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Rogstad och Ilꞵbo Sochner
Den 15 Novemb:
Åhr 1658
Nämbden
Oluf Perꞵon i Åkrö,
Michel Erꞵon i Stambnäꞵ,
Jöns Erꞵon i Wästanbäck,
Lars Månꞵon i Frölan,
Hans Perꞵon i Syllta,
Oluf Anderꞵon i Yꞵby,
Erich Olufzon i Frölandh,
Pell Perꞵon i Åkrö,
Erich Nielꞵon i Östanåå,
Oluf Larꞵon i Wästiär,
Per Suenꞵon i Sillia,
Per Olufzon i Åkrö.
Johan Anderꞵon i Sillia och Erich Olufzon ibidem hafua försummat upwäga
winterwägen efter ett stoort uhrwäder, som nu af Ilzboerne klagat blef, ähre dhe
huardehra fälthe att bötha 3 m:r.
Peder Erꞵon i Blästa wardt på sitt Wallehions wägnar Saachfält att bötha 3
m:r, för thet hans boskap war innetagin i annars Ängh som nu af Jöns Erꞵon i
Wästanbäck klagat blef.
Jacob Nielzon i Arnöhn war lageligh Citerat att suara på Niutånergs tingh för
åthskillige åhrens Afradz Speck, och samma Stämbningh försuthit, som han nu
icke nekade till, är han derföre fält att bötha 3 m:r.
Dato löftadhe Mattz Nielzon i Ahrnön, Oluf Jesperꞵon i Finflod och Per
Suenꞵon i Sillia för Jacob Nielzon i Arnöhn för 30 ℔ Speck som Niutångers
Sochnebönder resterade medh för Sochneskiären.
Sädan dhe 14½ ℔ Späck som Sochnen krafdhe honom före för Åhr 653 så
pålades Jacob Nielꞵon att han samna Späck bethalar.
Huuꞵarme i Rogstadh 11 Personer dheras skatt hemman 3:13 öre 22 ?:r.
I Ilzbo 8 Personer dheras skatt hemman 2: 5 öre 12 ?:r dher på bewijs gifuidt.
Dato förekom en änckia Hustro Brijta i Sueden och anklagadhe Oluf Perꞵon i
Wäälsta att han i förledne Sommar hade fält ett trä uppå hennes Son b:d Tyries
på sitt 12:te Åhr, der af han i samma stunden blef dödh. Thå suarade han och
icke kunde Neeka att så skedt war, men han sade eij blifua honom warꞵe dhå
han högg träät, dher uthj en torr gran war fallin, och i thet trä föll, slogh Granen
honom till dödz. Så aldenstund Poijckens Huꞵbonde Carl Unneꞵon och hans
grannar som och dher hoos stadde wore, bewitnade mz Oluf Perꞵon att han eij
wiste af Poijcken som ?? stodh och wredh en wijdia, dy wart thz så af Nämbden
öfuerwäghat Oluf Perꞵon skall bötha 4½ m:r i wådha boot efter thz 5 Cap:
Dråpm. mz wådha Och der medh blefue dhe så förenthe att Oluf Perꞵon gaf
henne 20 P Kopp:M:t.

Dato wardt Nämpdt godhe män emillan Erich Perꞵon i Sueden och hans
broder Lars Perꞵon i Byen, Angåande Erich Perꞵons löösꞵöre Arfzfordran,
efter hans Sahl. Modher.
Anlangande dhe 40 P K:M:t som Hustro Elisabeth, Sahl. H. Olufz Arnæsij
efterlefuerska i Harmånger Infordrade på Knechtelöön af Joen Nilꞵons
hemman i Bääꞵdaal, Så blef henne tillåthit så mycken Jordh af hemmanet
antaga och derföre skatt afläggia som gode män kunnna pröfua Jorden emot
penningarna.
Dato läthe Länsman Jöran Olufzon och Hans Perꞵon i Syltha upbiuda den
Pantt som af Nielz Jacobꞵon i Arnöhn uttagin war för 26⅔ m:r SM:t Sachöhrer
1:ste gången.
Hustro Margaretha Sahl. Suen Nielꞵons i Hudwichzwaldh lätt upbiuda
Anders Erꞵons i Arnöhn deel i Noorsta änget för 37 P K:M:t med dhen
Condition att Cronones uthlagor och Knechteståndh böör först afläggias och
betahlas 1:ste gången.
Niels Arfuedꞵon i Sillia lagbödh sitt hemman dersammastädes 12 öre i skatt 1
gången.
Oluf Olufzon, Jöns Erꞵon och Hans Olufzon i Wästanbäck, lagbödhe sitt
Arfue hemman up i Byen 7 öre 9 ?:r i skatt 2 gången.
Dato tedde för Rätten Edell och Wälb: Johan Blanck till Lingare och
framladhe ett förseglat Kiöpebref Dat: 13 Junij Åhr 1658 förmählandes att Jöns
Erꞵon i Wästanbäck, Joen Larꞵon i Yꞵby och Joen Anderꞵon ibid hafua
uplåtit och Sålt honom allan dheras rätte deel i Tronänget b:d belägit Nordan
Gäddwijken, och thet uthan skatt. Och dherföre hafue ??? hwar efter äghosyne
upburit Penningar Nembl. Jöns Erꞵon - 58 P Joen Larꞵon - 90 P och Joen
Anderꞵon - 90 P KopparMyntt som dhe nu för Rätten tillstodhe och bekändhe,
The bekändhe och att samma ängh håller på paꞵ 8 gillingztaal, Och thet för den
orsaak skull wara försålt, att thet lågh dhem fiärran ifrån in om Tuna Råå och
Röör aflägit, Sidolångdt wid Hafstranden för trådh och ohägnat ofredigdt, som
Kiöpobrefuet medh mehra wijdare uthwijser. Dher medh dhe hafua afhänt undan
sigh och sijne efterkommande Arfwingar för:ne Ängh och dät tillägnadt
mehrb:te Johan Blanck sampt hans Fru och dheras efterkommande
lijfzArfwingar födde och ofödde till en ??rdeligh oklandrat ägendom.
Witnesmän, Kyrckioherden i Rogstad Wällärde H: Oluf Jonæ H: Niels
Ericij Scholæ Hudw: Collega. Nu oansedt thet sträfuer emot Kongl: Resolution
och förbudh af den 27 Feb: 1653 att sällia någon Jord ifrån Rätte hemmanen;
Lijkwäll och i anseende efter Högstb:te Kongl: Resolution för skiälige orsaker
skull thet tillåther, Och dhetta ängh är inn om Tuna Sochne Rågångh inn för
Lingare by belägit, Sälliaren thet att häfdha och hägna aflägit. Dy wardt thet så
af Nämbden öfuerwägat, Att aldenstundh samma Jordh war så wäll här som å
Tuna tingh lagbudin och lagståndin, Och så på tinget lageligh Ransaakat och
giort war, dy uppå Högstb:te Kongl. Maij:tz Nådige behagh ehrkändes samma
Kiöp fast och gilt som brefuet dher å gifuidt wijdare uthwijser.

