nillꞵon i Byen icke efter Contractet och sin uthgifne Skrift d. 28 
Decemb: 687 fick behålla sin Jord efter 2½ öre i Skatt för Penningar 76 P:r 16 öre 
Km:t dhem han för Aron Anderꞵon i Giällsta lofwadhe uthläggia till Jon 
Perꞵon i Forꞵ och Harmångers Sochn, som hade så många Penningar i Giällsta 
hemmanet att fordra, altså bör Jon Perꞵon wara frij någon tilltalan, och Olof 
Anderꞵon i Böhle bör till Farbrodren Aron Anderꞵon betahla till Jon Perꞵon dhe 
Resterande 25 P:r Km:t för deꞵ broders innestående arf. 
 
Så wijda Nämbden enhälleligen währde Båtsmannen Olof Olofꞵon Gröning för 
Edzöre som beklagades haft Lägersmåhl medh Pijga Margreta Jacobsdotter i 
Grängsiö uthi Sömpnen; Altså dömbdes Båtsmannen som uthkommit det tahlet 
som skulle han främjat sin willia medh bem:te Pijga fast han nu sade för Rätten att 
han intet wiste om hon såf eller war waken, till 40 m:r Sm:t och deꞵ uthan 
förlijkte han pijgan med 20 P:r Km:t, Men Pijgan kunde intet med något Straff 
beläggias, efter hon af Båtsmannen uhrsächtades, att hon intet wiste eller eij 
samtyckte der till, Båtsmannen försonte sin Brott medh Gatulopp och 
Remitterades under Kyrkioplicht. 
 
Alldenstund det i sanning wart befunnit att Unge Dräng Olof Perꞵon ifrån 
Biåsta sedan deꞵ Huꞵbonde Leutnant:n Wälb:de Timitskij det samtycht 
emothtagit 2 RP:r stadning af Jon Perꞵon i Dwästa, Per Anderꞵon i Lunde och 
flere Rothelager i Jättendahl att tillförordnas Fördubblings Båtsman, hwilket 
Brodren Erich Perꞵon i Biåsta och Sochnen Bergsiö nu wille förhindra och 
kullkasta; Men såꞵom Olof Perꞵon wehladt låta lega sig till Soldath och 
Officerarne icke honom gillat, doch hade till Chronones tienst haft lust och behag, 
dy kunde Rätten honom sådant intet förwägra, så wijda inge Kongl: Resolutioner 
äro opwiste som per expressum förbiuda att ingen i Soldate Sochnerne må låta 
lega sig i Båtsmans Sochnerne et vice versa, fast sådant en tijd wardt af serdeles 



ordsaker uthaf Högwälborne H:r Gouverneuren förbudit, och altså måge 
Rothebönderne sin Legokarl efter Contractet behålla. 
 
Så frampt Erich Olofꞵon i Wrångtiärn icke förnöger Anders Tyrieꞵon i 
Fiskiewijk, och Olof Larꞵon i IngesErfwen efter Obligationer sine uthlagde 
Penningar för Caution uthi Anders Perꞵ hemman i Kyrkiobyn och Haꞵella 
Sochn som Erich Olꞵon nu brukar sig till gagn och nytta för sine uthlagde 142 
P:r. Så böre de andra förber:de Cautionsmän wara lijka Intresserade uthi det som 
hemmanet kan af sig kasta i Skog och andre förmåhner som af Syne och 
Pröfningsmän bör mätas till Rättens ehrkiännande, i medlertijdh bör hwad som 
hemmanet kan af sig kasta noga optechnas och giöras redo före till Löftes Männen 
för deras Penningar; Men will bem:te Erich Olofꞵon sådant beswär och kostnad 
undwijka, må han stå sin låfwan och sämias med Ofwanber:de CautionsMän och 
dem förnögia der efter han sedan äger, råda, fijka, fara och bruka samma hemman 
i Kyrkiobyn som han best gitter. 
 
Per Olofꞵon i Kyrkiobyn fältes till 3 m:r Sm:t för det han lade sig i annars saak 
och tahl. 
 
Sahl. Rådmannen Anders Larꞵon Tresks Sterbhuuꞵ hafwer hållit Liqvidation 
med sina Creditorer hwilka tillstådt d. 24 Hujus sin skuld efter Obligationer 
derföre och dem i protocollet wardt intechnadt: 
 Biåsta Hans Erꞵon 209: 12 
 Yttre Erich Jonsson 235: 30 
 Skrämsta Nilꞵ Olofꞵon 158: 16 
 Trösten Anders Nilꞵon 40: — 
 Skrämsta Erich Perꞵon 251: 24 
 Kyrkiebyn Gynte Erꞵon 187: 12 
 Wadj Hans Stenꞵon 170: — 
 Fiskiewijk Swen Hanꞵon 118: 8 
 Tanna Hans Swenꞵon 21: 22 
 Wadj Erich Anderꞵon 54: 25 
 Gamsätter Hans Mårtenꞵon 52: 20 
 Hambre Hans Jonꞵon Soldat 3: 16 
 
Efter Nämbdens öfwerläggiande och enhällige omröstande bör Lars Hanꞵon i 
Wallen, Lars Anderꞵon i Ginsta, Lars Olofꞵon i Norbo och Abram Erꞵon i 
Grängsiö betahla och tillsättia hwarthera 1 P:r 28 öre till den bortkombne 6 P:rs 
plåth hoos gambl. Pijga Anna Knutsdotter i Sochnestugun, hwilken hade det 
lofordhet att hon altid sig troligen förehållit, efter som dhe insatt hoos henne sine 
penningar, och icke med wittnen dem uthtagit, uthan den ena fordrat och annamat 
ens annars penningar, uthi dhe 1 P:r 28 öre ähre inrächnade Rättegångs 
Expenserne. 
 
Såꞵom det icke ähr till låtet hwarken af Lag eller Kongl. Huuꞵesyns ordningen att 
Höö eller Halm skall föras af bohle; Altså kunde Rätten icke tillstädia att Johan 
Anderꞵon i Grängsiö af sin Broder Hans Anderꞵon skulle få taga Höö eller 
Halm ifrån Hemmanet, hälst emedan det så knapp fodertijd warit detta åhret, och 
elliest wille Hans Anderꞵon afrächna med sin Broder uthi Höö, hwad han honom 
skyldig finnes; Ty wardt Hans Anderꞵon af Rätten tillsagd att låtha sin Broder 



utan wijdare beswär få afrächning och sin arfdel niuta efter Inventarium, det 
Ländsman uthlofwade, och till en begynnelꞵe försäkrade sin Broder om 1 T:a 
Korn. 
 
