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Rogsta och Ilꞵbo Sochner 
den 3 Martij 684 

 
Nämbden 

  Pell Perꞵon i Åkre, Fridrich Ingelꞵon ibid. 
  Nilꞵ Erꞵon i Hoksta, Olof Erꞵon i Wählsta 
  Per Uneꞵon i Mahlsta, Olof Olofꞵon i Fröland 
  Jon Perꞵon i Fährsiö, Per Jonꞵon i Ahrnön 
  Olof Olofꞵon i Stambnäs, Anders Mårtꞵon i Sillia 
  Jon Erꞵon i Östanå, och Swen Olofꞵon i Wästertiär. 
 

Allmogen blef förkunat om dhe fyra allmenne Faste och Bönedagar, som af 
Kongl: Maij:tt förordnade äre uthi innewarande åhr att fijras. 
 
Item the andre Kongl: ordningarne som nyꞵ ankombne wore och på dhe andre 
Tingsplatserne Publicerade wordne, blef allmogen warnadh att ställa them sigh till 
hörsam efterrättelse. 
 
Jon Erꞵon i Arnön opbiuder sig till Sytning emoth all sin egedomb i löst och fast 
förste gången. 
 
Wällärde H:r Jon Elgh hafwer låtit till tinget stämma Jon Jonꞵon i Holan för 
någon rest på Diäknepenningarnes ehrläggiande, men som han icke lydt 
stämbningen uthan hollit sig undan, dy blef han sakfält till 3 m:r Sm:t och saken 
stånde öppen till nästa ting. 
 
Ändoch Swen Olofꞵon i Holan påföres wara skyldig Borgmästaren i 
Hudwichswaldh Wähl:t Jon Mårtenꞵon Qwast 160 P:r Km:t så menar han 
lijkwähl något af samma skuld skall kunna Deconteras, tå han medh 
Borgmästaren får giöra sluträkning, hwar medh och Rätten lät sig nöija, så att 
Swen Olofꞵon nu medh första söker medh Borgmästaren en richtig räkning sluta. 
 
Såsom Hans Kongl: Maij:tt hafwer allernådigst oppå någre Bönders i Rogsta S:n 
underdånige ansökning Remitterat d. 11 Januarij 684 till Höghwählb:ne H:r 
Landshöfdingen att om Supplicanternes tillståndh inhämpta närmare berättelse, 
och Hans Excell. af d. 15 ejusdem Remitterat Supplicanterne till HäradsRätten om 
deras willkor att ransaka, och sandferdig relation öfwersända, altså enär ther om 
på HäradsTinget i Rogsta d. 3 Martij 684 skulle inqvireras, befans det af 681 åhrs 
protocoll, att Supplicanterne tillförende fått Rättens Attestatum, om theras fattige 
tillståndh, som uthi bemelte 681 åhrs protocoll under d. 22 Novemb: för hwar och 
en serskildt finnes antecknadt, der öf:r och nu en uthförlig attest extraderades, 
allenast Olof Påhlꞵon i Bryttie och Nils Hanꞵon i Garlo blefwe uthslutne, efter 
Nämbden förmodade dem kunna sin rest betahla; Deꞵ uthan bör det icke förtigas, 
att uti Rogsta S:n är mycken swag Jordmåhn och ringa lägenheet till åker och 
änges wäxt så att the sällan få så mycken sädh inbärga, som the till sin föda 
betarfwa, och elliest är Jordmåhnen så artat att ruggan gemenligen skadar 
åhrswäxten, när wåthe åhr blifwa, som förledit åhr 683 hänt är, att ganska få i 



Sochnen hafwa fått sådan Sädh, som dugse war till Sädes Korn, uthan på månge 
åhr tillbaka måst det inköpa, enär och torkan infaller, får intet Säden sin opgång, 
emedan Jorden ähr grund och sandländig, att Sädeswäxten förtorckas, hwar af 
fattigdomen mycket här i Sochnen inkommen ähr, serdeles efter Gudh hafwer 
straffat dhem på månge åhr tillbaka, att the af Hafsiön och sine Fijskierijen icke 
blifwit, såsom i forne tijder, wählsignade, så att the istället för det the hafwa förr 
kunnat till uthlagornes ährläggiande föryttra allehanda slags Fisk, hafwa the måst 
ifrån förflutne krigsåhren kiöpa fisk till husbehof, der igenom theras nährings-
medel är förswunnen att the intet kunnat sine uthlagor tillfylldnat betahla. 
 
