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Rogstadh Ilzboo S:r
Denn 20 Februarij Åhr 1657
Nembden.
Lars Peerꞵonn i Byen, Hans Peerꞵonn i Syllta,
Oluf Peerꞵonn i Åckre, Lars Månꞵon i Frölandh,
Peer Swenꞵon i Sillia, Peer Olꞵonn i Åkrö,
Oluf Anderꞵon i Yꞵby, Erich Olꞵonn i Fröllandh,
Peer Peerꞵonn i Åkre, Oluf Erichꞵ i Wäälsta,
Erich Niellꞵonn i Östanå, Oluf Larꞵon i Wästantiärr.
Huusarma j Roghsta S:n _ 15 Peersoner deras skatt _ 5 hem: 6 öre 15 ?:r
Ilzboo Sochn _ 3 Personer deras skatt _ 1 hem: 1 öre 12 ?:r
Oluf Erꞵonn i Wäälsta, blef fälldt at bötha _ 3 m:r för ogill wägh widh hans
gårdh.
Niells Jacobꞵonn j Arnöön hafwer besåfwit Gölugh Joensdottr j Bärgie och
Ilꞵboo S:, och medh henne barn afladt, som dhe bådhe bekiendhe, och efter han
på löfte lofwadhe tagha henne till ächta, Dy blef hans Saak hallfminner Neml:
20 m:r.
Efter såsom Allmogen i Roogsta S:n hafwa emot waarningh och påbudh
försummat holla sine Kierror färdighe, för denn resandes Tarf och Nödtorft
skull, hwar igenom och hans Excell:tz Landzherrens, Höghwälb: Grefwe
Johan Oxenstiernas trottz blef stuttzat och förhindrat, som af hanns Excell:ts
Fullmechtighe Bengt Joennꞵonn klagat blef; Alltså emedhan sådant
bewijseligit war, dy blef Sochnen fälldt at bötha _ 40 m:r, efter denn _ 17 Artic:
j Krögare Ordinantien 651, och än ytterligare förmandte hafwa sine Kiärror
färdighe.
Unge Matz Niellꞵonn i Arnöön haf:r hyst sin Syster Lisabeta be:d, sedhan
henne blef af åthskillighe Fästepenningz budin, Oansedt hon eij heller hoos sin
brodher tiena will, som nu klagat blef. Dy wardt han efter dhet 15 Capitel j
Byggningeb: fälldt at böötha _ 3 m:r.
Dato ställtes för Rätten en BondeSohn Niells Jacobꞵonn j Arnöön hwilken
ahnklagat blef af Borgares j Giefle Carl Raꞵmuꞵons Fullmechtighe Bengt
Joenꞵon j HudwichzWaldh, för dhet han i förledne höst hadhe afhändt och
stullit ?????? ifrån uthur hanns Kramkista som nedsatt war hoos Hust: Karin j
Wästsundh, efter fölljandhe pertzeller. Neml. Rött Taft 1½ Aln, för 16 P: 16
öre _ Ett paar qwinfollkzstrumpor för _ 4 P:r _ 2 Paar Manfollkzstrumpor för _
16 P: Buurtaft 1½ al:r för _ 2 P: 8 öre, Bowijs _ 7½ al:r för _ 11 P: 8 öre,
Öfwerkijk 1¼ alln för 2 P: 16 öre, Knappar _ 3 Duꞵin för _ 1 P: 28 öre, Lereft _
3 stuufwor om 2½ al: för _ 2 P: 16 öre, Grööne Pometticken _ 11 al:r för 2 P: 24
öre, Bandh 6 Allner för _ 1 P: 16 öre, Hanskar _ 2 Paar för _ 4 P: Silke ½ lodh
för 16 öre, Hakeringer 2 st: för _ 16 öre, Nåålar för _ 16 öre, Floor 2½ Al: för _
2 P: 16 öre, Kambar ½ Duꞵin för _ 4 P: 16 öre, Nåålremmar _ 1 duꞵin för 6 öre,

Grööna bandh 19½ al: för _ 19½ öre, Noch bandh 6½ Al:r för 6½ öre, Noch
bandh _ 33 allner för 1 P: 1 öre, Noch bandh 28½ al: för _ 28½ öre; Ähn ett
heelt stycke bandh för 1 P:, som allt af hanns handom tagit blef, Och i en
Summa werderat och rächnadt för penninger _ 77 P: 17½ öre K:M:t, som han
och för Rätten tillstodh och bekiendhe, Hwarföre efter giordh gierningh och
egen bekiennelse, är han efter Kongl: M:tz Straffordningh, dömbdh at gifwa
Mållzäganden sitt igen, och böötha 3 gånger så mycket som tiufnaden är
wärderat före. Och efter han intet hadhe at böötha medh, ock icke fandtz
arbethe. Dy blef han dömbdh at löpa _ 4 gånger igenom gatulopp. Hwilken dom
på fölljandhe denn _ 21 Dito Exeqverat.
Ahnlangandhe Erich Olꞵonns j Maalsta Kieromåhl till Hust: Elin j Wäälsta
om 5 Gillingetaal Ängh, som öfwer 80 Åhr, skolle antingen medh Kiööp eller
pandt wara kompne ifrån hans hemman och skatten legat qwar, hwar efter han
Åhrligen föregaf afläggia Cronones uthlagor. Så är dher öfwer Nembdens
betänkiandhe, at alldenstundh Erich Olufꞵonn, nu öfwer sine _ 70 åhr gammal
war och öf:r 20 åhrs tijdh suutit j Nembden, syntes Rätten sällsampt, hwarföre
han sin Kiäremåhl eij tillförendhe hadhe lageligen låtit uthföra, alltså kundhe
Rätten hwarken döma honom Jorden till el:r någon skatt ifrån, till deꞵ at han thz
medh bättre skiääl kan bewijsa.
Eftersåsom Swenn Larꞵonn i Skarmyra, Anders Mårthenꞵonn i Byen och
Mårthen Larꞵon i Stambnääs hafwa medh sampnadhe rådhe oppgiordt Elden,
wedh Norrdalens Sågqwarn och eij samma Elldh wårdat, uthan qwarnen der af
oppbrändt, alltså blefwo the efter thz 37 Cap: j Bygn: dömbdhe at swara till
stadhan och efter godhe Männꞵ uthslagh som nu dher öfwer Nembdhe blefwo,
Såghäganden förlijka.
Edle och Wälbördigh Johan Blank till Lingare, lätt _ 3:ie gången opbiudha
TronsÄngiet, som han af Yꞵbymannen Kiöpt haf:r.
Lars Peerꞵonn i Byen, lätt för ållderdom skull opbiudha sigh och sin Hustro
sampt hemmanet 6 öre 18 ?:r i skatt 1:te gången.