Olof Sigfridꞵon Lekatt efter Stämbning tilltahladhe Olof Tyrieꞵon i Wadj för 
det han skall inrymbdt sin Måg Nils Perꞵon på Töries Erꞵ hemmanet 6 öre 3 th i 
skatt i Fiskiewijk anhållandes att deꞵ Styfdotter Brijta Ersdotter som bördig är 
till samma hemman måtte icke trängas der ifrån; Olof Tyrieꞵon som Måhlꞵman 
ähr för Flickan bem:te Brijta sadhe sig för hemmanets wählståndh låtit komma sin 
Måg der på, och kan han få behålla det samma såge han giärna, och betahla der på 
dragne giälden; Rätten kunde icke tillåta att hemmanet kommer i oskylde Mans 
händer ifrån Flickan Brijta Erꞵdotter, uthan bör det om giörligit ähr, hållas henne 
tillhanda, Borgmästar Qwasts Sterbhuus läth genom sin skrifwelse till Rätten 
försäkra sig om sin betahlning i samma hemman för 305 P:rs fordran, så wähl som 
Larꞵ Jönꞵ Hustro Kiersten i IngesErfwen för 56 P:r Km:t efter klar Attest 689 
derföre och bem:te hemman 6 öre 3 th:r blef 1 gången opbudit af Borgmästaren 
Qwasts Sterbhuus och bem:te Hustro Kiersten. 
 
Oppå Högwählborne H:r Gouverneurens Remiss d. 26 Sept: 688 blef Resolverat 
att Såꞵom Härads Rätten tillförende under d. 20 Julij 686 funnit skiähligit, att dhe 
3 små Röökar i Hambre by skulle få till hielp Erich Mårtenꞵon i Mellanbyn, på 
det dhe 3 rökar icke skulle jembwähl blifwa ödelagde, altså blef det och nu å detta 
Dato d. 25 Feb. 689 wärkeligen effectuerat att Erich Mårtenꞵon tog Soldaten till 
sig, kunnandes Rätten icke annat förstå än att dhe 3 låtter i detta åhret omögeligen 
warda för fattigdomen till fyllnad besädade, dhen Fierde låtten som i samma by 
ähr öde blifwen måste grannarne hugna och häfda, om dhe skohle wijd sine små 
låtter blifwa behållne, och ährläggia så Ordinarie Räntorne till Chronan, till deꞵ 
någon kan derföre Mantahls tungan præstera. 
 
Så wijda det är af TingsRätten d. 25 Sept: 637 efter hollen Syyn och ransakning, 
slutit och afdömbdt, att Yttre, Åꞵen, Kitte och Ingeꞵarfwen skulle här efter icke 
hafwa deras Häst och Klöfwerdrag öfwer grannarnes i Högen Skattägor, uthan 
skulle deras rätte Häst och Klöfwerdrag wara wijdh Iogenåker wijder dombråth, 
Fördenskull wardt och nu å satte tinget samma domb opläsen och parterne 
förmante alldeles att rätta sig der efter så att Yttre, Åꞵen, Kitte och Ingesarfs Män 
icke skulle bruuka hädan efter deras Häste och Klöfwerdrag på Högens 
Skatteägor, uthan allenast skohla dhe efter som fornt warit hafwa deras gångwäg 
genom deras ägor. 
 
Föruthan det att Leutnanten Wählb: Hieronimus Timitski på dhe 3 åhr han 
brukat och besuttit Cronohemmanet Högen 4 öre 12 th i skatt, sielf ehrfarit att han 
ringa tillägor till åker och ängh emoth dhe andre sine grannar possiderar det och 
han genom lottlöꞵe Edsworne Män låtit pröfwa, hwilka befunnit, att dhe andre 
grannarne hafwa större åker efter sin skatt emoth Timitskis skatt, Fördenskull fann 
HäradsRätten skiäligit, efter Högwählborne H:r General Majorens och 
Gouverneurens Remiss d. 26 Sept: 688 att ägorne i Byn efter öre och örtug måge 
af Landtmätaren warda optagne och af mätte. 
 



Oppå Handelsmannens Erich Olofssons i Hudwichswaldh tiänstl. Anhållande, 
blefwe någre bönders uthgifne Obligationer som af wederböranderne weder-
kiändes i protocollet antechnade. 
 Mårten Jonꞵon i Fiskiewijk 43 P:r 
 Erich Mårtenꞵon på Malungen 59: 7 
 Lars Anderꞵon i Hadungsnäs 32: 13 
 Sohnen Lars Anderꞵon ibid. 30: 30 
 Olof Swenꞵon i Fiskiewijk 17: 28 
 Per Erꞵon i Fagernäs 113: 6 
 Anders Olofꞵon i Swedia 123: ― 
 Mats Hinderꞵon i Kyrkiobyn 216: 20 
 Erich Erꞵon i Nordanbro 255: 18 
 
Abraham Hinderꞵon ifrån Brickan och Biuråker wille tilltahla Soldat Erich 
Simꞵon i Högen och Bergsiö angående någre Penningar som Erich Simꞵon 
hafwer borta för honom; Så kunde doch Rätten saken icke till dombs optaga, 
emedan den hörer till Biuråkers ting, eij eller wore någre wittnen här wijd handen. 
 
Efter Rättens förre utslag 685 bör Erich Mårtenꞵon i Mallungen förnögia 
Abraham Hinders Hustro i Brickan deꞵ åhrs löhner hon hafwer att fordra den 
tijden hon tiänte hoos Erich Mårts Fader med der å bewiꞵlig Expenser efter 
mätesmanna mäti. 
 
Efter Testamentet emellan Hans Perꞵon i Kitte och hans Hustro Segrid 
Ersdotter ähr gillat af Rätten d. 7 Feb. 685 ty beholler och Hans Perꞵon i 
lijfstijden hwad som Testaments Skriften förklarar, oachtat Olof Olofꞵon i Frästa 
och Anders Gynteꞵons klander och påtahl. 
 
Såsom det wardt betygat af Hans Jonꞵon i Trösten och flere i Sochnen måste åth 
dhe Officerare, som woro till Sochnen skickade, att infordra någon Rest och hoos 
Ländsman Pell Perꞵon inlogerade förskaffa till Ländsmansgården 22 Kannor 
Brännewijn, 3 st. Fåhr, Halfspan Miöhl, 7 m:r Fläsk, ½ Tunna Öhl, altså kunde 
Rätten icke finna skiähligit att BefallningsMan Noræus som uthgifwit Ordre åth 
5 Officerare till Restens i Sochnen uthfordrande skulle så dyrt giästningen, som 
gl. LändsMan Pell Perꞵon oskiäligt opfördt betala, Pell Perꞵon nekar sig wehlat så 
applicera som des Swåger Stilicerat, altså må Sochnen med Pell Perꞵon Liqvidera. 
 
Emedan Erich Olofꞵon ifrån Hermånger och Forꞵa efter Rättens uthslag d. 22 
Nov: 687 sig förskaffat sina Syskons Ingrid och Brijta Olofsdöttrars samtyckio 
och tillåtelse att besichtiga deras Faders hemman i Breåker; Fördenskull war 
Rättens domb och uthsagu att Erich Olofꞵon skall må hemmanet Breåker bruka, 
behålla och besittia för så många Penningar Nembl. 410 P:r Km:t, som Nilꞵ 
Olofꞵon måste hemmanet i giäld och gamble Syskon betahla, doch så att han 
Erich Olofꞵon ställer löfte till wederbörande Creditorer för den giäld som står på 
hemmanet förän han der tillträder, och deꞵ uthan förnöger sin Swägerska Hustro 
Kerstin så mycket som han till Syskonen i hemmanet hafwer betahlt, tillijka med 
stille Penningen 24 P:r Km:t att det blifwer in alles 434 P:r Km:t der med 
hemmanet bör Redimeras. 
 



