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Rogstadh och Ilꞵbo Sochner. 
den 22 Novembris. 

 
Nämbden. 

Olof Perꞵon i Åkre, Fredrich Ingelꞵ ibidem, 
Per Swenꞵon i Sillia, Erich Olofꞵon i Frölandh, 
Olof Erꞵon i Wählsta, Per Uneꞵon i Mahlstadh, 
Nils Erꞵon i Högstadh, Peder Jönꞵon i Arnön, 
Olof Olofꞵon Stambnäs, Erich Olꞵon i Wästtiär siuk, 
Oluf Larꞵon i Wästtiär, och Pell Perꞵon i Åkre. 

 
Dato publicerades Kongl. Maij:ts Skogs- och Tienstefolcks ordningar dateradhe 
664. 
 
Item Glorwyrdigst i åminnellꞵe Konungh Carl Gustafs resolution om Barnemordh 
Stockholm d. 23 Februarij 655. 
 
Oplästes hans Kongl. Maij:ts bref daterat Stockholm d. 19 Maij 675 hwaruthinnan 
förmähldes att ransakas skulle om någre nybygdhe Torp på Chronones 
Allmenningar wore i Deꞵe åhren opsatte, hwilka till en dehl skole Skatte och en 
dehl inthet. Allmogen sampt Nämbdhen swaradhe att sådane Nybygdhe Torp icke 
wore på dheres Allmenningar här opsatte medh mindre dhe skatt och skuldh till 
Chronan ehrläggia. 
 
Befallningsmanen Nils Larꞵon Wargh fordradhe efter en Jordelott som undan 
Sahl. Bengdt Jonꞵ hemman i Arnön kommen ähr, hwilken Jordelott Matts 
Nilꞵon dhersammastädes besitter, och såsom bemelte Jordelott ähr en gammal 
Pijga Anna till arf hemfallit, och elliest dherpå försträckt 2 T:r Sädh á 19 P:r 
Tunnan, dy ähr skiähligt att Matts Nillꞵon beholler Jordh till deꞵ Pijgan blifwer 
uthlöst, doch skole godhe Män dhem emillan Liqvidera. 
 
Aldenstundh Olof Perꞵon i Hocksta, hafwer enär han mahladhe uthj Åkres 
Qwarnen af försummelse opbrändt heela dhes Qwarnhuus, jembwähl twenne 
Qwarnstenar, hwilka en Borgare i Hudwichzwaldh tillhörige wore, dy påladhe 
Nämbdhen Olof Perꞵon att betahla Qwarnstenarne medh 14 P:r KoppM:t, och 
blifwa otilltalter för Husets reparation. 
 
Johan Olofꞵon i Backan hafwer tredskas att komma efter Gästgifwarens bodh 
medh sin häst uthj Skiuꞵfärdh; Altså Sakfältes han till 3 m:r Silfrm:t. 
 
Per Erꞵon i Blästa opbiuder Erich Erꞵ hemman i Östantiärn 4 öre 8 ?:r i skatt 
andre gången. 
 
Landskrifwaren Johan Larꞵon Broman opbiuder Nils Pers hemman i Mahlsta 
7½ öre i skatt som han Kiöpt hafwer för 300 P:r KoppM:t andre gången. 
 
Capplanen Wällärde H. Erich Wijkman opbiudher Nils Jörans hemman i 
Wählsta, 7 öre Een Fyrk i skatt förste gången. 



 
Befallningsmanen Nils Larꞵon Wargh, läth protocollera dhen rest af Chronones 
uthlagor som han hafwer att fordra uthj bemelte hemman 7 P:r 27 öre 10 ?:r 
Sölfrm:t. 
 
Befallningsman Hans Larꞵon Noræus läth intekna 35 P:r 24 öre Sölfrm:t på 
Chronones resterandhe uthlagor af dheꞵe förflutna åhren uthj bemelte hemman 
som Capplanen hafwer opbiuda låtit. 
 
