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Rogstad och Ilsbo Sochner 
den 31 Augusti 

 
Nämbden. 

Oluf Pederꞵon i Åkre, Lars Månꞵon i Frölandh, 
Oluf Brynielꞵon i Stamnäs, Per Jonꞵon i Arnön, 
Per Swenꞵon i Sillia, Olof 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. 

 
RegementzPresten Wällärde H. Johan Kanik, läth förste gången opbiuda Oluf 
Pers hemman i Wählsta 12 öre i skatt. 
 
Nils Erꞵon i Sween tilltaladhe sine Syskon om någon wedergiällningh för sine 
Föräldrars födo, och så wijda Oluf Perꞵon i Byen, som gården besitter, hafwer 
Jordepenningarne inne hoos sigh, och ingen Räkningh dhem emellan giordh ähr; 
Dy skole godhe Män Räkna, så att dhe gamble Föräldrarne måtte få sin 
fordenskap opå dheres ålderdoms dagar, sedhan gälden betalt blifwer, elliest 
moste barnen dherinthet öfrigt blifwer, sine Föräldrar äntå sköta efter Lagh och 
Jordbalcken 31 Capitel LandsLagen. 
 
Factorens Hans Behms Bokhollare wijdh Strömsbergz bruk Oluf Wargh, 
beswärdahe sigh öfwer dhen tredska som skeer medh Factories persedlerne; Dy 
gaf Rätten dhem en månat dagh att Clarera, hwar och icke dhet skeer moste dhe 
medh 3 m:r plichta för tredsko och Factorie pertzelerne dher ofwan opå uthmäta. 
 
Capelanen Wällärde H. Erich tilltaladhe Jon Perꞵon i Bro om någon Bröllops 
Kost som Per Påhlꞵon i Broo sin dotter gifwit hafwer, Nembligen Trettijo daler, 
medh dhet beskedh att till deꞵ han hafwer betalt samma penningar, skulle han 
hafwa twå Måhl Jordh i underpanth, och när såsom Jon Perꞵon hemmaneth 
emothtogh, hafwer han allenast fått Siu och En half daler, och nu i dhenne tijdh 
hafwer interesset dragit till 1½ Gillingh Höö om åhret; Altså war Rättens 
meningh, att så wijda Per Påhlꞵon hafwer sielf kräfwiandes uthsatt så stort 
interesse på bemelte penningar, skall han Capitalet först ehrläggia och sedhan 
interesset, då han panten igen bekommer. 
 
Anders Michelꞵon i Dahlen, läth sigh till större säkerhet inprotocollera dhen 
trijdie dehl uthi sin Swär Fadhers Nils Jörans hemman i Wählsta, som på hans 
hustros wegnar honom tillkommer af hemmanet, efter han befruch?? för dhen 
store skuldh, att hennes rätt skulle elliest blifwa förfallen igenom dheres 
försummelse som hemmaneth besuttit hafwa. 
 
Föruthan dhe Etthundrade Sextijo Fem daler 24 öre 16 ?:r Kopparmynt 
skuldfordran som Befallningsmannen Nils Larꞵon Wargh hafwer att fordra, 
uthi Sahl. Bengdt Jonꞵ hemman i Arnön, hwilken skullfordran på tre laga Tingh 
opbuden ähr, bewiste ?? Befallningzmannen Nils Larꞵon Wargh, att han hafwer 
most betala på åtherståendhe Båtsmans hufwudhlega Fembtijo Fyra daler 



Kopparmynt, så att Summan blifwer Twåhundrade Nitton daler 24 öre 16 ?:r, som 
Befallningzmannen uthi berörde hemman hafwer att fordra, men Nämbden och 
Sochnemännerne sadhe att dheraf billigt bör afdragas på Tre åhr Fempton daler 
dhem han på hemmaneth förnött och Sochnen inthet godt giordt hafwer, så att nu 
hela Summan blifwer in alles som han hafwer att fordra Twåhundrade Fyra daler 
24 öre 16 ?:r Kopparmynt, hwilka medel han Wargen inthet längre kan ombära, 
uthan will hemmanet försällia till gäldens afbetalningh, men efter ingen 
Concursus Creditorum ähr begärat, kan Befallningzman efter förre Rättens sluth, 
wara om sin Prætenderadhe underpanth i hemmaneth säker. 
 