Hans Påhls Änkia i Byn Hustro Kerstin opbiudes af Olof Perꞵon i Byn på 
Syꞵlorätt emoth bem:te Änkias egendomb, första gången. 
 
Erich Jonꞵon i Hambre och Bergsiö låther opbiuda sin ModerSyster Helena 
Ersdotter emoth deꞵ egendomb på Syꞵlorätt 1:a gången. 
 
Lars Anderꞵon i Haddungsnäs med deꞵ Hustro opböds nästom Frändom till 
Syttnings emoth allan deras egendomb 1:te gången. 
 
För Sahl. Erich Perꞵ efterlefwerska Hustro Elin i Byn och Gnarp Sochen 
sattes till Måhlꞵman Hans Anderꞵon i Rödhe. 
 
Ehuruwähl HustaMännen och Rödeboerne med deras wederlagsmän funno sig 
beswärat öfwer den orätt och egenwilligheet Bruuksfolket wid Maꞵungsstället i 
Gnarp föröfwa så på Skogh som Muhlbete det Tingsprotocollet af d. 22 Nov. 687 
uthwijsar, der efter dhe jembwähl giordt ödmiuk ansökning hoos Högwählborne 
H:r LandsHöfdingen, att blifwa Conserverade wid deras Skatteskog och 
Muhlbete, uthan egenwilligt och olagligit tillgrep såꞵom och förnögande för den 
skadha dhe redan af Bruksfolket tagit på samma nästgränsadhe Skogh, som ähr till 
deras Hemmans nödtorft aldeles omistlig, så nödgades dhe lijkwähl ännu wijdare 
klaga sig rättlöꞵa der öfwer att BruksInteressenterne icke det ringaste giöra sig 
bekymbrade om wedergiällning, och att dhe oförrättadhe måtte här efter niuta 
fredigt sin Skatteskoug och Muhlbethe, Fördenskull dhe å nyo låtit stämma S:r 
Lennart Rothof till tinget, Men som bem:te Rothof icke kom tillstädes, icke eller 
giorde någon fullmächtig uthan låtit Insinuera en Skrift genom BruksSkrifwaren 
Nilꞵ Erꞵon Psilander, altså kunde Rätten denne gången icke eller åthskillia 
parterne, utan wardt Skogen nu som före lyst i Hälgd till deꞵ BruksInteressenterne 
haft närwarande Landtmätaren laglig Syn nästkommande wårdag eller och efter 
Ägesmännernes skiählige opsats dem förnögia att dhe icke wijdare måge klaga sig 
rättlöꞵa. 
 
Alldenstund det wardt befunnet att Soldaten Mats Anderꞵon Lekat uthi 
wederbörl. wittnens närwaru frijat till Pijga Kerstin Hansdotter i Hambre och 
der till wunnit Pijgans och Modrens samtyckio, med hwilken han sedan haft 
lägersmåhl och hon Kerstin der efter aflat som stadnat uthi 7 wekors miꞵfödsel 
derföre hon warit miꞵtäncht, som skuld hon sielf williandes dhet förordsakat, der 
till doch ringa skiähl kunde Produceras, uthan af andre qwinfolks betygades att 
hon haft mycken blodlopp; Fördenskull såꞵom dhe nu begge påstodhe ächtenskap 
dy kunde Rätten icke döma henne warit ordsaken till miꞵfödslen, uthan efter 
domare reglerne giorde henne frij, och deꞵ uthan In Favorem Conjugij släppte 
Soldaten och Konan uthan straff, efter de under ächtenskapsförbund sammanlåg 
haft hafwer, som Huꞵbonden Erich Jonꞵon [Persson i renov. Domb.] i Hambre 
och flere wijste betyga. 
 
Anders Perꞵ hemman i Kyrkiobyn och Haꞵela 6 öre 6 th i Skatt opböds af 
Erich Olꞵon i Wrångtiärn 3:die gången. 
 
Så wijda det wardt bewijsligit efter Anders Pers i Wallen och Olof Olofz i 
Frästa aflagde ord, att Länsman Hans Anderꞵon i Röde allenast satt 
Handklåfwarne på Hustro Brita Jacobsdotters Arm i Rödhe, som brukade 



skamblig och onyttig mun, kallandes Länsman 3:ne otwuge skiälsord till att 
skremma henne der med, men skrufwadhe intet åth uthan tog dem straxt af igen, 
fast han förde henne uth på dörren då hon sig stälte, Fördenskull kunde Nämbden 
icke fälla bem:te Hans Anderꞵon till Edsöres brott, uthan wardt han saak för det 
han miꞵbrukat Cronones fängelse till 40 m:r Sm:t och Hustro Brijta för hwarthera 
Skiählꞵordet 3 m:r Sm:t Facit 9 m:r, och äntå Hans Anderꞵon icke kunde 
öfwertygas hafwa slagit henne, så wardt han doch saakfällt till 6 m:r Sm:t för 
blånad och blodwijthe, efter det kommit af deꞵ handawärkan tå han fördhe henne 
uth på dörren, och oansedt Länsman mycket beswärade sig öfwer denne Hustro 
Brijta för deꞵ barnskap och stora otijdigheet williandes, att hon måtte lysas uthur 
Byn, så kunde doch Rätten icke det tillåta, efter Hustro Brijta har sin Stugutompt 
undantagen på gården att sittia uthi i sin lifstijdh, som Köpe och Dombrefwen 673 
d. 4 Octob. innehålla, så frampt hon icke här efter så förre sitt lefwerne att hon kan 
skattas för In Corrigibel, hwilket Kyrkione rätten lärer advertera och deremoth 
försorg draga, Änkian plichta med fängelse. 
 
Efter gode mäns afhandling hafwer Bröderne Pell Perꞵon i Frästa och Nils 
Perꞵon i Gryttie så blefwit öfwerens och förlijkta, att Nilꞵ Perꞵon bör betahla för 
sin Broders Pell Perꞵon af deꞵ inneholdne löꞵöhrer till Borgmästare Qwasts 
Sterbhuus 51 P:r 21½ öre Km:t emedan hwarthera brodern så stor Rest måste till 
sig taga att betahla till Sterbhuuset för Lijnfröö och Båtsmans Lönen. 
 
Oppå Jöns Olofꞵons ifrån Hermånger och Hånick tienstl. anhållande blefwe 
Olof Tyrieꞵon i Wadj, Pell Perꞵon i Kyrkiobyn och Anders Tyrieꞵon i 
Fijskiewijk inför sittiande Rätten tillsagdh att Liqvidera efter bytes längden med 
deras Swåger som fordrar 4 T:r Sädh i BröllopsKost, efter Swärfadren Per 
Matsson i Skrämsta att wijdare beswär icke må förordsakas. 
 
Efter Obligationer [Liqvidationer i renov. domb.] af Per Erꞵon [Pell Perꞵon i 
renov. domb.] i Elgeredh på 234 P:r 12 öre Km:t blef deꞵ hemman efter begiäran 
Qwastens Sterbhuus opbudit 1:ste gången. 
 
Sammaledes Hanꞵ Jonꞵons hemman Hulte för 395 P:r efter Obligation d. 23 
April 686 opbudit 1:ste gången doch ähr något sedan lefwereratt bör det honom 
godtgiöras. 
 