Ett hemmans byte ähr oprättat emillan Landsskrifwaren Johan Larꞵon Broman 
och Carl Uneꞵon i Wählsta, medh så beskedh, att Carl skall afträda sitt hemman 
i Wählsta 11¼ öre i skatt som han förr besuttit hafwer, och tillträda Mahlsta 
hemmanet 7½ öre i skatt, dheremoth tillträdher Landsskrifwaren Wählsta 
hemmanet, och såsom Wählsta hemmmanet ähr af bättre Jordh och större skatt än 
Mahlsta, hafwer Landsskrifwaren gifwit uthi mellan lagh till Carl 400 P:r 
KoppM:t, jämbwähl 2 åhrs frijhet som honom Broman af hans Excell. H. 
Gouverneuren förundt ähr på Mahlsta, och emedhan Factoren Hans Behm 
hafwer på Köp tagit Jordh för ½ öre skatt af Wählsta hemmanet, dy stånde 
Landsskrifwaren fridt att Jordhen igenlösa för 50 P:r KoppM:t, hwilka icke skole 
afkortas af dhe 400 P:r hwilket bythe Broman och Carl Uneꞵon nu för Rätten 
medh handebandh stadgadhe; Altså opbiuder Landsskrifwaren Wählsta hemmanet 
11¼ öre i skatt förste gången och Carl Uneꞵon Malsta 7½ öre i skatt, träder uthi 
Landsskrifwarens opbudh, som på andre gången opbödz. 
 
Sahl. Bengdt Lars Erfwingar i Garlo begärte igenom Landsskrifwaren Johan 
Brohman intekna 50 P:r 12 öre KoppM:t giäldh uthj Hustru Sigreds hemman 
Mahlsta. 
 
Per Swänꞵon i Holan anklagadhe Ländsmannen Oluf Jonꞵon för dhet han 
hafwer sagdt till hans Sohn Jon Perꞵon, hwilken war stadgat till Åhrstienst hoos 
Ländsman, att han skulle blifwa Knecht; Altså hafwer Drängen tagit dhet orådet 
och när Krigsfolcket Marcheradhe genom landet luppit uthur tiensten hem till 
sin Fader, Drängen beklagadhe sitt oförståndh säijandes dhet han war rädd att han 
skulle blifwa tagen till Knecht, hwaraf förordsakes att han af räddhoga uthur 
tiensten lopp; Altså kundhe han till inge böther straffuas, uthan bör Fadren förlijka 
Ländsman så frampt han will Sonen hemma hoos sig hafwa. 
 
Så wijda Erich Erꞵon i Östantiärn hafwer bytt sig ifrån sitt Fädernes hemman 
Warpsätter uthj hwilket hemman en gammal Pijga Anna hadhe sin Jordelott att 
kräfwia; Altså blef sagdt, att Erich Erꞵon som hafwer fått lijka Jordh igen för 
Warpsätter uthj Östantiärn, skall pijgan Anna för sin dehl af Jordhen uthj 
Östantiärn förnöija, hwaröfwer Erich Larꞵon i Blästa skall hafwa opsicht 
hwilken och nu för pijgans Målsman antagen blef. 
 

Dito den 23 Novembris. 
 
Anders Anderꞵon i Swidia angaf huruledes Olof Erꞵon i Östanå och Ilꞵbo 
Sochn, hoos hwilken hans Dotter Karin i förledne Wåhr war till tienst, togh 
Pijgan in Majo medh sig till Stadhen sine ährender all förrätta, men när dhe hafwa 
kommit åth Tuna Fäbodarne, hafwer Oluf Erꞵon sagdt sigh willia någon Miölck 