Dato anhängigh giorde Bengdt Perꞵon i Garlugh en Saach emot Nielz Hanꞵon
ibidem angående någon Jordh som mz Kiöp och skiötzelen war för långh tijdh
sedan kommin ifrån hans gårdh, Och emedan Suaranden fördhe sigh dher uppå
att saaken hafuer tillförende warit till Rätta, och ingen wiꞵ underrättelꞵe huru
dher om Passerat war, Altså upsattes ährendet till wijdare Ransachningh, doch
bekände Bengdtz Fadher Per Olufzon, att Son ????thz Rätt der på hadhe att
fordra.

Dito den 9 Junij
Åhr 1659
Dato wardt tillkänna gifuidt och af en ungh Flicka om sine 15 åhr uppenbarat att
en ungh Drängh Jöns Perꞵon i Broo hafuer haft tijdelagh mz en sins Faders
Per Jönꞵons Koo, Och thå Länsman Jöran Olufꞵon thet understodh och
förledne den 30 Maij söchte efter att taga honom fast, hafwer Drängen stuckit
sigh undan och togh flychten.
Nielz Jacobꞵon i Arnöhn kom andre gången igen och hafuer belägrat Sara
Olufzdotter i Wästansundh, Och togh henne sedan till Ächta, Ähr han
dherföre efter Högl. Kongl: HofRättz förklarningh dömbdh att bötha dubbelt,
doch medh honom lindrat efter han dhen sijdra togh till Ächta att han skall
utgifua 40 m:r. Item hafuer han tuenne tingh mz tredsko hållit sigh undan och
inthet wellat Comparera ähr han dherföre fält att bötha 6 m:r.
Måns Olufzon i Håsätter giorde åthskillige gånger oliud å tinget wardt han
Saach 3 m:r.
Måns Olufzon i Håsätter och Anders Anderꞵon i Yꞵby infordradhe af Unne
Erꞵon i Håsätter Huus och Jordpenningar efter dheras Swärfader Jöns
Perꞵon 10 P SM:t dher till han suaradhe och sadhe att hans Fadher Sahl. Erich
Perꞵon för honom witnadhe: thet samma penningar wara bethalthe, men inthet
bref påkommit. Wardt sagdt att alldenstund Måns Olufzon eij kunde neeka att
han en gångh frågadhe Sahl. Erich Perꞵon om samma penningar, thå han till
Suar fick att han dhem betalht hafr. Altså medan Måns Olufzon altsädan stilla
tegat hafuer och icke fört honom till Rätta; Dy håller Rätten hans käremåål dödh
och ogill.
Efter Nämbdens öfuerwägande wardt sagdt att Nielz Biörꞵon i S???? eij kunde
på sin Hustrus wägnar tilldömas någon Knechtelöns rest efter hennes förra man
Jöns Larꞵon af wärderna Hustro Elijn och Hustro Ingridh i Sillia, efter Nielz
Biörꞵons hustro hafuer för någon tijdh sädan måst gifua 15 P tillbaka, efter
mannen öfr på lönen up???? hafuer.
Oluf Olufzon i Yꞵby lagbödh sitt och sijne medarfwingars hemman Upibyen 7
öre 9 ?:r i skatt 3 gången.
Nielz Arfuedꞵon i Sillia lätt 2 gången upbiuda sitt hemman ibidem 12 öre i
skatt.

Erich Olufzon i Maalsta lagbödh sitt hemman ibid 7 öre 12 ?:r i skatt 2:dre
gången.
Dito uppå Bengdth Perꞵons i Garlugh käremåål emoot hans granne Nielz
Hanꞵon om Jordeloꞵningh och skattz af kortningh. Så wardt ?? Nämpdt tuenne
12män Hans Perꞵon i Syltha och Michel i Stambnääs, ??? ehrfahra skolle, om
dher kan skiönias skifte om skifte för den Jordh som från Bängdtz gårdh försåldt
ähr, och thet å näste tingh tillkänna gif???.

