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Rogstad och Ilsbo Sochner 
den 8 Octobris 

 
Nämbden. 

Oluf Perꞵon i Åkre, Lars Månꞵon i Frölandh, 
Oluf Brynielꞵon i Stamnäs, Per Jonꞵon i Arnön, 
Per Swenꞵon i Sillia, Oluf Erꞵon i Wählsta, 
Per Perꞵon i Åkre, Erich Olufꞵon i Frölandh, 
Nils Erꞵon i Håksta, Olof Larꞵon i Wästtiär, 
Erich Olufꞵon i Ilꞵbo, och Fredrich Ingelꞵon i Åkre, 
i ställe för Hans Perꞵon i Sylta, som ähr dödh, 
hwilken swor sin Tolfmanna Eedh. 

 
Dito. Oplästes Kongl. Maij:ts Rijksdagsbesluth 672 den 18 Decembris. 
 
Item Kongl. Maij:ts Resolution och Förklaringh på samptelige Allmogens beswär 
den 13 dito. 
 
Sampt Kongl. Maij:ts Förbudh om Skatte- och Chronehemmans förminskandhe 
daterat Stockholm den 2 Maij A:o 1673. 
 
Än oplästes Kongl. Maij:ts Förordningh om Tienstefolck den 30 Augusti 664. 
 
Och sidst Kongl. Maij:ts Skogsordningh daterat Stockholm den 29 Augusti 664. 
 
Sochnemännerne ehrkändhe godhe dhe Fembtijo daler, som dhe uppå Jon Erꞵ i 
Skogh och Dilsbo Sochn, branstodh till Dilsbo Sochn Transporterat hafua, emoth 
wederlagsräkningen, och bör så samma 50 P:r af Dilꞵbo Sochn gode göras. 
 
Samma Dato. Opstegh StadsNotarien och opå Befallningsmans Noræi wegnar, 
inladhe ett förseglat Köpebref daterat den 3 Septembris 671 dherutinnan 
Comminister uthi Rogsta och Ilꞵbo Sochner, Wällerde H. Ericus Erici 
Wijkman, oplåter honom Befallningsman Wel:t Hanꞵ Larꞵon Noræo, sitt 
hemman Östantiärn i Rogsta Sochn, Fyra öre 18 ?:r i skatt, för Fyrahundrade 
daler enkelt Kopparmynt, huilket hemman H. Erich Wijkman af rätte 
bördemannen Erich Erichꞵon i Östantiärn den 20 Februarij 670 köpt hafwer för 
Twåhundrade daler KoppM:t, och deꞵuthan för bördsrätten Femtijo daler, medh 
dhe flere Conditioner som i sielfwe Köpebrefueth infördhe ähre. Emedhan han 
Wijkman en tijdh hemmaneth hadhe i possession, låther han dhet å trenne laga 
tingh opbiuda, men som han fann sig dheraf ingen fromma, emoth dhen kostnatt 
han till hemmanets excolerandhe anwenda skulle, försällier han sin rätt till 
mehrbemelte Befallningsman Noræum, så att han Noræus skulle niuta hans, 
Wijkmans, köp och opbudh till goda, som sielfwe Köpeskriften i bokstafwen 
förmähler. Wittnesmän Wyrdige Man H. Olaus Albogius Pastor Loci, så och 
för detta RegementsSkrifwaren Erich Isachꞵon Bachman. Imedlertijdh att detta 
hemmanet Östantiärn står under Laghbudh och laghståndh, ingår mehroftabemelte 
Befallningsman Noræus ett wanligit hemmansbythe medh Erich Erichꞵon i 