Jöran Bertilꞵon framfördhe dhen Disposition som hans SwärFadher Erich 
Perꞵon i Berge om besittningzrätten på hemmanet Berge medh honom giordt 
hafwer, fram för Sohnen Per Erꞵon, hwilken ännu ähr omyndigh, warandes 
Erich Perꞵon icke mächtigh hemmaneth beholla till sin Sohns mogne åhr, bådhe 
för sin ålderdom skull, så och ringa Mans hielp i gårdhen, och dy hafwer han 
intagit dhenne sin Mågh Jöran Bertilꞵon och honom besittningen gifwit, medh 
dhet förordh att Sohnen skall inthet hafwa macht på besittningen yrkia, doch att 
hans arfsrätt skall wara behollen, som efter dheras dagar kan blifwa bespardh, 
Nämbdhen wittnadhe att skulle dhenne Fadrens Förordningh blifwa omkullslagen, 
lärer Chronan eller andre gäldenärer kännas wijdh hemmanet, och Sohnen på dhet 
sättet sin rätt alldeles qwitt gånga. Häröfwer war Rättens betänkiandhe, att så 
wijda Sohnen nu omyndigh och Fadren icke heller tillstädes ähr, dy kan här medh 
opskiutas till näste tingh, då Fadren tillijka medh Sohnen skole tillstädes komma, I 
medler tijdh kan Jöran Bertilꞵon öfwertala sin Swåger om besittningzrätten, och 
Fadren göra skrifteliga sin mening kunnogh medh godhe Mäns bewittnadhe. 
 
Regementzpresten Wällärde H. Johan Kanik Målsman för Sahl. Bengt Pers 
Änkia i Garlou, begärte att Sahl. Nils Jörans hemman i Wählsta, måtte blifwa 
andre gången opbudit emoth Etthundradhe Fembtijo tre daler Kopparmynt som 
bemelte Nils Jöranꞵon Bengdt Perꞵon skyldigh war, wijdh hwilket opbodh 
Befallningzmannen Nils Wargh och Hans Larꞵon Noræus yrkiadhe på 
Chronones uthlagors restantver, williandes dheruthi hafua præferencen efter dhe 
Chronones rätt dheruthinnan Vigilerat hafwa, dhet Rätten icke kundhe dhem 
förwägra. 
 
Aldenstundh Gynte Olufs hemman i Östanå och Ilꞵbo Sochn, Sex öre 12 ?:r i 
skatt, ähr gångit till gälds afbetahlningh, så att Sahl. Gynte Olufs Erfwingar, 
Matts Olufꞵon, Olof Gynteꞵon och Jöran Gynteꞵon hafwa dherigenom 
Cederat sin bördsrätt, efter dheres oprättadhe Förlijkningzskrift den 8 Septembris 
673, till Hindrich Jacobꞵon i Östanå, medh dhe Conditioner att han dhen skuldh 
som på gårdhen står, skall afbethla, och dhermedh få träda till hemmanets 
besittningh, dherå nu Hindrich begärte Rättens Stadfästellꞵse, men efter hwarken 
dhe som sin bördsrätt transfererat eij eller Creditorerne tillstädes wore, kundhe 
Rätten dheruthinnan inthet wijdare sluth giöra, uthan dhet må förblifwa wijdh dhet 
Accord som skriftelig giordt ähr till deꞵ Rätten blifwer bättre informerat. 
 
Blef befunnit efter Nämbdens bewittnandhe, att Miꞵwäxten ähr mycket större 
wederböranderne öfwergången än skadan uthi dheres längdh anteknat ähr. 
 
Jon Erꞵon Skytt opbiuder hemmanet Heꞵåker 7½ öre i skatt andre gången. 



 
Oplästes Kongl. Maij:ts Resolution till Ländsmännerne om holl liggningarne 
Daterat Stockholm den 23 Maij sidstledne, att Allmogen härefter owägerligen 
böre liggia i holl och låtha infinna sigh i Ländsmans gårdhen, när hollet dhem 
påkommer, dher på framtedde Nils Erꞵon i Öꞵby hans Excell. H:r 
Gouverneurens Förklaringh på bönderne i bygdelaget Ahrnön och Öꞵby beswär, 
Daterat den 24 Aprilis sidstledne, dherest dhe förebära sig hafwa gifwit 
Gästgifwaren och Ländsmannen för opbodandhe till gästgifware gårdhen Otta öre 
på hwar man om åhret, dhen nu Landsskrifwaren Johan Larꞵon Broman på 
Gästgifwarens Änkias wegnar inthet begärte, uthan dhe måge sielfwe opwachta 
tijdhen när dheres holl kommer, så frampt dhe wele undwijka dhet straff som 
Kongl. Stadgar förmå. 
 