Efterskrefnes hemman blefwe och förste gången opbiudne af Borgmästar Qwasts 
Sterbhuuꞵ, Thomas Israelꞵons Torp i Kiällsiö för 220 P:r, Mats Hinderꞵon i 
Kyrkiobyn 270 P:r som han sielf tillstodh. Anders Olꞵ hemman i Swedia för 
320 P:r, Påhl Jacobs hemman i Nordanbroo emoth 470 P:r KoppM:t. 
 
Efter förre Rättens uthslag d. 28 Novembr. 685 och 20 Julij 686 tillehrkiändes 
Joen Larꞵon i Gamsätter att roligt besittia sitt rätta Bördehemman i Gamsätter 6 
öre 12 th i skatt, så att hwarken Erich Perꞵon som lagligen afsagd, och efter 
Mätesmanna ordom uthlöst ähr, eij eller någon annan skall hafwa macht honom 
Joen Larꞵon hans barn och arfwingar ifrån besittningsrätten trängia eller der 
uthinnan Inqviltera wijder Dombruth som lagh förmåhr. 
 

Gnarp, Bergsiö och Haꞵella S:r 
d. 3 och 4 Oct. 689. 



 
Nämbden af förra Tinget 

Allenast tillsattes Nilꞵ Perꞵon i Gryttie, hwilken nu swor sin 
Nämbdhemans Edh efter Höglofl. Kongl. HofRättens Ordre. 
Anders Perꞵon i Wadj skall tillfrågas åth näste tingh att sig i 
Nämbden inställa. 

 
Efter giord gierning och egenwillig bekiännelse dömbdes Hans Anders dräng i 
Trösten Per Olofꞵon för begången stöld hoos Hans Perꞵon i Trösten till 8 P:r 
Km:t att bötha efter Kongl. Straffordningen till 3 dubbelt så mycket som blifwer 
24 P:r Km:t. Hans Anderꞵon ibid löftade för 8 P:r till Måhlꞵägaren och det öfriga 
plichtade med ett enkelt gatulopp. 
 
Pell Perꞵon i Trösten beswärade sig högeligen der öfwer att hans Granne Olof 
Hanꞵon uthkommit det ährerörige tahl och rychte, som skulle han warit i deꞵ 
Herbre och öfwat stöld, der emoth Grannen Olof Hanꞵon nekade sig hollit honom 
derföre, uthan har han sagdt sådant efter Pijgans Ingell Jonsdotters tahl, som 
skall sedt honom Per Perꞵon komma ifrån Herbre, hwilken Rätten icke kunde 
gifwa wijtes ordh efter Pijgan berättades icke wara fullsinnatt, och som Olof 
Hanꞵon och deꞵ Hustro nu mycket ångrade att de hållit bem:te Pell Perꞵon der 
före, der doch han af grannar och kiände Perꞵoner hafwer det goda lofwordhet att 
han ährligen och troligen sig förehållit, altså efter afbön och recantation saakfältes 
Olof Hanꞵon till 3 m:r Sm:t och Per Perꞵon bör till sitt ährliga nampn wara 
oförkränkt. 
 
Såwijda Erich Jonꞵon i Grängsiö, Lars Hanꞵon i Wallen, och Per Håkanꞵon i 
Böhle lofwadhe att deras arfsrätt i Jordepenningar skall förkränkias af Jon 
Jonꞵon i Åhꞵ, fördenskull låto dhe opbiuda Hemmanet Näste Slächt första 
gången. 
 
Ehuruwähl Hustro Brijta i Rödhe skambligen uthfördt sin Granne Hans 
Anderꞵon ibid som skulle han budit till att lägra henne, som doch icke fans med 
lijknelꞵe eller skiähl, så wille hon doch icke bedia Ländzman, uthan Rätten beder 
hon om tillgift och förskoningh, dy fältes hon för sitt obetänkta och dårachtiga 
tahl till 3 m:r Sm:t och bör så plichta för deꞵa och siste tingetz bötter med 3:ne 
dygn i Fängelset. 
 
Kyrkioherden i Gnarp beswärade sig öfwer sine åhörare som bruka 
Näthläggningar Nägonögons och Strömmingsfijskie i det een stor dehl altsedan 
han blef Pastor, icke gifwit någon tijondhe fijsk, och äntå dhe nekadhe sigh icke 
bruka fiskie wåhner, så blefwe dhe doch alfwarligen förmanthe och tillhåldne att 
icke försnilla Prästen uthi sin rättigheet, och så wijda Hans Anderꞵon i Böhle 
nekade Perfacte sig såldt Nägonögon med Retortion af osanning, begiärthe H:r 
Pastor att hans ord måtte protocolleras. 
 
Oppå H:r Peders Hatzelii tienstl. förfrågan om icke deꞵ Styfbarn må få 
wedergiällning för dhes uthgifne 26 P:r Km:t på den Kiöpte rödningen undan 
Hans Jons hemman i Bergꞵiö och Kyrkiobyn, fast det hwar under 
Cronohemmanet som Larꞵ Perꞵon Flinta optagit och nu brukar; Wardt af Rätten 
således förklarat, att efter Hans Jons hemman i Kyrkiobyn ähr Kongl. Maij:tt och 



Cronan hemfallit ifrån Öde, dy kan Rätten inthet Obligera Larꞵ Perꞵon Flinta, 
som hemmanet emothtagit på frijheet, att dhe 26 P:r betahla, uthan finns något 
efter Hans Jonꞵon eller deꞵ arfwingar böre the tilltahlas och Syn pröfwa om 
rödningen ähr förbättrat eller förwärrat och hwad nytta den indraget. 
 
Ehuruwähl Jöns Olofꞵon i Honick och Hermånger Sochn låtit stämma sina 
Swågrar Anders Tyrieꞵon i Fiskiewijk, Per Olofꞵon i Elgeredh etc. om något 
arf och bröllopskost, efter deꞵ Swärfadher Per Matsson i Skrämsta, 
påbördandes dem att dhe hafwa något undan af Bythet som honom icke godtgiordt 
är; Så måtte Jöns Olofꞵon tillstå och bekiänna, att han warit förnögdh medh bytet 
efter den längd, som der öfwer d. 14 Decemb. 681 oprättat och Jöns Olofꞵon så 
wähl som dhe andre arftagarne underskrefwne är; Altså kunde Rätten icke gifwa 
Jöns Olofꞵon wittnesbördh uthi deꞵ klagan, uthan kiändes Bythet gillt och fast, 
som så länge oqwalt ståndet, hälst efter Jöns sielf tillstår att han tå war benögd 
med bytet, som och Olof Tyrieꞵon och Hans Perꞵon i Kyrkiobyn medh hand å 
book betyga wille att hwar fingie sin dhel efter låttkastningen. 
 
Alldenstundh Nilꞵ Gynteꞵon i Kyrkiobyn och Bergꞵiö efter Laghfylthe Wådha 
Edh att den Eldh som d. 7 Septemb. 689 uthaf grannens Skorsten deꞵ Huuꞵ och 
Löꞵöron förbrände war af Rättan Wådha opkommen det och Edgiörsmännen 
bewittnade, fördenskull dömbdes bem:te Nilꞵ Gynteꞵon efter Lag och Kongl. 
HuuꞵSyns Ordningen till Brandstod, så att han af hwarie besutten Röök i Norra 
Probsteriet skall må bekomma 6 öre Km:t som Sexmännen i hwarie Sochn böre 
opbära och till honom eller deꞵ fullmächtige tillställa. 
 