Wärpsätter, hwilken sitt Fäderneshemman Östantiärn, som ofwan föremält ähr, 
försåldt hafuer, I så måtto att Erich Erichꞵon medh sin hustros 
Karin Påfwelsdotters Ja och samtyckio opdrager hemmaneth Wärpsätter, som 
ähr hans hustros Fädernes Jordh, i skatt Fyra öre och 18 ?:r till Befallningsman 
Noræum, och han Noræus afstår sitt Köpte och lagwardhe hemman Östantiärn till 
Erich Erichꞵon, dherigenom han till sitt Fädernes hemman warder kommandes, 
och hafwer Befallningsman Noræus gifwit Erich Erichꞵon mellan Lagh 
Etthundrade Nijotijo daler KoppM:t, så och till hans hustru uthi färdegoda Tiugu 
daler Koppm:t, dhermedh Erich Erichꞵon afhände undan sig sin hustro och 
Erfwingar förbemelte hemman Wärpsätter, och dhet tillägnadhe mehrbemelte 
Befallningsman Noræo hans hustro barn och efterkommandhe att nyttia och bruka 
till en ewärdeligh egendom, dheremoth afstår och afhänder han Noræus undan sig 
och sine Erfwingar sitt köpte hemman Östantiärn och dhet Erich Erichꞵon hans 
hustro barn och Erfwingar, till en oklandrat egendom opdrager och hemmuler, 
begärandes bägge Contrahenterne att Tingsrätten dhenne dheres skriftelige 
afhandling confirmera wille, som byteskriften af den 12 Septembtis 671 wijdare 
förmähler. Wittnesmän Kyrkioherden Wyrdig H. Olaus Albogius, Comminister H. 
Ericus Erici Wijkman och för dette RegementsSkrifwaren Erich Bachman. Så 
aldenstundh medh köpet på hemmanet Östantiärn Lagligen förfarit ähr, så att dhet 
ähr trijdie gången den 8 Junij 671 opbudit, och till detta datum oklandrat ståndet, 
och dhe på bägge sijdor så wenligen förlijkte wore, dy dömbdes kiöpet fast och 
gilt som Sweriges lagh och Jordabalcken förmår. Och så wijda Befallningsman 
Noræus hafwer wunnet Fasta på hemmaneth Östantiärn dhet han genom Skifte till 
Erich Erichꞵon öfwerlåtit hafuer, dheremoth oftabemelte Noræus hemmaneth 
Wärpsätter tillträdt och nyan gårdh på een annan tompt wåhn häftigt alla redo 
opsatt hafwer, och gårdhen låtit nämna Noreholm, Erich Erichꞵon och hans hustro 
tillstodhe sigh medh dhetta hemmans bytet aldeeles nögde wara och jämbwäll dhe 
210 P:r i mellan lagh richtigt undfånget hafua, så att Erich Erichꞵon stadfäste 
bytet medh handebandh för sittiandhe Rätten, dy dömbdes dheres Jordebythe 
stadigt och fast att stånda för alt klander och åtahl efter dhenne dagh wijdh 
dombrått som Lagen förmähler. 
 
Nilꞵ Erichꞵon i Håksta låther opbiuda sitt eget hemman ibidem om Siu öre i 
skatt andre gången. 
 
Månꞵ Larꞵon i Wästanå, på samptelige Högh Sochns wegnar, prætenderadhe af 
Rogsta Sochn, att dhe må något wederlagh bekomma, för dhet dhe dhen ene 
gången efter dhen andre skiutza ö fuer till Hermånger, huilket senast skedde när 
Knechtarne reste op före på togh medh 23 stycken Hästar, skiutzadhe dhe om 
Rogsta och inthet dhet ringaste dherföre bekommet. 
 
Landsskrifwaren Johan Larꞵon Broman, swarar på Rogsta Sochns wegnar, att 
krigz folcket kommo i så stoor myckenhet, att Sochnen inthet kundhe så månge 
Hästar hopsambla uthi en sådan hastigheet. Resolutio. Remitteres till Forꞵa Tingh, 
dherom wijdare ransaka efter dhet hörer under samma wederlagh. 
 
Sahl. Bengdt Jonꞵons hemman i Arnön Fem öre i skatt, låther fordom 
Befallningsmannen Nils Larꞵon Wargh trijdie gången opbiuda för Etthundrade 
Sextijo Fem daler 24 ⅔ öre KoppM:ts skuldfordran, och blifwer så 



Befallningsmannen försäkrat wijdh hemmaneth till theꞵ han får sine uthlagde 
penningar. 
 
Nilꞵ Jöranꞵons hemman i Wälsta, opbiudes af Sahl. Bengdt Perꞵ Arfwingar i 
Garlo för bewijsligh gäldh Nembligen Etthundrade Femtijotre daler 16 öre 
Kopparmynt förste gången. 
 
Per Jonꞵon i Malsta och Jon Anderꞵon i Arnön, tinghstämbdhe i rättan tijdh 
och inthet Compareradhe, dy bötte huarthera 3 m:r Silfrm:t. 
 
Pastor Loci H. Olaus Albogius medh sin granne Per Perꞵon i Åkre, klagadhe 
öfuer sine grannar Oluf Perꞵon, Anders Larꞵon och Fredrich Ingelꞵon i Åkre, 
att dhe sigh willia undandraga, när dhe medh sine Södher boföra till Fäbodherne, 
icke medh sine Creatur på een tijdh till bodarne flyttia, uthan blifua hemma på 
byskogen, och när dhe andre grannarne hemkomma ähr all beten opäten, att dhe 
icke wetta annat än dheres Södher swälte i hiähl, framwijsandes gamble dombref, 
huarefter dhe wele rätta sigh, men såꞵom brefwen icke förklara dhenne dheres 
strijdighet, dy kunna dhe hafwa ägande Syyn som söker dhem att förlijka. 
 
Emellan Norre och Södre grannarne uthi Dalen, som twistadhe om någon Skogh, 
tillets Syyn som skulle skifta skogen efter Lagh och Kongl. Skogzordningen. 
 