Borgmästaren uthi Hudwichzwaldh Wel:t Jon Mårthꞵon Qwast, gaf till 
känna att han hadhe någon fordran till Sahl. Bengdt Jonꞵ hemman i Arnön, 
hwilket Befallningzmannen Wargen uthi Possesion hafuer, williandes 
Borgmästaren wara så när till sin betalningh uthi hemmanet som en annan, men 
efter Befallningzmannen icke tillstädes eij heller lagligen stämbdh war, kundhe 
Rätten till saken inthet göra, uthan bör en laga Stembningh ??? gå till näste tingh, 
tå the måge Disputera om Præferencen till hemmanets behollandhe, emedhan ?ll?? 
Befallningzman medh sin Prætention lagliga Procederat och sin Panträttighet uthi 
hemmaneth tr???? gången upbudit hafwer, att han sin Vigileradhe Hypotech lärer 
nu eij in quantum juris till godo åthniuta. 
 
Landsskrifwaren Broman giordhe och inspråk uthi bemelte hemman, om någon 
gammal Knechtelega som han förmehnar inthet wara uthbetalt till Sahl. Bengt 
Perꞵon som gick Knecht för gårdhen, dher till han kundhe fult bewijs producera. 
 
Frölandh Wälsta och Malstaboerne, begärte Förbudh på sine Ängen i Nordahlen, 
hwilka förtrampadhe blifwa af dhe näst omliggiandhe byars Södher; Altså blefwe 
dhe tillsagdhe wijdh 40 m:r Silfrm:ts böther, hwilken medh sine Södher dher 
ättier, och deꞵ uthan wedergälla allan skada efter lagh. 
 
Nilꞵ Erꞵon i Håksta opbiuder sitt hemman ibidem Siu öre i skatt trijdie gången. 
 

Dito den 21 Novembris, 
Lars Höök. 

 
För Sahl. Nils Jörans giället i Wählstad efter sidste Liqvidation 1673 
Etthundrade Sextijotre daler KoppM:t till Sahl. Bengdt Peders Arfwingar i 
Garlou, och till Wällärde H. Johan Kanick Fempton daler KoppM:t opböds 
hans hemman trijdie gången. 
 
Dato. Framstege Sahl. Nils Jörans Creditorer i Wählstad och begärte dhet 
fordringz intekningh skee måtte, såsom först; För detta Befallningzman Nils 
Larꞵon Wargh på Chronones Uthlagor Tiugu daler 18½ öre Kopparmynt, Nu 
warandhe Befallningzman Hans Larꞵon Noræus Fembtijo daler 2 öre, Peder 
Swenꞵon i Sillia privat Siuttijo En daler Kopparmynt, till Landskrifwaren 
Johan Broman för Båtzmans rustningh Tiugo Fem daler, till Erich Perꞵon på 
Hudwichzwaldh Ett Hundrade daler, begärandes Concursus Creditorum till en 



wiꞵ tijdh skee måtte, som Rätten till sidst uthi Instundadhe Helꞵingemarknadt 
determinerar förbehållandes then rätt, som hwar och en, förmedelst något laga 
skiähl i dhen skyldigas egendom hafwa kan. 
 
På långligit giäld, emellan Sahl. Oluf Månꞵon i Hudwichswaldh och Sahl. Per 
Anderꞵon i Öꞵby, Arftagare om een gammal willgoda Tijo daler Kopparmynt, 
som bemelte Oluf Månꞵon af Fredrich Ingelꞵon i Åkre skulle hafwa opburit 
men Sohnen Erich Olufꞵon nekadhe; Doch förentes så att Erich Olufꞵon 
uthgifwer tillbaka bemelte 10 P:r KoppM:t. 
 
Anders Michelꞵon i Bästdahl opbödh 2 1/6 öre i Sahl. Nilꞵ Jörans hemman i 
Wählstad andre gången. 
 
