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Rogstadh och Ilsboo Sochner
den 8 Junij
Nämbden.
Per Swenꞵon i Sillia, Fredrich Ingelꞵon i Åkre,
Erich Olofꞵon i Fröland, Olof Erꞵon i Wählsta,
Per Uneꞵon i Mahlstad, Nilꞵ Erꞵon i Högsta,
Erich Olofꞵon i Wästtiär, Pell Perꞵon i Åkre,
Per Jönꞵon i Arnön, Olof Olofꞵon i Stamnäs,
Olof Larꞵon i Wästtiär och Jon Perꞵon i Färꞵiö.
Erich Olofꞵon i Wästtiär länge suttit i Nämbden fick afskied i ställe Jönꞵ
Perꞵon i Sörby.
Per Swänꞵon i Sillia och Erich Olofꞵon i Fröland anhöllo om Dimission, men
efter dhe skattades omistande, blefwe dhe öfwertalte att längre sittia uthi
Nämbden.
Jon Perꞵon i Östby angaf huru såꞵom han förledne Winter Wårfrudagz tijden
Kiöpte en Häst af Jönꞵ Perꞵon i Broo, för hwilken han skulle gifwa 12 P:r Km:t
och twå Wårdagars Kiörtzler med Häst och Karl, och uthfäste dem i twenne
terminer ehrläggia Nembl:n 6 Dal:r om Erꞵmäꞵetijden, och dhe andre 6 Dahl:r
efter handen, men enär Jon Perꞵon medh största beswär födde hästen till
Erꞵmäꞵetijden och blef stämbd i skiutzfärd till Ländzmansgården, då kommer
Jöns Perꞵon i Broo och tager Hästen igen, utan någon förfrågan; beklagandes, Jon
Perꞵon i Sörby att han warit uthi wåhr anden häst löꞵ, så at han sine kiörꞵler icke
fått fullföllia; Jönꞵ Perꞵon Swarade, att deras Kiöp war att dher han icke skulle få
samma 6 Dahl:r dhen tijden som före lagdh war, skulle han få sin Häst igen och
war så hans förstånd icke bättre, at han tog sin Häst igen, någre dagar för
Erꞵmäꞵo, begiärandes att detta hans förseende icke må för wåld optagas, han will
gierna förlijka sig med honom, altså stältes dhe under gode Män och kommo så
för Rätten och sadhe sig således wara förente at Jöns Perꞵon gifwer Jon Perꞵon
Hästen tillbaka utan någon betahlning, der ofwanpå för skadeståndet 4 Dahl:r
Km:t, dy blef Jönꞵ Perꞵon för sitt förseendhe denne gången förskont medh 3 m:r
Sm:t emädan Målsꞵäganden sin rätt eftergaf.
Hust. Kierstin Sahl. Perꞵ Erꞵ i Håset opbiuder sig till Syttningz 3 gången.
Hustro Kierstin begiärte Målꞵman och kallade på Per Jönꞵon, som nu eij
tillstädes war, dy må hon inom näste Ting tillsee om hon honom der till kan
förmå.
Dito den 21 October.
Såꞵom det befans efter Insinuerade Stämbningz Lista att Landzskrifwaren
Wäll:t Johan Larꞵon Broman war Stämbd att Swara Jon Perꞵon i Broo för ett
Ängesstyck Broo Änges Swalarne benämbde om 2 gillingar som Landzskrifwaren

uthi 4 åhrs tijd allenast för 18 Dahl:r Km:t i underpant haft hafwer; Altså bör han
Broman wara i Rättens minne för Stämbningz försittiandet, der han icke å näste
ting kan bewijsa laga förfall, och efter Bonden Jon Perꞵon hafwer sielf giordt
skatten, och fulla penningar till Nämbdeman Olof Erꞵon i Wählsta från sig satt,
dy wart bonden tillåtit hööt som detta åhret fallit ähr, sielf åthniuta, och
peningarne stånde i taka händer, till Rättens wijdare ehrkiännande.
Landzskrifwaren Johan Broman kunde icke förwägras faste på Nilꞵ Perꞵ
hemman i Malsta 7½ öre som han Kiöpt hafwer för 300 P:r Km:t efter det är
lagståndet, allenast han skaffar sin quitte bref eller Attest.
Item tilletz Broman och Carl Uneꞵon faste på deras tillbytte hemman, så att
Broman får faste på Wälsta 11 öre i skatt och Carl Unneꞵon på Wählsta 7½ öre i
skatt, efter som Broman bewiste sig dhe 400 P:r emellan lag till Carl Unneꞵon
efter quittens betalt hafwa, hemmans bytet är och 3 gånger å laga ting opbudit och
hwartera tillträdt, och i medlertijd besutit uthan klander sitt tillbytte hemman, så
att Jordeskiftet laglige fans giordt efter 1 Capit. Jorda B. L. L. som brefwen der å
gifne bredare förmähla.

