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Rogsta och Ilsbo Sochner
D. 21 Martij 681
Nämbden.
Per Swänꞵon i Sillia, Fridrich Ingelꞵon i Åkre,
Olof Olofꞵon i Stambnäs, Per Jönꞵon i Arnön,
Nils Erꞵon i Hogsta, Olof Erꞵon i Wählsta,
Pell Perꞵon i Åkre, Per Uneꞵon i Mahlsta,
Per Olofꞵon i Frölan, Jon Perꞵon i Färꞵiö,
Jon Erꞵon i Östanå, Jöns Perꞵon i Sörby,
Petter Bandtler tilltalte Olof Olofꞵon i Stambnäs om något Sågtimber som
hans Sahl. Fader Olof Brynteꞵon och hans grannar hafwa borttagit och efter
det är förr afdömbdt att dem igenlefwerera och såga dem för wählgoda efter dhe
hafwa dem haft så länge borta, wart nu af Rätten sagdt.
Efter förre domb d. 9 Junij 654 wardt Olof Olofꞵon i Stambnäs pålagdh att
wara Mons:r Petter Bandtlers swareman och lefwerera sågade bräder åth nästa
Wåhrdag för dhe 88 stockar som hans framledne fader Olof Gynteꞵon till
åthskillige, uthan ägandens tillstånd uthdelt hafwer, doch måste icke mindre
wederböranderna swara till så månge stockar som dhe af Olof Gynteꞵon
undfånget hafwa och åth näste Wåhrdag för hwarie stock lefwerera Sex enkla
sågbräder och sådant wid plicht 3 m:r för tredsko efter dhe förledet åhr sin
lofwan icke fullgiordt hafwa.
Nämbdeman Per Jönꞵon i Arnön sattes till Målsman för Olof Matssons
twänne barn i Arnön, och efter deras Faderfader Matz Nilꞵon i Arnön är
dödh, skall ett laga arfskifte af gode män uprättas tå barnenes rätt måtte noga
Attenderas att den för annor Faderfaderns privat skuld, icke må förwärkas. Och
såꞵom Mats Nilꞵons Sonehustro Karin Knutzdotter beswäradhe sig för
Rätten d. 26 Novemb. 677 att hon sin förre Mans på Bröllopet uthfäste
brudgåfwor, sampt hwadh hennes senare man Erich Erꞵon inlagdt, icke skall
blifwit af Swärfadren Matz Nilꞵon mächtig, dy stäldes samma twist under gode
Mäns liqvidation, som till Datum icke skiedd ähr och alltså på detta Dato
Itererade Hustru Karin med sin Man Erich Erꞵon det samma iämwähl uti deras
inlagu hadhe dhe flere beswär, öfwer hwilka ährender gode Män böre uti Olof
Matssons barns Målꞵmäns närwaru, liqvidera och fatta i pennan deras
betänkiande : Den olaga Arrest som Ländsman hafwer belagdt på Erich Erꞵons
Råg efter Kyrkioherdens ensijdige berättelꞵe, warder här medh uphäfwin, ty att
ingen bör begynna sin klagan med Execution eij eller ähr det skiäligt att i
twistige måhl beläggia någon medh Arrest och bör så Rev: Dnij: Pastor åth näste
ting swara till sitt ingrep och elliest plichta för swarlösa om han eij gitter
framthe laga förfall och warder Ländsman här med åthwarnat, att sitt Embete eij
miꞵbruka uthan här efter wachta sig för sådane olaga procedeurer.
Härads Rätten hafwer icke kunnat hindra Supplicanten Per Erꞵon i Blästa att
Jämpte sitt hemman 4 öre 12 ?:r bruka den ringa lotten Östantiärn 4 öre 18 ?:r i

skatt /: emädan den luthade till öde och hans hemman ledh der af skada som
ligger i skifte om hwart annat :/ på det att Cronones uthlagor der af richtigt måtte
uthgiöras, dem och Per Erꞵon hafwer ehrlagdt och Jämbwähl betalt den Rest
som af förre åboendherna på Östantiärn dragen war, det han sedhermera till sig
löst hafwer, doch emädan Kongl. Maij:ts ordningar icke tillåta bägge låtterna
sammanläggia till Ewärdelig äga, uthan han niuter Kongl. Nådh för bägge
låtternas ringheet, hafwer Per Erꞵon icke ehrhållit Faste bref der på att bägge
lotterna framgient under ett mantahl förswara, icke eller ähr honom större
försäkring gifwin, uthan när någon sig anbiuder som will lösa honom derifrån,
och draga serskilt mantahl för Östantiärn, skall det honom fritt stånda och Per
Erꞵon skall taga afträde. Skulle och deꞵe Conditioner honom icke efterlåtas,
måste Östantiärn lembnas öde till Kongl. Maij:ts större skada och nachdehl efter
ingen på den lotten hafwer warit eller kan blifwa behållen eftersom förra
åboender på 12 åhr der ifrå flyttiat hafwa.