Opböds tre Gillingzstad Eng, pantsatt at Jon Anderꞵon i Yꞵby och Rogstad, till 
Christopher Erichꞵon på Hudhwichswaldh, för Sextijotre daler 10 öre skuld 
fordran andre gången. 
 
Hustru Sigrids hemman i Mahlstad, opböds af fordom Befallningzmannen 
Nils Larꞵon Wargh för resterandhe Chronones uthlagor Fyratijo Fyra daler 19 
öre KoppM:t förste gången. 
 
Sammaledes oppå Befallningzmans Hans Lars Noræi Befallningsåhr, blefwen 
skyldigh på Chronones uthlagor 63 P:r 10½ öre KoppM:t, som och under berörde 
Opbod förstås; Item Swen Perꞵon i Sillia particulier skuld Fyratijo En daler 
Kopparmynt. Noch Sahl. Bengdt Peders Arfwingar i Garlou efter skuldregistret, 
Fembtijo daler 12 öre KoppM:t Fyra getter twå fåår. 
 
Olof Hanꞵons hemman i Öꞵby opböds för Chronones Resterandhe uthlagor 
Etthundrade Tiugutwå daler KoppM:t förste gången. 
 
Erich Mårts hemman i Sylta upböds för Chronones resterandhe uthlagor 
Etthundrade Ellofwa daler KoppM:t förste gången. 
 
Erich Hans hemman i Byen för sin rest på Chronones uthlagor Sextijo Fyra daler 
28 öre Koppm:t opböds förste gången. 
 
Olof Påhls hemman i Bryttie för Chronones uthlagor Fyratijo twå daler 15 öre 
förste gången. 
 
Jon Pederꞵons hemman ibidem för resterandhe Chronones uthskylder opböds 
förste gången. 
 
För detta Befallningzman Wel:t Nils Larꞵon Wargh inladhe i Rätten een 
Räkningh på deꞵ fordran af Sahl. Bengdt Jonꞵon i Arnön, såsom först 
Twåhundradefyra daler 24 öre 16 ?:r Kopparmynt, jembwäll införde Sakören 
Aderton daler 29 öre 8 ?:r, så att Summan in alles blef TwåhundradeTiugutre 
daler 28 öre som han i Häradsprotocollet intekna läth. 
 



Nämbden afsadhe Hustru Susanna Sahl. Jöran Jörans beholla dhen Häst för 
Fembtijo daler som afpantades för Sahl. Mickell Jörans giället TiuguSex daler 
Kop. och gifwa Sahl. Erich Mårts barn dhet öfrige tillbaka. 
 
Erich Erichꞵon i Hågstad Sakfältes för olydno 3 m:r Silfr. 
 
Jon Jons hemman i Arnön opböds af Befallningzmannen Hans Larꞵon Noræo 
för Chronones uthlagor Trettijo Fyra daler 19 öre Kopparmynt, Item för Twå 
Tunnor Sädh och Tolf daler Kopparmynt till Bengdt Peders Arfwingar i Garlou 
förste gången. 
 
Wählstad hemmanet Sex och tre fierdedels öre i skatt som Wyrdige och 
Wällärde H. Johan Kanik, sig medh 5 ¼ öre i Wij och Idnor Sochn tillbytt af 
Oluf Perꞵon ibidem opböds andre gången. 
 
Dher dhet fins medh skiähl Måns Anders Giärdslegårdh i Fröland hafwer warit 
ogill, uthgifwer han ättioboten, till Landsskrifwaren Johan Larꞵon Broman för 
dhen hafwa, åthskilliges Creatur dher ättiat, hafwer åther sin regress Måns 
Anderꞵon dher han kan bewijsa någon annan dher uthj Interesserat. 
 
Olof Nilꞵon i Blästad kiändes skyldig uthgifwa ättieboth till Landsskrifwaren 
Johan Larꞵon Broman för ⅛ Tunna Hafra, som bewijses hans Häst efter godhe 
Mäns pröfning förskembdt. 
 
Anders Larꞵon i Åkre, Jon Segerꞵon i Lönånger, dömbdes gifwa ättieboth till 
Pell Perꞵon i Åkre för 2½ Fierding uthsäde efter gode Mäns läggningh. 


