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Anno 1675 d. 23 Junij hölltz Laga Häradz Tingh med Allmogen af Rogstad och
Illzboo Sochner Närwarande Cronones Befallningzman Wäl:t Hans Larꞵon
Noræus med Ordinarie Häradznembd.
Olof Pederꞵon i Åkre
Peder Swenꞵon i Sillia
Olof Erꞵon i Wählstad
Nills Erichꞵon i Hogstad
Olof Olofꞵon i Stambnäs
Olof Larꞵon i Wästtiärn.

Fredrich Ingellꞵon ibidem
Erich Olofꞵon i Frölland
Peder Uhnꞵon i Mahlstad
Peder Jönꞵon i Arnön
Erich Olofꞵon i Wästtiern

Dato. Inlade Peder Erichꞵon i Blästad en Sochne Attest, angående hemmanet
Östantiärn, som han af Erich Erꞵon der sammastädes Kiöpt haf:r uthi den
meningh att winna samma hemmans Skatt som är 4¾ öre under sin Skatt i Blästad
4½ öre, alt under ett Mantahl och Röök; Fördenskuld blef Ransakat om bem:te
Östantiärns hemmans tillstånd, och befans det wara af ringa uthsäde, och illa
brukat, för åboens stora Fattigdomb skull, sampt een förfallen gård uthrutne Huus
och Giärdzlegårdar, att ingen kan med någon Sällheet blifwa der besuttin och
giöra serdeles Mantahl af, står och nu för tijden uthi stoor Räst till Cronan och
andre Privat Creditorer, hwar på Tingzbewijs gifwit blef.
Förbem:te Peder Erꞵon i Blästad lät nu Opbiuda hemmanet Östantiärn 4¾ öre i
Skatt ___ 1 gång:
Opsteg för Rätten Befallningsman Wäl:t Hans Larꞵon Noræus och anklagade
Pell Perꞵon i Åkre för det han i förleden höstas uthi Stadn och wijd Giärdens
lefwererande och på hemresan der ifrån, skal hafwa talt något lasteligit emoot
honom, såsom det att Befall:n intet skulle wetta huru mycket han borde taga i
uthlagor af een Bonde, han wiste bättre, lagt och det till, att dee taga som Tiufar
och skiällmar etc. Till hwilket Pell Perꞵon nu neka wille men framhafwandes
Wällbem:t Befal:n sine wittnen Anders Larꞵon i Åkre och Båtzmannen Lars
Olꞵon, hwilke Edeligen besanna wille att så talt wara, Doch Eskade Pell Perꞵon
intet Eden uthan sade omsijder kan nog hända iag war drucken att iag så sagt
haf:r; Och såsom han detta sitt lastelige talande eij undkomma kunde wart han
derföre efter det 12 Cap: K. B. L.L. saker till _ 40 m:r, hwar af Måls Egenden på
trägit anhällande eftergaf 3:len.
Tobakzvisiteuren Lars Israelꞵon anklagade Jöns Pederꞵon i Sillia i så måtto
det han brukat Oloflig Tobakzhandell, och uthsatt till Forꞵa Sochn och Hust:
Märit i Byberg 20 al. á 9 öre al:n der lijckwäll hon tagit _ 10 öre, hwilken
Olofligh TobakzSahlu, han nu eij kunde undenkomma, uthan sade sig af Wäl:t
Anders Larꞵ Tresk Skut Båtzman Thomas Jonꞵon 2 Slo Kiöpt för 3 P 4 öre
Km:t, och sade sig då see att han ändå wid paꞵ hade een Rull igen om 2 Slo: Wart
nu Jöns Perꞵon Sak efter Kongl. M:tz Sidst Renoverade förordning 12 punct: till 8
P Sm:t
Brukskrifwaren Erich Öhrn framlade ett oprättat Kiöpebref, af sidstledne d. 16
April, så lydandes, att Abram Larꞵon i Swe, Olof Perꞵ i Byn, Erich Hanꞵon

