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Rogstad och Ilꞵbo Sochner 
 

Den 21 Novemb 
Åhr 1660 

 
Nämbden: 

Michel Erichꞵon i Stambnäꞵ, Oluf Perꞵon i Åkrö, 
Jöns Erichꞵon i Wästanbäck, Lars Månꞵon i Fröland, 
Hans Perꞵon i Syltha, Erich Olufꞵon i Fröland, 
Pell Perꞵonn i Åkrö, Peder Suenꞵon i Sillia, 
Peder Olufꞵon i Norrdalen, Peder Jönꞵon i Arnöön, 
Oluf Larꞵon i Wästiär, Erich Olufꞵon i Wästiär. 

 
Huuꞵarme i Rogstadh 12 Personer dheras Skatt 4 Mantaal 5 öre 8 th:r. 
Illꞵbo 3 Personer Skatten 1 mantaal 11 öre dher på bewijs gifwit. 
 
Dato blef gifuit bewijs oppå efterskrefne Ödes hemman i Illꞵbo, Nämbl. 
Holan Hustro Annas _________ 3 öre 18 th:r 

Mattz Perꞵons _________ 3 öre 6 th:r 
Hustro Sigridz _________ 3 öre 18 th:r 

 
Dato iblandh andre ährenders förrättande wardt till känna gifwit att en Kona 
Brijta Jonsdotter född i Skiön Sochen och Fylla by i Medelpadh till tiänst 
hoos en Bonde Oluf Joenꞵon i Färꞵiö och Rogstadh Sochen som ähr hans 
Hustros kiöttzlige syster, hafuer låtit sigh medh barn afla. Der om hon tillfrågat 
blef huilken deꞵ barnefader war? Swaradhe hon i förstone att en okänd man kom 
om Nattetijdh till hänne dher hon allena uthj ett loft lågh och dhen gärningen 
medh hänne emoot hännes willia bedref, och ehuru hon på första Tingzdagen 
efter deꞵ omständigheeter förhördh blef wille hon till ingen bekännelꞵe komma. 
Altså blef hon förd i Fängelꞵe derest Kyrckioherden Wällärde H. Oluf Jonæ 
hafuer hänne rådt och förmant sin Saach tillstå och bekänna, hafuer hon först för 
honom oppenbahrat och bekändt att hännes Swåger och Huꞵbonde för:ne Oluf 
Joenꞵon hafwer hänne besufwit, thet hon och sådan på then andre dagen 
offenteligh tillstodh, och bekände hon att han hänne till dhen Skammen emoot 
hännes willia bedrogh. Thå tillspordes hon om hon icke hade kunnat honom thet 
förwägra? Suaradhe hon att han kom om natten drucken till hänne, och wardt 
hon thå så förskrächt att hon inthet förmådde sigh wärria. 
 
Dher om han anklagat och tillfrågat blef huadh han wille swara dher till? 
Suaradhe han att hon förde emoot honom en stoor och oppenbahr osanning, och 
sade aldrigh skola bekänna thet han inthet war skyldigh till. Så oansedt skiälige 
omständigheeter till saaken funnes att han brottzligh war, och lijkwäll neekadhe, 
blef han om Natten fördh i Fängellꞵe och Nämbden quarhållen till 3:die dagen. 
Thå han åther för Rätten stälthes, och ehuru wäll han ähn thå wille neeka, Så 
bekände han lijkwäll offenteligh för Rätten och den almoge som ähn dhå 
tillstädes war, att han till samma Saach brottzligh och skyldigh war, bediandes 
bägge om nådhe och icke högsta Rätten. Wille fuller hon ähn thå förwijta 
honom att han medh trugh hänne dher till tuingat hafuer, men så kunde hon thet 



icke bewijsa efter hon hade wäll kunnat roopa, så att hännes syster Hustro 
Margreta denna för:ne Oluf Joenꞵons hade thet kunnadt hördt som lågh i dher 
needer i en Stufua på gården. Huarföre efter egen bekännelꞵe och giord 
gärningh, ähre the efter Gudz Lagh Levit. 18 Cap. dömdhe ifrån lijfuet att stå sitt 
Straff som den Höglofl. Kongl. Hofrätt warder dhem uppå läggiandes. 
Tillförende weet dhem ingen för sådana eller andra grofwa misꞵgärningar att 
förwijta som Nämbden witnadhe. Thå förekom Oluf Jonꞵons Hustro Margreta 
och medh trägin böön begärte att Rätten wille inställa hännes underdånige böön 
för Öfuerheeten att hon finge niuta sin man för hännes små barn skull, och för 
hans skickelige lefuarne som han medh hänne haft hafuer, så att hon i ingen 
måtto, dhetta för uthan hafuer honom till att beskylla, och dher medh förwarades 
dhe i Cronones hafte och Fängellꞵe till wälb:te den Höglofl. Kongl. Hofrättz 
nådige förklarningh. 
 