Såꞵom andre Sochnenes Nämbdemän hafwa i fredlige tijder warit förskont att
liggia i holl medh sine Hästar i Giästgifware gården undantagna när durchtog
ell:r Krigzfolk framresa. Altså wore det orijmligit att Rogsta Sochnemän skulle
sine Nämbdemän sådan ringa frijheet miꞵunna på det dhe icke måge hafwa
ordsak sig der öfwer beswära, efter som dhe i andre måtto lijtet hafwa för sitt
omak emädan Sochnen är af ringa mantahl och tingsgiästningspenningarne
mindre förslå än att Nämbdemännen få någon förplägning der af, för utan det
dhe måste ansee den fattige och ofta låta sakörerne falla der af dem elliest
bordhe deras andehl, hwilket lembnades till Sochnenes wijdare
öfwerläggiandhe.
Jon Jonꞵon i Holan, som besitter ett hemman 6 öre 4 ?:r i skatt, tillstår sig
emottagit en ringa lott brede wijdh sitt hemman om 2 öre 18 ?:r för hwilken lott
hans Sohn Hans Jonꞵon gick Soldat 677 som ännu lefwer, beswärandes sig
icke mächtigh wara att för så ringa lotter swara till twenne Mantahl uthan
ansöchte att få läggia dem bägge under ett Mantahl, hwilket Härads Rätten
emoth Kongl. Resolutioner fann betänkeligit uthan emädan Soldaten ähr i
lijfwet, måste han des rättigheet fullgiöra, I medler tijdh må han hoos H:r
Gouverneurens Excell: giöra ödmiuk ansökning om han icke framdeles må den
ringa lotten under sitt mantahl läggia, förr än det skall öde warda, efter som
Nämbden betygade att ingen hafwer warit eller kan blifwa behållen på den ringa
lotten och derföre mantahl draga.
Emädan det Matz Nilꞵon i Arnön medh döden afgången, och efter honom torde
ingen ringa skuld lembnat wara, Altså lät Borgmestaren Jon Mårtenꞵon
Qwast genom sin skrifwelꞵe till Härads Rätten begiära, det hans skuldfordran
ibland andra Creditorers prætensioner uthi hemmanet i Arnön måtte i protocollo
antechnat warda, till des han sin fordran lagligen kan bekomma hwilket honom
af Härads Rätten eij kundhe wägras så frampt icke någon fått Jus prælationis.
Oppå Häradztinget i Rogsta d. 27 Martij 681 blef betygat att Supplicanterne
Johan Olofꞵon i Mahlsta eller Backan och Måns Anderꞵon i Frölandh ofta
warit siuk och sängliggiande, lijdit månge åhrs miꞵwäxt mist sine söder genom
boskaps siuka och denne förflutne krigstijden för hielplösa blifwit hoos Cronan
till Rest Johan Olofꞵon 50 P:r och Måns Anderꞵon 45 P:r Sm:t medh flere i

Sochnen och på det dhe måtte af nåder för sin fattigdomb niuta förskoning på
deras uthlagor hafwa dhe stält nöijachtig borgen att all Cronones rätt framdeles
uppehålla emädan gudh dem sedermera med hälꞵan begåfwat att dhe förhoppes
sine uthskulder rijchtigt kunna till Cronan ährläggia efter som dhe medh flere i
Sochnen intet lijda under förpantning.
Jon Olofꞵon i Öꞵby tilltalte sin granne Anders Anderꞵon om någon Jordh
efter ½ öre i skatt som Anders Anderꞵon af hans fader fått till pant, Anders
Anderꞵon swarade det han framförer osanning ty hans fader Olof Hanꞵon bödh
honom att lösa samma Jordh till ewärdelig äga under sitt hemman, efter samma
lott war kommen ifrå Anders Anderꞵons gårdh, och gaf han honom först 45 P:r
och när han Olof tychte sig icke wara der medh belåten, ökte han till 15 P:r hwar
på Olof Peppar i Staden skref deras afhandling, men när Staden brann 670
förkom brefwet uti Eldswådan. Jon Olofꞵon war intet nögdh medh Anders
Anderꞵons mothsägelꞵer, uthan om han haft bref der på hade han wäll giömt
dem hemma wid gården och intet i Staden. Anders Anderꞵon som en gammall
Man ähr om 65 åhr, wille giöra sin liflige Eedh att alt det han för Rätten hafwer
bekiänt, skall wara uti sanning, beropandes sig på sine grannar och gamble Män
Olof Olofꞵon i Öꞵby 70 åhr och Olof Anderꞵon ibidem öfwer 65 åhr att dhe
wäll skohle hördt af sine föräldrar, att samma Jordh ifrå Anders Anderꞵons till
Olof Hanꞵons gårdh kommen wore och skatten i förstone wardt tagen till Olof
Hanꞵons hemman therest han ännu ligger och nekar intet Anders Anderꞵon att
taga skatten åter, efter som alla hans skiften emoth sine grannar ähre medh
gamble råstakar omlagdhe och skohle kunna gårdsskatten wijsa och att Olof
Hanꞵon hade Jordh efter 11 ?:r. Emoth Rättens frågan swaradhe grannarne Olof
Olofꞵon i Öꞵby /: som Jon Olofꞵons hemman förr possiderat och det till des
fader försåldt hafwer :/ och Olof Anderꞵon ibidem att dhe intet annat hört eller
af samma sagu wetta än att Jorden efter ½ öre i skatt hafwe hördt till Anders
Anderꞵons hemman, och det war dem witterligit att Olof Hanꞵon läth Anders
Anderꞵon godwilligt lösa sin Jordh igen under hemmanet. Så ehuruwähl att
Jorde Balken fordrar Tolfmanna Edh, när man will till fädherne gripa, tychte
doch Rätten wara nog att en så ringa sak måtte twenne wittnen kunna åthskillia,
Anders Anderꞵon, som Nämbden hölle för en trowerdig Man, lade sine händer å
book och swor sin liflige Eed der på att Jorden war kommen ifrå hans fädernes
gård till Olof Hanꞵon och han fick sedan godwilligt lösa Jorden under sitt
hemman till ewärdelig ägo.