ibidem, Olof Påhlꞵon och Lars Nillꞵon i Bryttie hafwe sålt till H. Factor
Behm, sine lotter och delar i Sågen i Dragzåhn, emoot 1 T:a Sädeskorn hwardera,
hwilke lotter nu Opbodes ____________ 1 gången.
Borgmästaren på Hudichzwald Wäl:t Christopher Erichꞵon lät opbiuda ett
äng om 3 Gillingstad som han emot 63 P 10 öre Km:t Capital i Pant hafwer af Jon
Anderꞵon i Yꞵby _____ 3 gång:
Sammaledes Opbödz och af wälbem:te Borgmästare emoot 30 P Km:t Capital ett
Änge om 3 Gilligstad Pantsatt af Peder Jonꞵon i Ösby _____________ 1 gång
Borgmästaren Wäl:t Jon Qwast lät opbiuda Olof Nills hemman i Arnön som
han efter Obligation emoot 207 P Km:t innehafwer 1 gång: Hwilket Bägge
Befallningsmennerne protesterade så wijda, att uthlagzRästen bör der af förre
uthgå.
Wart sagt att Anders Mickelꞵon i Bäꞵdal niuter något äng af Nills Jörans
hemman i Wählstad detta Åhret, sedan i tillkommande Åhr skal afstakas så
mycket Jord af bem:te hemman, som på hans hustrus arfzRättigheet belöper.
Efter hans Excell:s Högwälb:ne H. Gouverneur:ns Remiss wart Ransakat om H.
Factor Behms sig genom kiöp tillagde hemman i Wählstad 12 öre i Skatt, och
bewittnade HäradzNembd om samma hemmans beskaffenheet, det wara helt
uthbrukat, åkern mästedels igenlagder, Giärdzelgårdarne med Höladurne
förfaldne, husen taklöse och förruttnade, hwar uthi ingen mera bygningzwåhn än 1
lijten stugu som står till att Repareras hwaröf:r Supplicanten lembnades
häradzbewijs.
Tienstepijga Karin Andersdotter gaf kunnigt, att då hon för 3 weckur sedan
skulle föllia sin huꞵbonde Olof Erꞵon i Östanåå till Hudichzwald, togh han
henne med sig till Råbo Fäboderne och begynte han försökia der bryta Dör, men
gick honom intet widh dee första boderne an, der efter kommit till Erich Lars
bodh i Hahlstad och med een stång sönderbröt twenne låås, och snattade Flöter af
10 MiölkTrog, 4 m:r Smör och 4 Rogkakur 1 Kläde och någre ostar, bekennandes
nu Pijgan hafwe ätit några skedar Flöter med, klagandes och medan hon der
hemma warit i Fäboderne det han opbrutit hennes Kista och uthtagit een
Frijskiortell som han sedermera gifwit till Erich Larꞵon i Hahlstad, såsom i
förlijkningh för det han giorde uthi hans Fäboder, berättade och Pijgan det wara
om een Söndagzmorgon när han giorde samma gerningh, hon och då förmant
honom gå till Kyrckia, men han swarat wij få altijdh gå dijt, klagar och merbem:te
Pijga iempte hennes Fader nu härwarande Anders Anderꞵon henne wara illa
Tracterat och slagen för det hon uppenbarat hans snatterij; För hwilket han och nu
war Tingzstämbder och på gårsdagen sedder uthi Åkre by, men sedermera
afwekit, hwarföre och denne Act förblif:r qvasi in Suspenso till näste Ting.
Befallningsman Wälbet:de Hans Larꞵon Anklagade Jon Skytt, hafwa tagit 2
Gill:r Höö uthur Arresten, iembwäll och försummat sig med Skiutzning,
begiärandes honom nu tillbörlig plicht, och efter som nu inge Penninge bötter
funnos, belades han plichta i Kistan till aftonen.

Afsade Nembden Jon Segerꞵon i Lönånger böra på Hästekiöpet lefwerera till H.
Erich Wijkman åhrl:n 3 gill:r Höö till deꞵ giället blif:r betalt; Afkortandes först
Interesset och sedan det öfriga berächna uthi giället.
Lensmannen Olof Jonꞵon Delien inlade een Förtechningh på någre som
försummat sigh med hålliggiande, och wart sagt att dee för sin treska plichta med
kropp i Fängelse, efter hoos dem inga Penninge bötter finnes att fullgiöra brott sin
med.
Landsskrifwaren Broman, lät opbiuda ett Änge ben:d BroEnge, om 2
Gillingstad, som han hafwer i Pant af Erich Jonꞵon i Broo emoot 48⅜ P Km:t
________ 1 gång:
Nills Hanꞵon i Garlou och Olof Perꞵon i Byn, Lagwerde sig med sielfsins Ede,
det dee betalt sina Sakören, som dee nu äre Pantade före till Sahl. Lensmannen
Jöran Jöranꞵon i Wija, bör fördenskuld Panten dem Restitueras.
För detta Befal:n Wäl:t Nills L. Warg, lät intechna sin till Dato hafwande
fordran af Sahl. Bengt Jonꞵons i Arnön Sterbhuus 223 P 28 öre Km:t.
Befal:n Wäl:t Hans Larꞵon Noræus lät opläsa Rogstad och Illzbos Rästlängder
på Cronones uthlagor af Rogstad _ 1060 P 23 öre 14 ?:r, SiähleTaxan
undantagandes som intet här uthinan är begrijpen Illzboo _ 67: 26: 11 ? Sm:t.
Efter hans Excell:s Högwälb:ne H. Gouv:ns Remiss wardt noga Ransakat om
Landzskrifwarens Johan L. Bromans sig tillkiöpte hemman uthi Mahlstad och
bewittnade HäradzNembd det förrige hemmans åbon, förmedelst sin stora
fattigdom kommit samma hemman i wanbruk, åhrl:n afsålt Höet och födt allenast
En Koo, igenlagt ½ Tunneland åker, och den öfrige helt illa häfdat,
Giärdzlegårdar och Höladur förfallne, husen i mangården taklöse och uthruttne,
som nu icke kunna skattas till något Penningewerde, uthan mere till wedbrand;
Hwar öfwer häradzbewijs uthgafz.
Wart efter Högwälborne H. Gouvern:ns Remiss noge Inqvirerat om Illzboo
Sochnebönders tagne miꞵwäxt och af Nembden bewittnat det deras anbringande
war sanferdigt, och att dee ganska ringa af Jorden opfingo som war dugeligit,
hwilket wijdare af Tijonde Längderne kan skiönias, hwar öf:r häras bewijs
uthgafz.
Blef och sedermera i underdånigt föllie af Höghwälbem:te Excell:s Remiss,
Ransakat om Rogstad Supplicanters tagne miꞵwäxt, och af Nembden med flere af
Sochnemännerne bewittnat det dee för afledne Åhret 1674 een stoor skada på sin
åhrswäxt tagit, så att dee af den inbergade Säden, intet kunde ehrnå sitt uthkastade
Sädes Korn, hwilken war odugelig och intet för half Säd kunde Rächnas; I
synnerheet blef Attesterat öf:r hans Wyrd:ts Kyrckioherdens anbringande att
uthaf 2 Tunlandz uthsäde, fick han intet skiära, uthan såsom annat Grääs måst
Nederslå;