Här öfuer ähr ankommen wälb:te den Höglofl. Kongl. Hofrättz resolution af den 
22 Februarij 1661 förmählandes att Oluf Joenꞵon och Konan Brijta skolle 
hallzhuggas, huilken domb den 5 Aprilis på Söderhampns Torgh Executerat ähr. 
 
Dato tuistade Lars Månꞵon i Frölandh medh Ella Larsdotter ifrån 
Hudwichzwaldh, huilken dhera närmare war att arfua en Båtzman Sahl. Erich 
Anderꞵon, antingen hon som war hans halfmohrsyster eller Lars Månꞵon som 
war den dödas Faderbroders SoneSohn, dher på blef dhem till Swar gifuit efter 
thz 3 Cap. i Erfdabalcken att Ella Larsdotter ähr närmare att arfua sin halfsyster 
Sohn Erich Anderꞵon, ähn Lars Månꞵon som dher ifrån till 3die skyldh war. 
 
Anlangande den Jordh efter 1 öre 12 th:r i skatt som Lars Bengdtꞵon i Åkrö på 
sitt Målzmans wälle fordrade betalningh före inne hoos Peder Olufꞵon i 
Håkstad till wärdhe 31 P Km:t som en änckia Hustro Märijt tillkommer och 
behöfwer sigh till befordran i hännes wederwärdige tillståndh. Så wardt ther så 
afsagdt att så frampt Peder Olufꞵon eij Jorden inloꞵer, så tillåthes Lars 
Bengdtꞵon dhen till någon annan förpanta, efter hon stoor Sytningh behöfuer. 
 
Hans Perꞵon i Syltha, Peder Swenꞵon i Sillia och Mattz Nielꞵon i Ahrnön 
hafua warit på Rächningh om thet änget i Noolsta b:dt som Sahl. Swen Nielꞵon 
i Hudwichzwaldh för en Post Peningar tillpanta innehaft hafuer, och föll så 
Rächningen att änget hafuer tiänt igen sigh, och arfwingarna finge ähn thå dher 
till fordra tilbaka 10 P Km:t. 
 
Johan Dawidtꞵon i Sillia lätt upbiuda dhet halfua hemman som han af Nilz 
Arfwedꞵon ibidem Kiöpt hafuer efter 6 öre i skatt 3:die gången. 
 
Bengdt Joenꞵon i Ahrnöön läth upbiuda Anders Erichꞵons hemman ibidem 4 
öre 18 th:r i skatt 1ste gången. 
 
Peder Olufꞵon i Håkstadh lagbödh ett lijthet hemman ibidem 5 öre skatt 2 
gången. 
 
Pastor H:r Oluf Jonæ lätt 2:dre gången upbiuda någon Jordh liggiandes i 
Ingsta efter 2 öre 8 th:r i skatt. 
 



Christopher Erichꞵon i Hudwichzwaldh lagbödh en Sölfwerkoosa i Pant af 
Erich Olufꞵon i Wästier 2 gången. 
 
Den Siöbodh belangande som Oluf Perꞵon i Åkrö på lof och leego hafuer 
inrymbdt Kyrckioherden H. Oluf öfuer 16 åhr sädan i Kimsundet ståendes, 
och af H:r Olufz wangömo eldh ähr wordin upbrändh, så bähr H. Oluf skaffa 
och opsättia honom igen så godh bodh som dhen förre war efter thz 36 Cap. i 
Bygn. balcken. 
 
Dato tedde för Rätten Bengdt Perꞵon i Garlugh och Kärde till sin granne Nilꞵ 
Hanꞵon om någon Jordh liggiandes i Fläckgiärde som för dhetta Nilz Hanꞵons 
Faders Systers man Mårten Larꞵon skulle hafua medh Bengdt Perꞵons 
Faders Peder Olufꞵons tillståndh intagit, som för fääfoot uthelegat hafuer, der 
till Nilz Hanꞵon Swaradhe och icke annat wiste ähn samma Jordh skulle höra 
under den andra hans laghfångne Jordh. 
 
Ähn Kärde Bengdt Perꞵon till för:ne sin granne Nilꞵ Hanꞵon om ett 
åkerstyckie liggiandes wästan Stolphärbre widh Nilꞵ Hanꞵons gård hållandes 3 
måhl huilken åker Bengdtz Fadher för en Koo förpantat hafr der till Nilz 
Hanꞵon eij wiste swara efter dher på inthet bref fans, icke häller hafuer han thet 
förstått af hans Fadher. 
 
Åther Kärde Bengdt Perꞵon till för:ne Nils Hanꞵon om ett quarndygn i 
Drefwes quarnen som af ålder skulle hafua legat under Bengtz gårdh, men 
öfuer 70 åhr warit dher ifrån. 
 