När dhe andre twenne wittnen påropades opstod Nämbdeman Nils Erꞵon i
Hogsta och sade att deras Eedh icke wore nödig, emädan det tahlet om Jorden
att den wore kommen ifrå Anders Anderꞵons gårdh altijd warit ständigt och
elliest hörde han Jon Olofꞵons faders ord, att han sielf tillstodh att Jorden war
kommen undan Anders Anderꞵons gårdh, der med läth han honom lösa Jorden
igen, hwar under hon af ålder legat hafwer, men skatten rördhe dhe den tijden
intet uthan Anders Anderꞵon gaf skatten till Jon Olofꞵons fader medan han
lefde för ½ öre hwilket och flere af Nämbden besanna. Fördenskull wardt
Anders Anderꞵon som Jorden i handom fått hafwer försäkrat att den oqwalt nu
och i framtijden under sitt hemman behålla, doch att skatten föres ifrå Jon
Olofꞵons gårdh till Anders Anderꞵon, att der af framdeles ingen irring må
upkomma, och skohle gode Män tillsee och iämka emellan Jon Olofꞵon och
Anders Anderꞵon att hwar efter ägo sin må hafwa sin fyllnadh uti giärdzle

gårdarne efter som deras skiften ähre med så gamble råstakar omlagde att ingen
minnes att dhe warit förändrade, fördenskull och ingen iämkning opå bägges
deras hemman kundhe tillåtas.
Anders Perꞵon i Wästantiär och Ilꞵbo låter opbiuda sitt hemman ibidem
förste gången.
Hustru Brita Erichsdotter Sal. Anders Jacobz i Hudwichswald tilltahlte Sal.
Per Jönꞵons Sohn Jon Perꞵon i Öꞵby för det hans fader war henne skyldig 10
P:r 25 öre Km:t och lofwade henne Timber för samma penningar när han kom
till Staden sålde han det till andre men hans Lagzman Anders Jonꞵon i Öꞵby
hafwer fört fram sine stockar fram till Staden åth nästa wåhr efter lofwan. Sonen
Jon Perꞵon sadhe sig fördt Timbret till Lingare Sundet något efter det Anders
Jonꞵon förde sitt fram, hwilket timber blef ther liggiandhe efter Sundet wart
fruset. Hustro Brita sade sig intet kunna umgiälla då han intet hölt sin lofwan
och fölgde medh sin granne Anders Jonꞵon att han med en omkostnadt måtte
flyttiat Timbret till Staden. Resolutio. Härads Rätten ehrkiänner Jon Perꞵon
wara plichtig att föra Timber stockarna fram till Staden åth näste wåhrdagh efter
han der medh så länge drögdt. Jon Perꞵon i Öꞵby efter handhsträchning lofwade
sådant efterkomma.

Dito d. 22 Novemb:
Alla dhe Kongl. ordningar som widh sidste Tingz Platz optechnadhe ähre,
blefwe och å detta Dato opläsne.
Tijondhe rächnarne som tillförendhe af Rätten warnade wore att tijonden så
rächna som dhe Edeliga kunna beswäria framkommo altså af Rogsta Sochn
Swen Perꞵon i Arnön, Lars Erꞵon ibidem, Nils Erꞵon i Yꞵby, Jon Påhlꞵon
ibidem, Per Erꞵon i Åkre, Erich Nilꞵon ibidem, Per Uneꞵon i Södra dahlen,
Per Olofꞵon ibidem, Olof Olofꞵon i Norholm, Olof Perꞵon ibidem, hwilka
bode sig så gudh huldan wara som dhe tijondhen rätzliga rächnat och intet
Cronones rätt försnillat.
Anders Perꞵon i Wästantiär och Ilꞵbo opbiuder hemmanet ibidem 10 öre i
skatt på sine Styfbarns wägnar 2 gången.
Erich Jons hemman i Bro opböds af Befallningsman Wälb:de Hans Noræus
för återståendhe Cronones uthlagor 2 gången.