dher bekomma, men enär dhe ditkommo, wore pijgorne till Skogz att beeta 
Söderne, tå stijger Olof Erꞵon till medh sin Knijf och sönderskiär lååswijdian som 
war för dhen yttre dören, och enär dhe kommo in uthj Fähuseth, woro ther twå 
stoora låås för dhen indre dören, hwilka till att sönderbryta han sig en handhspijk 
förskaffuar; När han hadhe fått op dören och han dher inge Flöter kundhe finna, 
befaller Oluf Erꞵon Pijgan att hon skulle nederränna Miölken, dher till Pijgan 
neka wille, tå sadhe han sigh wara hennes huꞵbondhe, hwar hon icke hans 
befallningar lydde, skulle han henne halsen afskura, när hon nu twungen dhetta 
förrättat hafwer, förmanar han henne att hon dhet för ingom säija skulle, så frampt 
hon lijfwet wille beholla, lijkwähl emoth hans befallningh kundhe hon Saken 
ingalunda förtijga, uthan dhetta oppenbaradhe för sin Fadher Anders Anderꞵon i 
Swidia och en annan Pijga, när Oluf Erꞵon dhet förnam, begaf han sig till pijgan 
och tracteradhe henne så, att dher Olof Gynteꞵon icke hadhe kommit henne till 
hielp, hadhe han lijfwet af henne tagit, en tijdh dherefter blef pijgan dödh, då hon 
skulle hafwa bekändt att dhet slagh hon fick af Oluf Erꞵon, hafwer fölgdt henne i 
döden, hwar till wittnen skole framtees, men så wijda dhenne Oluf eij tillstädes 
war, uthan holler sig af wägen, doch nu andre gången stämbdh kundhe uthj Saken 
inthet giöras, uthan differeres till näste tingh, tå Ländsmannen måtte tillsee att 
honom kunna fasttaga. 
 
Öfwer ofwan Nämbdhe Olof Erichꞵon beswäradhe sigh Lars Erꞵon i Hallsta 
och Tuna Sochn, dhet han på samma tijdh, då han till Stadhen gick medh sin 
pijga, hafwer warit uthj hans Fäbodher och bortstulit någre pertzedler Nembl. 7 
m:r Smör 7 m:r Ost, 3 m:r Fläsk 4 Rågkakur, Nijo tunna Kakor, jembwähl uthränt 
17 stop Miölck. 
 
Lars Erꞵon önskadhe att dhenne Karlen kundhe utur Sochnen afskaffas, 
aldenstundh dhe som honom angifwit hafwa, icke wetta sig annat än lijflöse, 
emedhan han dhet ordet hafwer låtit uthgå, att hwarest han dhem råkar, skall han 
dräpa dhem. 
 
Dhenne Oluf Erꞵon war och angifwen på sidste Tinget och tå sig undanhollet 
äfwen som på detta Dato; emedhan Ländsman skall försummat göra Ilꞵbo Män 
kunnogt om tingztijman. 
 
Efter hans Excell. Högwälborne H. Gouverneurens remiss af den 10 Novembris 
675 blef bewittnat af Nämbdhen dhet framledne Bengdt Jonꞵon i sin tijdh 
någorlunda hemmanet Arnön 5¾ öre i skatt hölt wijdh sitt rätta bruk, men efter 
hans dödh satt Änkian medellös, läth Gärdslegårdar och annan Huus byggning 
falla, och deꞵuthan blef Jordhen wanbrukat, till dheꞵ hon nödgades hemmanet 
Arnön för Chronones och annor skuldh afträda, på näst förgångne twänne åhren 
hafwer hemmanet warit obrukat, så att allenast gräsgäldh dheraf Chronan ähr 
hemfallit, och åkrarne således igen lagdhe, att åboenden icke uthan stor bekostnat 
kan komma hemmanet till sitt rätta bruk igen och dhe förfallne Huusen oprätta, 
huaröfuer blef attest uthgifwen. 
 