Dher emoot inlades en Kiöpsedel af nullo Dato att en b:d Joen Olufꞵon i Haꞵel 
hafuer på Sahl. Oluf Perꞵons barns wägnar i Garlugh försåldt samma 
quarndygn för fullo nöijo Nilz Hanꞵons Fahrfadher Nilz Hanꞵon b:d doch eij 
nämbdt för huru många penningar. Deꞵe tränne ährender lades till Nämbdens 
betänckiande, och i medler tijdh komme dhe för Rätten och läthe förlijuda sigh 
på förlijkningh, af orsaak för den anhängige Saak som Bengdt Perꞵon af förra 
tingen emoot ofuan:ne Nils Hanꞵon anfördt hafuer angående någon Jordh både 
medh Kiöp och syꞵslo rätt för långligh tijdh sädan kommin war ifrån Bengdt 
Perꞵons gårdh, som deꞵ Kiöpeskrifter uthwijsa, för huilken Jordh Bengt Perꞵon 
mente att skatten skulle liggia quar. Huarföre han och antingen wille loꞵa Jorden 
igen eller Nils Hanꞵon antager skatten. Altså medan samma Jordelotter af 
långligh tijdh hafua lydt under Niels Hanꞵons gårdh, så att dher eij fins någon 
skildnadt på deꞵ teege- och ängeskiften; War och owist huru medh skatten ähr, 
efter Bengdtz Fader Peder Olufꞵon för dhetta på tingen eij hafuer wellat ryggia 
deꞵe gamble handlingar. Dy afsloge dhe en sådan owiꞵheet, tillstodhe och 
bekände nu wara så förlijchte, att Bengdt Perꞵon skall tillträda den Jordh i 
Fläckgärde, så och Åkerstyckie wästan Härbre, och dher till dhet halfua quarne 
dygnet i Drefues, och thet alt uthan betalningh. Och der emot försäkrade Bengdt 
Perꞵon honom dhen Jordh som Kiöpt och Syꞵlat ähr ifrån hans hemman oquald 
och oklandrat behålla för sigh och sijne efterkommande till ewärdeligh 
ägendom. Thet samma och Nilꞵ Hanꞵon honom om den Jordh han honom i 
förlijkningh gaf försäkradhe. Huar öfuer heele Tingelaget till witnes tagne wore. 
Så aldenstundh dhe här om så wänligen förlijckte wore, och så på tinget lagligh 



ransaakat och giordt war. Dy ehrkändes dheras Kiöp och förlijkningh fast och 
gill som brefuet dher å gifuit wijdare uthwijser. 
 

Dito den 28 Feb: 
Åhr 1661 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Ordningh om Charta Sigillata. 
 
Dato tillstodhe Oluf Olufꞵon i Yꞵby och hans Swågrar Jöns Erꞵon i 
Wästanbäck och Hans Olufꞵon i Yꞵby hafua efter hans Faders och dheras 
Suärfaders Sahl. Oluf Nilꞵons updragne Kiöp, uplåtit och Såldt Oluf Hanꞵon 
i bem:te Yꞵby ett hemman ibidem i skatt 7 öre 9 th:r för 300 P Km:t och i stille 
40 P som Oluf Hanꞵon der till bekände hafua utfäst. Der på bekände dhe hafua 
upburit 270 P. och dhet öfriga innehåller Oluf Hanꞵon till theꞵ the kunna 
befreda honom på hemmanet för dhe bördamän ifrån Niutånger som willia 
tillrächna sigh ¼deel af hemmanet. 
 
Une i Wälsta fäste lagh å förra tinget eij hafua antagit af oskifto bythe efter 
hans Fader en quiga tillhörigh Wälb:digh Johan Blanck på Lingare som hans 
bröder honom tilladhe. Och nu antedde Une medh sijne wärningzmän, och 
wederböranden gaf honom eden up. Dy endtledigas han der ifrån, doch så wijda 
efter quotam swara och bethala. 
 
Dato uthfäste Oluf Perꞵon i Åkrö efter Sahl. Castens book ett för alt bethala 
Oluf Jesperꞵon i Wij och Tuna Sochen 20 P Km:t och dher mz wara en 
öfuertaalat Saach. 
 
Anlangande den Rustningh och hemkall som Erich Nielꞵon i Östanå och 
Illzꞵo Sochen wille inföhra i Rächningh emoot dhe Knechteståndzpeningar som 
han hafuer dragit uppå sigh för den tijden han ett hemman der sammastädes på 
Kiöp innehaft hafuer. Så wardt thet så afsagdt att Erich Nielꞵon böhr sielf stå 
och suara som en annan i Sochnen till Rustningh och hemkallet. Och i så måtto 
bethala för så många åhr han hemmanet besutit hafuer Nämbl. 10 P Km:t om 
åhret, huilka Peningar på Summans loꞵninghen Decourteras skall. 
 
Christopher Erichꞵon i Hudwichzwalldh lagbödh 3die gången en Sölfr 
Kooꞵa i pant af Erich Olufꞵon i Wästiär. 
 
Peder Olufꞵon i Håkstadh lagbödh 3:die gången ett hemman ibidem i skatt 5 
öre. 
 
Bengdt Joenꞵon i Ahrnöön lagbödh Anders Erichꞵons hemman ibidem 4 öre 
18 th:r i skatt andre gången. 