Såꞵom Båtsmannens Jonas Erꞵon Styfs wärdar Olof Erꞵon i Wählsta och
Olof Olofꞵon i Stambnäs tillstå ännu hafwa inne hoos sigh något af hans
hufwudh lön dy skohle och dhe efter hans gifne Obligation d. 20 Junij 681
betahla till Johan Anderꞵon dhe uthlänte 27 P:r afförandes den på Båtsmans
hufwudhlega.
Grannarna Hans Michelꞵon, Johan Davidꞵon, Lars Anderꞵon och Lars
Jonꞵon i Sillia gofwe kunnigt huru såꞵom deras föräldrar för någon tijdh sedan
hafwa af trångmåhl bordtsåldt ett Myränge Suränges myren ben:d ifrån
Storgården till Ehrlig Man Per Swenꞵon i Sillia för Peningar, som dhe mena,

10 P:r Km:t och som dhe under sine hemman elliest ähre med ringa höö bohl
försedde så att dhe icke kunnat föda så mycken boskap som åkren fordrar, dy
begiära dhe samma Myreänge få under sine hemman återlösa, Per Swenꞵon
kunde icke undfalla att han iu ägan haft under händer ifrån 661 då han giorde
Kiöp medh deras föräldrar och dem förnögde för sin andehl efter han med dem
lijka ägande war uti röningzlandet som opå deras Fäboskog Gansee belägit war
och således dem afskilt att han Per Swenꞵon röningzlandet till ewärdelig äga för
dem och deras efterkommandhe behålla skulle, som des oprättadhe Kiöpbref
wijdare förmähler hwar wid Per Swenꞵon begiärer blifwa behållen efter han
innom denne tijden mycken bekostnadt anlagdt. Resolut. Såꞵom Kongl.
Resolutioner 677 och 680 expresse befalla att den Jord som på hwariehanda sätt
är abalienerat skall till rätta odell hemmanet gå tillbaka, dy tillåtes grannarne
efter mätes manna ordom ägan åter lösa doch så att hwar och en sädan niuter sin
andehl efter öre och ortug i byn hwar medh dhe åthskildes.
Såꞵom Högwälborne Vice Gouverneuren H:r Åke Ulfsparre under d. 7
Martij 681 hafwer befallat att noga ransaka och beskaffenheeten opgifwa om
Supplicantens Olof Jonꞵons i Wija angifwandhe så blef opå tinget i Rogsta d.
22 Novemb: 681 befannit i sanning, hwadh Supplicanten Olof Jonꞵon i sin
Suppliqve infördt hafwer att han förflutne åhren lijdit stor miꞵwäxt och icke
allenast 675 intet fick sitt uthsädhe uthan 680 icke mera af åhrswäxten fick
inberga än han der af gaf i Kyrkioherberget ¼ Tunna der jämpte af andre
olyckor både medh Hästar och Creaturs bortmistande i stoor olägenheet
kommin, det är icke eller till förtigandes att 677 wardt honom medh dhe andre
Ländzmännerne pålagdt att Rusta Dragoun och honom till wederlag lagdt
twenne änkior som ingen Manshielp hade derföre han sig så mycket mera
winlade att skaffa Karl för sig, men som optåget till Jemptelandh alt för hastigt
skiedde, fick han intet rådrum sig någon Karl förskaffa uthan måste sielf föllia
Marchen, derest han någon tijdh wistades in till des han en annan för sig fick
inställa, den han i lön gifwa mondhe Trehundradhe Trettijo Dahler Km:t af deꞵe
företaldhe olyckor och andre tillstötande beswär ähr han nu i så stoor fattigdomb
fördiupat att han icke mächtar Crono Resten 46 P:r Sm:t betahla, och är denne
hans armodh icke kommin af något wanbruk, efter hans hustru hemmanet wid
sitt rätta bruk hållet hafwer som grannarne wiste besanna.
Till skylldigt föllie af ofwanståendhe Högwälb. H:r General Leutnantens och
Gouverneurens Jöran Sperlings Remmissorial af d. 15 Novemb: 681 att
opgifwa ett omständeligit Attestatum opå Supplicantens Landsskrifwarens
Wälb:de Johan Bromans angifwandhe, så blef der om på Tinget i Rogsta d. 22
Novemb: 681 befunnet att derest han Landsskrifwaren ämbnar ett åhlehuus
opsättia är ingen fruchtan af wattnets opdämmiande som kommer ofwan efter
uthur en lijten Siö, Sylt Siön ben:d och hafwer sitt uthlopp i Hafsiön och elliest
uti denne bäck hafwer tillförendhe ett åhlehuus warit af Sochnenes medel förr än
dagswärkspenningarne påkomme opbygdt som nu ähr förfallet men blef intet
skattlagdt, efter det intet wardt rätsliga bebygdt att det emoth kostnaden kundhe
förskylla, och tillbiuda sig grannarne i Frölandh som sine ägor hafwa både
ofwan och nedan före Sylt Siön att willia uti byggningen och äfwentyret
Interessera som och skiähligt pröfwadhes.

Efter H:r Öfwerstens och Vice Gouverneurens Högwälborne Åke
Ulfsparres Remissorial d. 14 Junij 681 att medelst noga undersökning meddehla
ett uthförligit Attestatum om Supplicanternes tillståndh så blef der om på Tinget
i Rogsta d. 22 Novemb: 681 ransakat och befans efterskrefne af sådant wilkor
som här under, för hwar och en finnes Specificerade.