Cappelanen H. Erich Wikman inladhe i Rätten een skrift Daterat 670, som 
grannarne Oluf Perꞵon i Åkre, Pell Perꞵon, Fredrich Ingelꞵon, Anders 
Larꞵon, Nils Larꞵon ibidem, Erich Jonꞵon i Blästa, Per Erꞵon, Erich Larꞵon 
ibidem, Bengt Perꞵon i Garloo, Nils Hanꞵon, Erich Erꞵon i Östantiär gifwit 
hafwer, angåendhe een lijthen tächt såsom hans Antecessor H. Larꞵ hafuer i sin 
Lijfstijdh häfdat, oansedt att Kyrkioherden H. Olof uthan någon samtyckio i 
förledne Wåhr igentogh, Kyrkioherden säger att hans antecessor hafuer haft 
samma tächt och då större tract inkrächtat, och skall tächten Presteägorne tillhöra, 
som Pastor förmehnar, dy stånde sådant till KyrkioneRettens pröfuandhe och 
omdöme. 
 
Jon Erꞵon i Åkren opbiuder sitt hemman ibidem Siu öre 12 ?:r i skatt, som han 
af sin Swåger Jon Påhlꞵon i Söderhambn kiöpt hafwer förste gången. 
 
Sahl. Bengdt Perꞵ hustru Karin i Garloo prætenderadhe på någon skuld fordran 
som hennes Sahl. Man på sitt yttersta skall hafwa sagdt att hustru Anna i 
Mahlsta skulle honom wara skyldigh för en Koo, hwilken hon togh för Sexton 
daler Kopp:t, hustru Anna säger att Koen war hehl ofärdigh, som grannarne skole 
kunna wittna, deꞵ föruthan skulle och hustru Anna wara skyldigh een Span Sädh 
för Twå daler 16 öre, hustru Anna sadhe sigh dheraf eij wetta, Nämbdhen ladhe 
ett för alt Tolf daler Kopparmynt, men hustru Anna inwände uthi dhe 12 P:r någre 
andre små persedlar, som Bengdt hadhe tagit för Siu daler KoppM:t, blifwer altså 
En Rixdaler hustru Anna skyldigh, till hustru Karin i Garloo, huar medh dhe 
bägge medh handräkningh förlijktes. 
 
Efterskrefne persohner blefwe saakfälte till hwar sine 3 m:r SilfrM:t för Reste 
Tingzstämbningzförsittiandhe, Nembligen Matts Nilꞵon i Arön, Jöns Nilꞵon 
ibidem, Erich Larꞵon ibidem, Jon Andersꞵon ibidem, Jon Erichꞵon ibidem, 



Oluf Nilꞵon ibidem, Swen Perꞵon ibidem, Per Olufꞵon ibidem, Månꞵ Perꞵon 
i Yꞵby, Måns Olꞵon ibidem, Anders Anderꞵon ibidem, Erich Jönꞵon ibidem, 
Jon Sigfredꞵon i Lönån, Carl Månꞵon i Wälsta, Olof Erichꞵon ibidem, Oluf 
Perꞵon ibidem, Per Uneꞵon i Wahlsta för dito, Nils Perꞵon ibidem, Anders 
Erꞵon ibidem, Anders Michelꞵon Norr i Dahlen för dito, Påhl Olufꞵon 
ibidem för dito, och Erich Hanꞵon ibidem för dito. 
 
Samma Dato. Inladhe uthi Rätten Ehrligh och beskedeligh Man Larꞵ Anderꞵon 
för detta boendes i Hälleby och Tuna Sochn, ett Kiöpebref daterat Tuna Sochn 
den 5 Januarij 667 Innehollandes huru såꞵom Nilꞵ Biörꞵon i Sillia och 
Storgårdhen, hafwer af frij willia och berådde modhe medh sin hustros Jaa och 
samtyckio, såldt undt och oplåtit honom Lars Anderꞵon sitt hemman medh 
gårdhen Fem öre 9 ?:r i skatt för penningar Fyrahundrade Fyratijo daler Kopp:t, 
hwilka förberörde 440 P:r KoppM:t han bekiänner sigh till fullo nöije bekommit 
hafua, dhen sidste penning medh dhen förste; Hwarföre afhänder han sigh och dhe 
sine efterkommandhe, och tillägnar mehrbemelte Larꞵ Anderꞵon samma hemman, 
honom hans hustru barn och efterkommandhe Erfwingar till ewerdeligh 
egendomb, alt hwadh som dher till af ålder legat hafwer, och än lagligen 
tillwinnas kan, och tillstår honom dher oppå efter Lagligit opbudh obehindrat taga 
faste och dombref. Wittnesmän Per Swenꞵon i Sillia, Erich Mårthꞵon ibidem 
och Nilꞵ Arfwedꞵon i Sillia. Så efter dhetta hemmaneth tre gånger laglige 
opbudet ähr, och här till i frå trijdie opbudet som skedde den 12 Februarij 668 
oqwaldt ståndet, som Nämbdhen wittnadhe, och elliest ingen nu här emoth hadhe 
att säija, dy dömbdhes dheres giordhe Kiöp fast att stånde och eij återgånga, wedh 
dombrått som Sweriges Lagh dherom förmähler. 