Ehuruwähl Fyra Grannar i Åhꞵ tiänstligast siökte Rätten, att dem måtte tillåtas 
brandstodh af Norra Contractet för den skadha dhe i sine Fäbodar af wådaeeld 
tagit hafwer till 170 P:r 12 öres wärdhe, Så kundhe lijkwähl Rätten icke meddela 
dem brandstod, emedan dhe efter Lag icke kundhe fylla wåda Eldh, uthan gifs här 
med dem tillstånd efter Kongl. Maij:tts Tiggareordning i Norre Contractet att 
sökia af håfwen i Församblingarne någon hielp och understödh till Skadans 
ehrsättiande, efter som wederböranderne häftas af fattigdom och dhe sine 
Fäbohuuꞵ och andre Löꞵöron genom Eldswåda bortmistat hafwa, hwarföre och 
deras uthskickade till Ehrewyrdige H:r Probstens bewågne Adsistence 
Recommenderas. 
 
I hörꞵampt föllie af Högwählborne General Majorens och Gouverneurens Remiss 
d. 17 Sept. 689 oppå Ländz och Tolfmäns i Gnarp ansökiande att Olof Erꞵon 
ifrån Honick och Hermånger Sochn kunde få af Ödhe optaga 2:ne hemman i 
Skiästa by Nembl. 
 Larꞵ Mårthenꞵons 3¼ öre } 6½ öre i skatt 
 och Hans Hanꞵons 3¼ öre 
ähr på tinget i Gnarp d. 3 Octob. 689 der öfwer Ransakat och af Nämbden som 
Hemmans lägenheeter besichtiga, således betygat och befunnet att deꞵe Hemman 
för 10 åhr sedan hemfalldne till Cronan för Skattwrak af åboernes frånfälle och 
fattigdomb, men sedermehra somblige åhren brukat af andre, som derföre betahlt 
Räntan, föruthan nästförledne åhr 688 då dhe under Ödes Titule äre afförde som 
BefallningsMan wiste berätta; Alla Jordägorne kommit i stort wanbruk, så att 
halfwa Åkren förledne åhr legat i fast linde, och den andre halfparthen rothgången 
af ogräs, Ängen äro mycket Skoghgången, Hööladurne mehrendels förfallne 



sampt Gärdslegårdarne för uthan kring de Ägor som liggia tillhopa med 
Grannarnes, hwar om dhe måste hålla Hägn för sine egne Ägors förwaring. 
Huuꞵen, Man och Ladugårdarne äro så förfallne att uthi Hans Hanꞵons Gårdh 
fans inthet mehra än en Kornladu allenast till wedbrandh duglig, sampt ett 
gammalt nederfallit Stolp Herbre uthan taak, och till Lars Martens eller Simon 
Pärꞵons hemman uthi Mangården den ena stugun medh drypande taak och den 
andre allenast till wedhbrand dugꞵe, och Fähuꞵet medh odugligit taak, gammalt 
Herbre och Kornladu af drypande och owarachtigt taak, Stallet allenast till 
wedbrand dugligit, Timberskogh och giärdsell till Hemmanets och Gårdens 
oprättelse fins inthet långt ifrån Gården med förswarligit Muhlbethe, men inthet 
Fiskiewattn föruthan att bruka Skiöthar i Hafꞵiön, och såꞵom deꞵa hemman äro af 
mycket ringa ägor, så äro dhe uthi RotheringsLängderne begge tillhopa infördh att 
swara lijka med ett fullt hemman eller gård kunnandes ingen blifwa der wijdh 
behållen, så frampt dhe icke under en Röök få sammanläggas, som dhe tillförende 
warit hafwa. Optagaren Olof Erꞵon som innewarandhe åhr begynt att opbruka 
Jorden och stält Caution kan inthet fördrista sig dhe förfallne Huuꞵen opbyggia 
och hemmanet bringa till fullkomligt bruk, med mindre honom Sex åhrs Frijheet i 
Nåder kan förunnas, som hoos Högwälborne H:r Gouverneuren ödmiukel. 
hemställes. 
 
BefallningsMan Wälb:de Johan Broman berättar att ehuruwähl Högwählborne 
H:r General Majoren och Gouverneuren oppå förrige Tingsransakningar tillåtit 
fölliande hemman afföras under Ödes Frijheet, som för förre åhren legat Öde, äro 
the lijkwähl intet för Ödes åhren afförde, begiärandes dy der öfwer Rättens 
Attestatum som här med warder meddehlat. Nembl:n. 
 
Elgred Hustro Märits eller Erich Olofꞵons hemman 4 [14 i renov. domb.] öre 
12 th i skatt legat Öde 683 till och med 687 så att ingen Äga deraf skall wara 
brukat, föruthan 688 då Soldaten Olof Erꞵon Kruuꞵkopp det på Ödhes Frijheet 
optagit. 
 
Tanne Olof Nilꞵ hemman 4⅓ öre i skatt legat Öde 682 till och med 687 men 688 
optagit af Finnen Jöran Perꞵon på Ödes Frijheet. 
 
Kyrkiobyn Hans Jonꞵons hemman 5⅓ öre i skatt warit Öde 682 till och med 688 
men 689 optagit af Corporalen Lars Perꞵon Flinta på Ödes Frijheet. 
 
Ofwanståendhe hemman hafwa 682 till och med 686 warit under H:r Factor 
Zincks förpantningh, att för dhe åhren allenast Dagswärcks Penningarne och 
Rixdagsbewillningarne komme att afföras. 
 
Och ändoch hans Excell:ts H:r Gouverneuren d. 21 Maij 689 Efterlåtit 
Corporalen Lars Flintha 5 åhrs Frijheet på Hans Jons hemman i Kyrkiobyn 
begynnandes medh 688, så har lijkwähl samma hemman 688 legat Öde; 
Fördenskull Supplicerar Larꞵ Flinta i Ödmiukheet att hans Excell:t i Nådhe 
tächtes tillåtha att han sine Frijheets åhr för 689 får begynna och 688 åhrs räntha 
afskrifwas under Ödes Titull. 
 
Såꞵom Nämbdhemännen i Bergꞵiö tillstode att Bergꞵiö Försambling till störste 
delen niutit tillgode dhe 78 P:r 24 öre Km:t, som af Bergꞵiö Kyrkia för längst 



sedan uthlånte äro, der om Kyrkioherden Wyrdige H:r Anders Magni ofta 
ansökt TingsRätten, att the lånthe penningar måtte till Kyrkian wardha 
Restituerade; Altså förklaradhe sig Nämbden i Bergꞵiö, att emedan 
Församblingen inlöst af Sal. Kyrkioherdens Wyrdige H:r Jonæ Halenij Änkia 
Gudhfruchtig Hustro Brijta Danielsdotter en BrudhCrona till Kyrkians fromma 
föruthan hwad bem:te Änkia gifwit samma Crona i Testamente till Kyrkian, will 
Församblingen tillsättia dhe 78 P:r 24 öre i Cronan till betahlningh för uthlånthe 
Penningar dhe af Kyrkian handfånget hafwa, hwilket Rätten pröfwade af 
Sochnemännen wähl wara betänkt, och att sådant må i Kyrkioboken blifwa 
annoterat, kunnandes Rätten icke förneka Kyrkione Sexmän att hafwa sin Regress 
till dem hoos hwilka dhe förmehna någon Rest innestå. 
 