Olof Påhlꞵon i Bryttie 5 öre 12 ?:r i skatt hafwer altijdh söcht att kunna sine
uthskyllder ehrläggia, men af en och annan motgång som honom i förflutne
krigsåhren öfwergått, sampt någre åhrs miꞵwäxt och Båtsmans tunga så i
armodh kommen, att han näpligen sig kan oprätta och Cronones Rest 20 P:r
Sm:t betahla ther han icke medh nåder ansedd warder och hafwer allenast för
675 åhrs miꞵwäxt niutet 6 P:r 4 öre tillgift.
Lars Nilꞵon i Bryttie tog emoth ett wanbrukat hemman 7 öre i skatt, hwilket af
förre åboenden wardt lembnat i Sege Swahlar samma åhr blef han skrifwin till
trijdieman och låg en tijd i Jemptelandh, sädan åhret der efter tå han Tridie Mans
tiensten undslapp wart han skrifwin till Båtsman och måste så en annan för sig
medh stor kostnadh insättia, hwarigenom hemmanet som illa nog tillförendhe
häfdat war blef af kommit att han stor miꞵwäxt tagit och således på uthlagorne
skylldig 27 P:r Sm:t hafwer allenast niutet 7 P:r 21 öre tillgift för 675 åhrs
miꞵwäxt.
Olof Perꞵon i Byn 6 öre 18 ?:r i skatt warit en ensam och Siuklig Man, der
igenom hemmanet förledne åhr wardt illa häfdat, och icke till hälften slagit han
är och medelst Båtsmans tungan och annat beswär i förflutne krigstijder så i
armodh kommen att han näpplig kan dhe 25 P:r Sm:t ehrläggia niutet för 675
åhrs miꞵwäxt 7 dahl:r 16 öre Sm:t.
Hustro Karin i Bäꞵdahl är en uthfattig Änkia hafwer giordt sin högsta flith att
kunna hemmanet 6 öre i skatt förswara, det hon till denna dag medh stort beswär
utstådt, men af margfallige olyckor som hennes deꞵe åhren träffat att hon både
sin Häst och andre små söder mistat ähr i stor armodh fördiupat så att hon medh
3 sina barn i ähländigheet sittiandhe ähr och till Cronan skylldig 30 P:r Sm:t
niutet för 675 åhrs miꞵwäxt 6 P:r 4 öre Sm:t.
Erich Erꞵon i Håcksta 6 öre 6 ?:r i skatt, ähr en fattig och ofärdig Man den der
ringa lägenheet hafwer sitter uthan Manshielp äger hwarken Häst eller Koo är på
uthlagorne skylldig 28 P:r Sm:t niutet för 675 7 P:r Sm:t.
Jon Segerꞵon i Lönånger, ähr och i stor fattigdomb fördiupat hwilken
merendels sig till dragit af hans swaga hemman der han lichwähl med 11 öre i
skatt sittiandhe är och ofta intet fått inberga mehra än 10 rökar Sädh, han är
elliest förlamat i den högra handen ähr skyldig 29 P:r Sm:t niutet 11 P:r 24 öre
Sm:t för 675 åhrs miꞵwäxt.
Carl Uneꞵon i Mahlsta 7 öre 12 ?:r i skatt måste för sin armodh gifwa ifrån sig
sitt fädernes hemman och der efter tillträdde ett annat hemman som nog i
wanbruk kommit war, straxt der efter togs Sonen till 3:die Man och tå han ther
ifrån slap, blef han skrifwin till Båtsman der igenom han är lembnat uthan någon
Manshielp på hemmanet will gierna draga der krafterne tillsade, Men han som

alle dhe andre ofwanståendhe är nu i denne förflutne krigstijdh så utharmadhe
att han icke mächtar sine pådragne uthskyllder ehrläggia derföre han och står
skyldig 58 P:r Sm:t denne aldrig tillförendhe niutet någon tillgift för miꞵwäxt.
Till föllie af föregåendhe Högwälborne H:r Öfwerstens och Vice
Gouverneurens Remissorial wardt noga inqvirerat om nedanståendhe
supplicanters tillstånd och befans hwar och en af den beskaffenheet som
efterföllier.
Olof Perꞵon i Bro 7 öre 3 ?:r tog emoth hemmanet som af förre åboenden Jöran
Olofꞵon illa häfdat war, hwarföre och han nu i månge åhr stoor miꞵwäxt lidit,
och des uthan af månge andre olyckor ähr hehl uthblåtat så att han icke ähr
mächtig att betahla Crono Resten 50 P:r Sm:t ähr och des uthan mycket till
andra skylldig niutet för 675 åhrs miꞵwäxt 8 P:r Sm:t.