Efterskrefne hemman blifwa för Chronones resterande uthlagor förste gången 
opbudne som föllier Nembl:n 
              af Rogsta Sochn. 
Matts Nilꞵons hemman i Arnön, 



Olof Nilꞵons hemman ibidem 
Jon Jonꞵons hemman ibidem, 
Swän Perꞵons hemman ibidem, 
Per Olufꞵons hemman ibidem 
Jon Anderꞵons hemman ibidem 
Jon Anderꞵons hemman i Yby, 
Per Jonꞵons hemman ibidem, 
Olof Hanꞵons hemman ibidem, 
Hustro Ingreds hemman ibidem, 
Olof Anderꞵons hemman ibidem, 
Erich Erꞵons hemman i Håksta, 
Olof Perꞵons hemman ibidem, 
Nilꞵ Erꞵons hemman ibidem, 
Hustro Margretas hemman i Fräsiö, 
Olof Nilꞵons hemman i Blästa, 
Olof Perꞵons hemman i Åkre, 
Anders Larꞵons hemman ibidem, 
Pell Perꞵons hemman ibidem, 
Jon Bengdtꞵons hemman i Garlo, 
Nilꞵ Hanꞵons hemman ibidem, 
Jon Segerꞵons hemman i Lönånger, 
Nils Jöranꞵons hemman i Wählsta, 
Johan Olufꞵons hemman i Mahlsta 
Anders Larꞵons hemman ibidem, 
Anders Erichꞵons hemman ibidem, 
Peder Uneꞵons hemman ibidem, 
Per Olofꞵons hemman i Frölandh, 
Månꞵ Anderꞵons hemman ibidem, 
Anders Larꞵons hemman ibidem, 
Jöran Olofꞵons hemman i Broo, 
Jon Pederꞵons hemman ibidem, 
Erich Jonꞵons hemman ibidem, 
Erich Mårthenꞵons hemman i Sylta, 
Peder Hanꞵons hemman ibidem, 
Jon Erꞵons hemman i Åkern, 
Ung Erich Olofꞵons hemman i Bäꞵdahl 
Anders Michelꞵons hemman ibidem, 
Erich Hanꞵons hemman i Byen, 
Olof Perꞵons hemman ibidem 
Abraham Larꞵons hemman i Sweden, 
Olof Påhlꞵons hemman i Bryttie, 
Lars Nilꞵons hemman ibidem, 
Enär rest längden opläsen blef befans åtherstå Cronones uthlagor af Rogsta Sochn 
till 675 inclusive 713 P:r 3 öre 2 ?:r SölfrM:t, dhet bonden eij undfalla kundhe; 
Altså blef Tingsbewijs dherpå medhdelt. 
                 Af Ilꞵbo Sochn. 
Biör Swänꞵons hemman i Holandh, 
Jöran Gynteꞵons hemman ibidem, 
Hustru Karins hemman i Berge, 
Olof Perꞵons hemman ibibem, 



Hustru Gertruds hemman i Wästtiär 
Olof Larꞵons hemman ibidem, 
Erich Olufꞵons hemman ibidem 
I lijka måtto blef rest längdhen opläsen och af dhe skyldige ehrkändh, som befans 
att innestå af Ilꞵbo Sochn till 675 111 P:r 4 öre 18 ?:r SölfrM:t hwarpå 
häradstingsbewijs medhdelt blef. 
 
Befallningsmannen Nils Larꞵon Wargh sökte TingsRättens bewijs på en dehl 
återståendhe Chronones uthlagor förmedelst hans Excell. H. Gouverneurens ordre 
till TingsRätten af den 11 Novembris 675 och befans att efter Olof Nilꞵons dödh i 
Arnön hafwer hans hustro måst oppeholla sig medh dhen dehl som godt folck 
henne undt hafwa, hwilken och nu sedermehra ähr dödh blefwen och icke dhet 
ringaste efter henne tillgå fins skyldig ____________ 2 P. 3 öre 19 ?:r Silfrm:t. 
 
Olof Jonꞵon i Blästa lefdhe i stor armodh och efter hans dödh fans icke dhet 
ringaste tillgå ähr skyldig _______ 26 öre 22 ?:r 
 
Nils Jonꞵon i Yꞵby under samma tenor fins skyldigh _____________ 1 P. 8 öre 
 
Per Jonꞵon i Sågen suttit een Huuskarl ähr nu dödh, hans hustro oppeholler sig 
medh tiggerij fins skyldig på Mantalspening:r 2 P:r 29 öre 16 ?:r oppå dhetta blef 
tings attest medhdelt. 
 