Så wijda hederlig Änkia Hustro Margreta Simonsdotter hafwer sitt giordhe 
Testamente som skriftligen d. 24 Februarij 688 under förnähme och ährlige Mäns 
närwaru oprättat ähr, tillstådt och der å begärat Rättens stadfästelꞵe d. 2 Octob. 
689 i så måtto att hennes Måg Olof Jonꞵon Delin och hans Hustro Susanna 
Persdotter skohle Sytha och Fohla henne i dödedagar och sedan låtha hennes 
lekamen ährligen komma till grafwen, der emoth Hustro Margreta oplåtit dem all 
sin fasta och löꞵa egendom och i synnerheet sitt halfwa hemman i Kyrkiobyn och 
Bergꞵiö Sochn af 4 öre 14 th i skatt med all deꞵ appertinentier; Altså kunde 
HäradsRätten sådant hennes wählbetänkte Testamente icke ogilla efter som Lagen 
tillåther att dhen som närmast ähr att ärfwa skall och närmast wara att syꞵla, 
föruthan det att Sohnen Pell Perꞵon icke wehlat Disputera medh sin Syster 
förbe:te Hustro Susanna om SyꞵlingsRätten, såꞵom den der kiändt sigh 
oförmögen sin Kiära Moder opå sådana Conditioner emothtaga som Nämbden i 
Bergꞵiö wiste betyga. 
 
Oansedt Leut:n Edhell och Wählbördig Hieronimus Tijmitskij efter 
Stembning låtit författa en sådan libell emoth Ländsmannen i Bergsiö Anders 
Jonꞵon i Högen, som skulle Ländsman giordt åwärkan på deꞵ Åker sampt 
neesligen och plötsligen beskyldt deꞵ Hustru Margreta Arnfeldt för någon 
olycka i sitt boo etc. etc. Föruthan det att Ländsman skuffat Leutnanskan i deꞵ 
gård så att blodhwithe synts, Protesterandes på Satisfaction efter Adliga 
Priviligier; Så kunde doch Leutnanten icke påstå Högsta Rätten efter Ländsman 
afbad och flijtligen begiärte förlijkning fast Ländsman inthet kundhe undkomma, 
både efter Wittnens Hans Jonꞵons i Trösten och Anders Tyrieꞵons i 
Fijskiewijk aflagde Edh att han åwärkat på 4 ställen i Leutnantens Åker, 
bekännandes att han af oförstånd och oenighet mycket obetäncht tahlat efter sin 
Hustrus ord, föruthan det miꞵförstånd och een tijd stående oenigheet kunnat neeka 
honom till någon otillbörlighet i åthbörder emoth Leutnantskan, dy läth Rätten 
försökia om dhe sin emellan kunde förlijkas, der på månde Leutnanten och 
Leutnanskan Högsta Rätten falla, doch att all laga straff för swåra Injurier måtte 
Ländsman öfwergå; Fördenskull näst det H:r Leutnanten och deꞵ Fru förklarades 
till sin Adeliga heeder oförkränkt, dömbdes oftabem:te Ländsman Anders Jonꞵon 
i Högen till 40 m:r Sm:t för deꞵ uthgutne obetänkte ?????? ???? till Leutnanskan, 
sampt 3 m:r för blodwijthe, deꞵ uthan böte Ländsman 3 m:r för åwärkan på 
Leutnantens Åker och deꞵ uthan wedergälla Skadan efter Mätesmanna Ordom 
med 9 Kannor Säd, sampt Refundera Rättegångs omkostnaden till 4 P:r Sm:t efter 
Nämbdens och Rättens godtfinnande, deꞵ uthan bör Synemännen få sin 
betahlning af Ländsmannen för deras omak, hwar med all deras twist, träta och 



owänskap skall wara ophäfwen; Och såꞵom inga Wittnen woro tillstädes, som 
giorde bewijꞵligt att Ländsman om Stoorböndags Morgonen tahlt ohöfligit till 
Leutnantskan, eij eller att Leutnantskan om Ländsmans förre och senare Hustru 
sagt obeqwämliga ord, dy kunde till den saken inthet giöras, icke eller blef om den 
ihiählskutne Koon afgiordt, så wijda ingen Laglig Stembning war föregången, eij 
eller ähr någon Syn gången hwad Ländsman i oskiftan skoug skall huggit hafwa, 
hollandes doch Rätten rådligast, att bäggie parterne afstå med allt Præjudicerligit 
och låta owänskapen fara. 
 
Sahl. Borgmästar Quasts Sterbhuꞵ läth genom ??? Jonas Hallbergh Invigilera 
deꞵ fordringar hoos efterskrefne Bönder i Gnarp på deras egendom i löst och fast, 
att warda för andre Creditorer försäkrader efter hand om betahlningen för 
förstrucht ??dbara medel till Cronones uthlagor och annan nödwändigheet. 
 Per Larꞵon i Tompta efter sluten Rächning 
 d. 12 Octobr. Fol. 206 skyldig __________________ 191:— 
 Larꞵ Perꞵon i Rogsta efter sluthen 
 räckning 688 in Majo egen giäldh 132 P:r 
 och för deꞵ Swåger 2 T:r Salt @ 16 P:r T:a 
 blifwer in alles om han ifrån det Dato 
 icke något betalt _____________________________ 164:— 
 Olof Hanꞵon i Byn tillstodh sin obligation 
 af d. 2 Oct. _________________________________ 200:— 
 Lars Abramꞵon ibid tillstodh sin skuldh _________ 88:  8 
 Anders Jonꞵon i Åkne tillstodh ________________ 76:  8 
 Olof Grelꞵon i Grängꞵiö efter sluthen räckning 
 d. 2 Octob. 689 Fol. 199 _______________________ 57:24 
 Per Håkanꞵon i Böhle skyldig efter sluthen 
 räckning In Majo 688 om han inthet sedan betalt ____ 56:20 
 Erich Anderꞵon i Byn efter obligation d. 2 Oct. 689 102:24 
 Per Anderꞵon i Röde efter sluten Rächning 
 d. 2 Octob. 689 Fol. 142 _______________________ 106:— 
 Lars Tyres Änkia uthi Gränꞵiö Hust. 
 Anna efter sluthen räckning d. 2 Octob. 689 
 uthi Olof Grelꞵ ibid närwaro Skyldig _____________ 176:  6 
 Olof Hanꞵon i Frästa d. 1 Maij 688 skyldigh 
 om han sedan intet betahlt _____________________ 121:16 
 Per Anderꞵon i Bergie efter sluthen 
 räckning d. 11 Maij 688 Fol. 90 __________________ 77:15 
 Erich Olꞵon i Åckne efter sluthen räck- 
 ning d. 2 Octob. 689 Fol. 204 ___________________ 137:16 
 Hans Olofꞵon i Flästa efter sluthen räckning 
 d. 3 Octob. 689 ______________________________ 60:20 
 Anders Larꞵon i Gränꞵiö efter sluthen 
 räckning d. 3 Octob. ___________________________ 81:18 
 Olof Anderꞵon i Biåsta efter sluthen räck- 
 ning d. 11 Maij 688 Fol. 197 ___________________ 167:18 
 Per Abramꞵon i Gälsta efter sluthen 
 räckning d. 3 Octob. 689 Fol. 137________________ 203:— 
 Olof Perꞵon i Åhꞵ efter sluthen 
 räckning d. 11 Maij 688 som wittnar Simon 