Erich Jonꞵon i Bro är en utharmat Man hafwer haft mycken swag helsa sädan
han kom ifrån trijdie mans tiensten, innom hwilken tijdh hemmanet 5 öre 22 ?:r
så af sig kommit ähr att han det icke mächtat ännu till bruks komma somblige
åhr fått något inberga och stundom slätt intet lichwähl ähre uthlagorne honom
påfördhe så att han står skylldig 70 P:r Sm:t och finns intet tillgå hwar medh
skulden kan betalt blifwa, niutet 675 för miꞵwäxt 6 P:r 21 öre 3 ?:r.
Swen Hanꞵon i Sylta är skrifwin för hehla hemmanet 13 öre i skatt ther
lichwähl Brodren Per Hanꞵon och hans Hustro Margreta i Änkieståndet
halfwa skulden pådragit, denne Swen Hanꞵon hafwer twenne gånger warit i
Cronones tienst, men legdt för sig, hwilka honom stora peningar kåstat, alt till
den ändan han hemmanet skulle kunna i roligheet besittia, Hust. Margreta sitter
nu uthi stor armodh medh sine barn och ähre altså bägge af månge tillstötte
olyckor och annan tunga så i fattigdomb kommin att dhe icke mächta betahla till
Cronan den Rest som dhe på uthlagorne skylldige ähre 66 P:r niutet tillhopa för
675 åhrs miꞵwäxt 14 P:r 18 öre 9 ?:r Sm:t.
Anders Erꞵon i Sylta månde för någre åhr sedan emothtaga hemmanet 11 öre
11 ?:r i skatt som aldeles för fäfoth legat, der opå och mycken skuld af förre
åboenden dragin war som han wid tillträdhe måst betahla, sedermera råkat i
olyckor att han icke allenast sin helsa mistat, uthan och på ett åhr mistadhe sin
Häst och 14 st. små Söder, är nu i stor fattigdomb kommin, will elliest giöra sin
flith der han någon förskoning kundhe i Nådhe ehrhålla opå Crono Resten 41 P:r
Sm:t skylldige hafwer allenast tillförendhe niutet för 675 12 P:r 19 öre.
Erich Michelꞵon i Stamnäs sitter med ett lijtet hemman 6 öre 12 ?:r i skatt
hwar under mycken swag Jordh liggiandhe är, der igenom han och 3 åhrs
miꞵwäxt lijdit, han hafwer och haft olycka på sitt boo och i förflutne krigstijd
sig i stor giäldh till sig och sines födo måst sättia, ähr altså medh 6 st. små barn
sittiandhe uti stor fattigdomb och på uthlagorne skylldige 18 P:r hafwer förr
aldrig niutet någon tillgift.
Anders Larꞵon i Åkre haf:r af brist på Mans hielp måst sitt hemman 17 öre i
skatt lembna i wåhras enom androm halfwa bruket för den ringa lägenheet han
af åhrswäxten fått, der till och lijdit stoor motgång, så att han ähr blifwin Cronan

skylldig 23 Dahl:r Sm:t denne hafwer aldrig niutet tillförendhe någon
förskoning, uthan altijdh söcht uthlagorne Clarerat.
Olof Erꞵon i Blästa tog emoth hemmanet 7 öre 6 ?:r i skatt sedan hans Fader
död blef, den der i lijfstijdhen bortsatt ägorne som Sonen sedermera löst till
hopa, elliest ähr han en ensammen Karl, och efter krafterne till denne tijd
hemmanet förswarat och sin rättigheet uthgiordt, men deꞵe tugh åhren lijdit
mothgång på Häst och Koo, är der igenom kommin på Rest till Cronan 19 P:r
Sm:t niutet för 675 miꞵwäxt 8 Dahl:r 3 öre.
Efter Högwälborne H:r Öfwerstens och Vice Gouverneurens befallning af d.
8 Aug. 681 att ransaka huru wijda Supplicanterne medh tillbörlig flit söcht
uthdraga uthlagorne och hwad rätta ordsaken finnes till på samladhe Rest blef
opå Häradztinget i Rogsta d. 22 9bris 681 der efter ransakat och af Nämbde
Männen bewittnat så wara med hwar och en beskaffat som här undertechnat
warder.
Erich Anderꞵon i Mahlsta 8 öre i skatt haf:r till denne tijd dragit ifrån sig sine
uthskyllder, men af månge åhrs miꞵwäxt såꞵom och af förflutne feijgde åhren
och åthskillig mothgång medh Hästar och Boskap så af sig kommit att han för
uthan månge andre ähr till Cronan blifwin skylldig 25 P:r Sm:t lofwades efter
möijeligheten sin flit ospardh hafwa Cronan sin rättigheet här efter giöra ther
han af Nåde medh någon förskoning blefwe understödd, hafwer ingen frijheet
förr niutit.
Anders Larꞵon i Backan tog emoth hemmanet 8½ öre i skatt uti sine omyndige
åhr sedan föräldrarne dödhe blefwe, hwilka i lijfstijden stor giäldh på hemmanet
dragit, dem han ännu icke förmått betahla, lichwähl hafwer gådt hopp om sigh,
der icke olyckorne honom hindrat, tå han i åhr sin Häst mistadhe, som kåstadhe
stora peningar ähr och på uthlagorne skylldig 27 P:r Sm:t niutet för 675 åhrs
miꞵwäxt 9 P:r 17 öre 4 ?:r.