 Olꞵon i Ginsta ______________________________ 88:24 
 Larꞵ Perꞵon i Gryttie efter 
 sluthen räckning d. 11 Maij 688 som 
 wittnar Simon Olꞵon i Ginsta ___________________ 100:— 
 Lars Olofꞵon i Norby efter sluthen 
 räckning 689 d. 2 Octob. ______________________ 79:12 
 Mårthen Olofꞵon i Ängieby d. 3 
 Octob. 689 som låfwade betala sin 
 antecessors giäldh till _________________________ 193:— 
 Nilꞵ Perꞵon i Gryttie efter sluthen 
 räckning d. 3 Octob. 689 _______________________ 399:12 
 
I lijka måtto i Bergꞵiö intechnades den fordran Sahl. Borgmästar Qwasts 
Sterbhuuꞵ hafwer efter sluthne räckningar och böcker, för uthlagdhe Cronones 
rättigheeter, Båtsmans Legor och andre Nödtorfter att opkräfwia, på det 
Sterbhuꞵet må för andre Creditorer som sin rätt icke Invigilerat, hafwa 
Præferencer om betahlningen uthi Debitorens fasta och löꞵa egendomb. 
 Olof Tyrieꞵon i Wadj tillstodh 
 sigh Skyldigh 202 P:r item för en 
 Häst 45 P:r Facit _____________________________ 247:— 
 Erich Olofꞵon i Fijskiewijk 
 efter sluthen räckningh d. 10 
 Maij 688 Skyldig ____________________________ 567:— 
 Erich Nilꞵon i Yttre efter räckning 
 d. 10 Maij 688 ______________________________ 329:— 
 Gynthe Erꞵon i Kyrkiobyn efter 
 sluthen räckning d. 10 Maij 688 Skyldig __________ 74:— 
 Gynthe Perꞵon i Tanne tillstod sig skyldig _______ 181:— 
 Gynthe Perꞵon i Södheråꞵen efter sluthen 
 Räckning d. 10 Maij 688 Skyldig ________________ 305:— 
 Per Olofꞵon i Kyrkiobyn tillstodh sig 
 Skyldigh efter räckning d. 10 Maij 688 ___________ 464:— 
 Larꞵ Perꞵon i Elgredh d. 10 Maij Skyldig _______ 380:— 
 men sadhe sig sedan något lefwererat 
 som bör gottgiöras wid Liqvidation. 
 Per Olofꞵon i Edh efter sluthen räckning 
 d. 11 Maij Fol. 219 Skyldigh ___________________ 241:— 
 Per Larꞵ Änkia i Söderåꞵen tillstodh 
 sig skyldig efter sluthen räckning d. 11 Maij 
 Fol. 180 ____________________________________ 161:19 
 Jon Olofꞵon i Elgredh tillstodh sigh efter 
 sluthen räckning d. 13 Maij 688 Skyldigh _________ 220:19 
 Nils Anderꞵon i Elgredh tillstod sig skyldigh _____ 71:— 
 Swän Hanꞵon i Fijskiewijk efter sluthen 
 räckning d. 11 Maij 688 står Skyldig _____________ 70:— 
 Nilꞵ Perꞵon i Fijskiewijk tillstodh sigh 
 skyldigh efter sluthen räckning d. 12 Maij 688 _____ 54:  8 
 Nils Olꞵ Änkia i Gryttie efter sluthen 
 räckning d. 10 Januar. 688 Fol. 171 Skyldig _______ 210:  9 
 Olof Swänꞵon i Fijskiewijk efter 



 sluthen räckning d. 12 Maij 688 Fol. 73 __________ 235:26 
 Anders Erꞵon i Biåsta efter 
 sluthen räckning d. 12 Maij 688 Fol 205 __________ 268:24 
 Lars Swäns Änkia i Elgredh efter 
 sluthen räckning d. 21 April Fol. 60 ______________ 142:— 
 Olof Abramꞵon i Breåker till d. 29 
 Januarij 689 blifwit Skyldig Fol. 214 _____________ 334:16 
 

Haꞵela Sochn 
 Anders Jonꞵon i Nordanbron efter 
 sluthen räckning d. 15 Octob. 688 Fol 195 ________ 178:16 
 Olof Erꞵon ibid efter sluthen räckning d. 30 
 Julij 688 ___________________________________ 208:— 
 Olof Bengtson i Kyrkiobyn efter 
 sluthen räckning d. 12 Oct. 688 _________________ 174:— 
 
Efter begiäran blefwe efterskrefne Bönder som gifwit sin Obligation till Sal. 
Anders Larꞵon Tresks Erfwingar uthi protocollet införde till säkerheet om deras 
betahlningh fram för andre Creditorer som sin rätt icke Vigilerat, af Gnarp S:n. 
 Lars Abramꞵon i Byn Obligation underkiändes ___ 202:16 
 Erich Simꞵons ibid tillstod efter Obligation _______ 109:  8 
 Erich Anderꞵon i Gränsiö abs. gifwit Oblig. ______ 178:— 
 Simon Olꞵon i Ginsta wederkände ______________ 23:20 
 Johan Johanꞵon i Gällsta tillstod Oblig. _________ 137:— 
 And: Anderꞵon i Gällsta tillstod Oblig. __________ 85:24 
 Mårthen Olꞵons i Gränsiö abs. Oblig. ___________ 73:  8 
 Hust. Gölug Sahl. Jon Hans Änkia i Frästa abs. Oblig. 99:  8 
 Anders Larꞵon i Gränsiö tillstodh efter Oblig. ____ 204:— 
 Olof Erꞵon ibid wederkiände sin Oblig. _________ 37:— 
 Abram Erꞵon ibid abs. gifwit Oblig. på _________ 107:— 
 Erich Anderꞵon ibid gifwit Oblig. på ___________ 80:— 
 Anderꞵ Swänꞵon i Byn tillstodh _______________ 37:— 
 Jon Jonꞵon i Åhs wederkiände sin Ob. __________ 75:— 
 

 Bergꞵiö Sochn 
 Olof Anderꞵon i Kyrkiobyn abs. gifwit sin 
 Obligation föruthan privat gäldh på 50 P:r _________ 300:— 
 Gynthe Uneꞵon i Trösten Oblig. På _____________ 87:— 
 Jon Larꞵon i Fiskiewijk Oblig. ________________ 94:— 
 Mårten Jonꞵon ibid Oblig. ____________________ 123:— 
 Hustro Margreta Sahl. Jon Mårths Oblig. _______ 94:— 
 Larꞵ Perꞵon i Biåsta Oblig. ___________________ 149:— 
 Olof Erꞵon i Biåsta Oblig. den han när- 
 warandhe på tinget tillstodh och hemmanet opböds 
 1 gången för ________________________________ 222:14 
 Jon Perꞵon i Noråꞵen wille icke kiän- 
 nas wijdh Oblig. af 35 P:r uthan tillstodh 
 nu allenast __________________________________ 29:— 
 Anders Larꞵon i Tanna wederkiände ___________ 57:16 
 Hans Anderꞵon i Trösten Oblig. _______________ 254:26 