Erich Larꞵon i Blästa är en fattig Man som åbor ett lijtet och swagt hemman
om 4 öre 12 ?:r i skatt der på han intet så mycket Säd kunnat inberga som han
behöfde till födo, icke eller haft rådh kiöpa, uthan måst ofta taga sin föda af
barketahlen lichwähl dragitz medh hemmanet i denna krijgstijden och
uthlagorne efter handen betalt, men nu uthblåttat att han ähr blifwen på
uthlagorne skylldig 18 P:r Sm:t niutet för 675 åhrs miꞵwäxt 5 P:r 1 öre Sm:t.
Nils Hanꞵon i Garlog är en gammall Man haf:r och till denne tijd hemmanet
7½ öre i skatt förswarat, fast han medh ringa Mans hielp suttit, men nu af
ålderdomen tråttnat hwarföre och Resten på Cronones uthlagor ähr på gården
kommin, der igenom att han månge åhrs miꞵwäxt tagit, och icke länge sädan 12
små Söder af odiuren mistat, hafwer nu gått hopp om sig efter Sonen är wuxin
som hemmanet antaga will Resten 20 P:r Sm:t 675 niutet för miꞵwäxt 8 P:r 13
öre Sm:t.
Per Uneꞵon i Mahlsta åbor ett swagt hemman om 7½ i skatt, hafwer aldrig
niutet eller söcht någon frijheet, men sädan han wardt trijdieman och der igenom
måst hemmanet lembna i något wanbruk så att han ännu det samma icke wäll

kunnat till bruks komma, des uthan i denne krigstijden stort beswär uthståt och
elliest på sitt bohag mycken skada tagit hwar igenom Resten på uthlagorne ähr
på honom dragen till 20 Dahl:r Sm:t.
Olof Nilꞵon i Blästa hafwer deꞵe åhren medh stort beswär måst hemmanet 7
öre 6 ?:r i skatt förestå emädan han sine gamble föräldrar most föda och elliest
sielf är wanför, hwar af händt ähr att han som ensammen wid gården icke
mächtat Jorden som sig bordt bruka, derföre och han månge åhrs miꞵwäxt
uthstådt, lichwähl i armoden dragit uthlagorne ifrån sig doch står skylldig 16
Dahl:r Sm:t niutet för 675 åhrs miꞵwäxt 8 P:r 3 öre.
Jon Perꞵon i Broo 6 öre 6 ?:r är medelst Siukdomb och andre olyckor i stor
fattigdomb kommen hafwer och måst större giäld betala än han wiste uthaf när
föräldrarne med döden afginge, af förre åhrens miꞵwäxt och annan tunga ähr
han på uthlagorne skylldig 30 P:r Sölf:rm:t hafwer tillförendhe aldrig niutet
någon förskoning.
Samma Dato Insinuerade Ländsmannen Ehrlig och Förståndig Erich
Olofꞵon i Frölandh ett förderfwat och söderslitit Dombref som fordom Under
Lagmannen uti Helsingelandh Wälb:de Olof Anderꞵon i Wåhlstadh 1597
uthgifwit hade hwar uthinnan han Sahl. Under Lagmannens Högdtbetrodde
Måns Gadds 1538 åhrs Synebref förnyar och wijdare stadfäster. Tienstligast
begiärandes att Jag å Härads Rättens wägnar wille dhe förderfwadhe brefwen
förnya befruchtandhes att när dhe gamle Män medh döden afgå som nu lefwa
och någon wettskap och hermelꞵe hafwa af råskildnaden efter kommanderne
tordhe fastna uti onödige trätor och fåfäng omkostnadh, så frambt dhe gamble
Råå och Dombrefwen icke warde i tijd Renoverade och ordh ifrån ordh
omskrifne emädan dhe ännu kunna läsas och förr än dhe af ålderen förmutna. Så
ehuruwähl att ingen af dhe män nu lefwer hwarken dhe som faste eller elliest å
Tinge wore Tå bägge deꞵe brefwen uthgofwes, som Jorde Balkens 11 Cap.
Landz Lagen synes fordra doch lichwähl i detta ährendet ähr nu dhe faste mäns
wettskap icke af nöden, serdeles emädan rörgången i det äldsta Sahl. Måns
Gadds Syne och Dombref med egen hand skrifwit, klarl. kan läsas och
uthtryckeligen är beskrifwin för uthan det att uhrminnes häfdh är åkommen, att
ingen må drista sig der å tahla eller sådana bref qwällia, hwarföre och bägge
brefwen ordh ifrå ordh infördhe Posteriteten till efterrättelꞵe för alla dhe godhe
Män som dette mitt öpne bref händer att förekomma till att see eller höras läsas,
bekänner mig Olof Anderꞵon i Wåhlestadh Underlagmannen uti Helꞵingelandh
uppå Edle och Wälborne H:res wägnar H:r Clas Flemming, Frijherre till Wijk
Sweriges Rijkes Rådh Marsk och Öfwerste Admiral Lagman i Uplandh och alle
wäster Norlanden witterligen giör att åhr efter Christi bördh 1597 d. 29 Aprilis.