 Jon Perꞵon i Yttre tillstodh sin Ob. _____________ 118:— 
 Hust. Lunas i Hulte Obligation ________________ 182:— 
 Erich Perꞵon i Biåsta Obligation _______________ 51:16 
 Abram Hanꞵon i Gamsätter Obligation _________ 108:16 
 Lars Larꞵon i Elgredh Obligation ______________ 156:— 
 Anderꞵ Perꞵon i Skrämsta Obligation __________ 235:— 
 derföre och hemmanet opböds första gången 
 Lars Anderꞵons 2:ne Obligationer på ___________ 143:— 
 Lars Perꞵon i Elgredh Oblig. _________________ 56:— 
 Swän Perꞵon i Gamsätter ____________________ 15:16 
 Pell Perꞵons i Kyrkiobyn Oblig. _______________ 95:16 
 Larꞵ Olꞵon i Högen hemman opböds 1:a gången 
        emoth Skuldh efter Oblig. __________________ 230:— 
 Jon Olofꞵon i Elgredh Oblig. __________________ 49:— 
 Mårthen Hanꞵon i Hambre Oblig. _____________ 200:— 
 Lars Jonꞵon i Hulthe Oblig. __________________ 26:24 
 
Kyrkioherden Wyrdige H:r Hans Gevalius wardt efter laga opbåd och lagstånd 
till sagdt Fastebref på Sal. Håkan Hanꞵons hemman i Frästa 4 öre 6 th i skatt. 
 
Oppå Anders Larꞵ i Gränsiö tienstl. begiäran blef Ingebrecht Larꞵon i Skiesta 
efter egen samtyckningh förordnat till Måhlsman för bem:te Anders Larꞵons i 
Gränsiö 5 Moderlöꞵa barn efter Fadren will träda i ett annat gifte, fördenskull och 
Ingebrecht åthwarnades att noga i acht taga barnens rätt och förmåhner, efter 
Kongl. Förmyndare Ordningen. 
 
Alldenstund Framledne Lars Tyrieꞵon näst för sin död uthkorat att Jon 
Swänꞵon i Gränsiö att wara des efterlåthne Änkias Måhlsman, ty wardt han 
bemälte Jon Swänꞵon nu der till förordnat, Men för barnen tillsattes Jon Erꞵon i 
Tanna deras rätt och förmåhner i acht taga och förswara efter Kongl. Förmyndare 
Ordningen. 
 
Olof Erꞵon i Gränsiö förordnades till Måhlsman öfwer Hust. Elin 
Simonsdotters och deꞵ ringa egendomb. 
 
Olof Perꞵon i Byn opbiuder deꞵ Hustrus Slächtinge Sahl. Hans Påhlꞵ Änkia 
Hustro Kerstin i Byn Jempte hennes egendomb andre gången. 
 
Anders Tyrieꞵon i Fiskiewijk sattes till Måhlsman för Erich Olofs Änkia 
Hustro Märit Persdotter ibid på ett åhr. 
 
Jon Swänꞵon i Gränsiö opbiuder Mårthen Olꞵ hemman ibid första gången. 
 
Thomas Iꞵraelꞵons Torp på Källꞵiön opböds på detta tinget andre gången af 
Borgmästar Qwasts Sterbhuus för 220 P:r 16 öres giäld. 
 
Påhl Jacobꞵons hemman som sidste tinget opböds första gången opbiudes af 
Sahl. Borgmästar Qwasts Sterbhuuꞵ andre gången för 470 P:r Skuldh. 
 



Dato läth Kyrkioherden Wyrdige H:r Hans Gevalius genom sin Sohn 
Wällärde H:r Nills inlefwerera uthi Rätten twenne Kiöpebref som af Hustro 
Ingrid Salig Håkan Anders efterlefwerska i Frästa uthgifne äro d. 14 Novemb. 
686 och 4 Octob. 689 uthi den senare som mehr Correct war, fast Kyrkioherden 
hemmanet 681 antagit hafwer, bekiänner och tillstår hon sigh med sine 
Måhlsmäns Anders Perꞵons i Wallen och Lars Olufꞵons i Norrfly samtyckio 
och underskrift af frij willia och berådde mode hafwa oplåtit undt och såldt sitt 
rätte Fädernes hemman i Frästa om 4 öre 6 th i skatt med der underhörande 
lägenheeter i wåto och torro, närby och fiärran för Twåhundrade Sextijo Fyra 
Daler Sexton öre Km:t efter Gode mäns Per Jonꞵons i Wallen, Anders Perꞵons 
ibm, Abraham Larꞵons i Åhs werdering d. 30 Septemb. 685 på Huus och Jord 
efter högsta markgången, att Summan på Huus och Jord belöper sigh 264 P:r 16 
öre Km:t och der med afhänder hon sig sine barn och arfwingar födde och ofödde, 
och tillägnade Wälb:de Kyrkioherden borde Frästa hemman om 4 öre 6 th i skatt 
att fredigt niuta bruka och behålla för sig och sine barn och efterkommande till 
Ewerdelig egendomb och att nu derpå taga fasta bref, fast Hustro Ingrid och des 
Syster ännu hafwa af Kyrkioherden att fordra 116 P:r 9½ öre Km:t hwilka de äro 
försäkrade att han dem efter handen gått giör, eftersom hennes Man 681 förrän 
han dödde, inrådde sin Hustro att hemmanet til Kyrkioherden oplåtha som af en 
serdeles skrift till Rätten 681 är att see. Wittnesmän Abraham Larꞵon i Åhs, 
Erich Joenꞵon i Frästa och Biörn Biörnꞵon ibm; Jempte ofwannämbde 
Måhlsmännen Anders Perꞵon i Wallen och Lars Ollꞵon i Norrfly; Så aldenstund 
Kyrkioherden här låtit hemmanet Frästa 4 öre 6 th i skatt å 3 laga ting opbiude, 
Nembl. d. 20 Novemb. 686 1 gången, d. 30 Junij 687 2 gången, d. 22 Novemb. 
687 3:de gången, och ifrån den tijden ingen af Bördemännen wehlade Kiöpet 
qwällia, Ehuruwähl att Bördemännernes rätt långt före war förwärkatt, medan 
hemmanet låg i skattewrak någre åhr, derföre och Kyrkioherden till Chronan 
åtherstäderne för alle åhren betahlt hafwer, dy dömbde iag deras Kiöp stadigtt och 
fast att stånda och eij åthergånga, och altså tillehrkiände hemmanet Frästa 4 öre 6 
th i skatt under ofwaber:de Kyrkioherde H:r Hans Gevalius hans Hustro barn och 
efterkommande till ewärdelig egendomb, och driste sig ingen här på klandra wijd 
dombruth som lagen tahlar, Doch bör Kyrkioherden som afskiedat är Resten efter 
handen fullgiöra. 