Enär iag rätt lage ting hölt medh allmogen Rogsta Sochn i Kongl. Maij:tz
Fogdes närwaru, Wällförståndig Mårten Larꞵon tå inlades i Rätten Ett S.
Måns Gadds Dombref som war något förnött och illa farit, theꞵlijkest Signete
förkommit, och the byar som brefwen till kommo, woro begiär att thet skulle af
Rätten förnyas och widare stadfästas, Då tillsporde Jag menige Tings Laget, om
der fans någon som emoth förber:de bref tahla wiste eller wille, då swarade alla
att brefwet war them wähl till måtto, och ingen det qwälia willa, uthan hölle den
rådskildnadt gillan och godan som brefwet uthwiste, hwilket bref war så
lydandhe.

Jag Måns Gadd Lagmans dombhafwandes i Helsingelandh å ährlig och
wällbördig Mans wägnar Axell Anderꞵon på Lenna Lagman i Upland. Giör
witterlig, den tijd iag lag tingh hölt medh allmogen i Rogsta Sochn Anno
Dominij 1538 tå kommo för Rätten beskiedelige Män som ähre alle dhe som
byggia och boo i Söderdahlen i förbe:de Rogstadh, thes lijkest och dhe som
byggia och boo i Blättestad och Åkre Garlog och Ingestadh och kungiorde för
Rätten om en gammall träta, the hafwa tillhopa haft, om en Rågång som war
förberörde män emellan, tå blef förent å för:de tinget med 2 Tolfter, en som för
Rätta satt och annan som i syn hafwer warit åå förbe:de Rågång som här
efterskrefne ståendes blefwe så förente wara att dheras Rörgång wara skulle
efter thenne dagh, böriandes dem emillan som först ähr 1) Tiärra stubben och
tädan och mitt i ståckesund och tädan och i lakagrundet och allan fierden mitt
sönnes uth efter, för dhe Blättstads män uppå södre sijdone, och förbe:de
Dahlbyggiarne uppå Norrd Sijdone, undantagandes ett förskiölt Nääs benämbdh
Skorrenäs, och alle dhe Nothe warp som ther under hielpas kunna, och thet hörer
Wäster gården i Blättestad till, och sädan Rörgång gångandes från förber:de
Lakegrundh och i Biörnesundh och från Biörnesundh och i hafwet, sädan är det
kort förorda att förbe:de Blättestad och Rogstads grändh skohle fritt hafwa allan
Enestenen och alt hambne skiäret, sades och Blättestads Män till En Siöwäg
igenom förbe:de Biörnesundh och sin landestadh Nordan uppå Stens ore, och
frij bestufwu skathen Blättestads Män och Rogstads grändh; Theꞵe såtto i
Nämbdens faste, Per i Wählstad, Swen i Warpsätter, Carl i Arnön, Olof
Perꞵon i Bynom, Laꞵe i Åkre, Jöns Olofꞵon, Kiönick i Hågstadh, Pedher i
Berge, Philipus ibidem, Olof Michelꞵon, Jon Perꞵon i Bro, Nils Troneꞵon.
Theꞵe ähro dhe som i Syn gingo, Pedher Nilꞵon i Tåstad, Olof Swenꞵon i
Edestadh, Jon Sköre ibm, Olof Mårtenꞵon i Hiordstad, Biörn ibm, Swen i
Rifsberg, Swen i Hudick, Påhl i Skougstad, Päder i Hälleby, Swen i
Ullesätter, Simon ibm, Erich Råggieꞵon i Uraa. Till yttermera wiꞵo och thetta
brefs bättre förwarning trycker iag förbe:de Måns Gadd mitt Signete å ryggen å
thetta brefwe.
Nu efter att thetta bref med sine uthwiꞵning och Rååskildna hafwer stådt oqwalt
uti 50 och 9 åhr, och ingen wiste thet nu att qwällia, hwarföre dömbde iag sampt
dhe 12 i Nämbden såthe förbe:de råskildna som uti förskrefne Synebref stå
stadige och faste oryggelige, ståendes så wäll för oföddom som föddom wid
both och plicht som lag uthwijsar och 3 m:r för min domb, theꞵe gode män uthi
Nämbden såtto, Biörn Mårtenꞵon i Åkre, Per Swenꞵon i Mahlsta, Lars
Anderꞵon i Yꞵby, Erich Anderꞵon i Stambnäs, Olof Erichꞵon i Blättestad,
Nils Larꞵon i Bästdahl, Une Perꞵon i Arnön, Jon Anderꞵon i Hågstadh,
Olof Perꞵon i Stamnäs, Jon Erichꞵon i Lönnånger, Swen Larꞵon i Sörby,
Per Olofꞵon ibm, theꞵ till wiꞵo att thetta så uti sanning ähr trycker iag mitt
Signete här under som skrifwit ähr åhr och dag som förskrifwit står.
Att dhe gamble Råå och Synebrefwen således ähre lydandhe hwar efter
wederböranderne hafwa sig att rätta och Regulera.