Ehuruwähl Rådmannen Johan Johanꞵon Lijthen tänkt sig komma til ett laga 
sluth om then fordran som Borgmästaren Jon Mårtenꞵon Qwast hafwer uti 
Wäst Sunds hemmanet uti Arnön hwilket tillförende af Per Swenꞵon och sedan 
Sonen Swen Perꞵon besuttit ähr, som större skuld der å dragit, än hemmanet och 
egendomen tillräckia kunde, för uthan det, att the och icke uthbetalt sine gamble 
Syskon som sine Jordepeng:r der uthi ega, hwar om the tillförende protesterat 
hafwa, williandes med detta wärcket så mycket mera hasta, som han och ähr 
ombedin af Sahl. Per Swenꞵons Son Skieps Lieutnanten Erich Perꞵon efter 
hemmanet höre och så laga att des bördsrätt icke må förmörkas, warandes han och 
i dhe tankar att han så wähl som Brodren få niuta bröllopskosten, om något öf:r 
skulden kan blifwa behollit, hwar om han giordt sig försäkrat, emedan som det 
Præsummeres att dhe gamble Syskonen måtte uthlöste wara, ty hafwa the något 
haft att fordra, wist hade dhe sin rätt         och icke nu på 50 åhrs tijdh tegat stilla, 
Men såsom Parterne ännu icke efterkommit, hwadh Rätten å sidste Tinget uthsade 
att ett fullkombligt Inventarium skulle oprättas, och der emot föres all bewijꞵlig 
skuldh, ty kunde här uthinnan icke wijdare giöras, uthan efter begiäran wardt satt 
dagh till Concurssum Creditorum, som hollas skall uti Hudwichzwaldh d. 14  
nästkommande, på hwilken tijdh the gamble Syskonen och böre sig infinna, tå the 
wijdh samma tillfälle kunna sluta räkning med Borgmästare Qwasten huru mycket 
han af den lösa egendomen handfångit, och hwadh han af hemmanet kan niutit 
hafwa, tå thetta således under gode män förrättat ähr, will Rätten låta Parterne 
medh domb åthskilda warda. 
 
BefallningzMan Wählb:de Johan Broman androg hwadh Sturtsighet ibland 
SochneMännen finnes, the ther ringa achtar, hwad theras förmän them warna och 
befalla, ibland them nampngifwer han Erich Erꞵon i Hogsta och Per Olofꞵon i 
Färsiö, hwilka förledne åhr antagit hemmanen, dem sädat, Slagit och inbergat, 
fast BefallningzMan jämblikt Kongl: Huse Syns ordningen dem förbudit, efter the 
mycket tillförende på gamble resten skyldige wore, och på näst förflutne 2:ne 
åhren ingen penning på uthlagorne ehrlagdt, williandes att the för sådan sin olydna 
må näpste warda; Så ehuruwähl theꞵa efter lag och Kongl: ordning borde för 
föracht emoth Befall:n ordre plichta, så hade doch BefallningzMan kunnat vigilera 
i tijdh och af åhrswäxten giöra sig betahlt, dy der de med bötter beläggias, fins 
ingen egendomb til bötternes ehrläggiande, skulle altså de plichta med fängelse, 
äre de icke mächtige sig underholla, uthan till någon underkäntzlo skola the 
hwardera för olydna plichta med 2 dyngn i SochneKistan medh åthwarning att de 
sig i denna wåhr icke medh hem:n beskaffa, så frampt de icke kunna säkert löfte 
præstera. 
 



Ändoch Grannarna Nils Larꞵon, gamble Olof Perꞵon sampt unge Olof Perꞵon i 
Berge, welat medelst Laga Stämbning winna wedergiällning af grannen Swen 
Benchtꞵon ibid. för det deras Hästar äre wordne medh lijka siukdomb befängde, 
som hans Häst warit, helst efter the genom Nämbninge Man Erich Perꞵon låtit 
honom tillsäija att han sin Häst af wägen holla skulle, att han medh deras Hästar 
icke i lag komma måtte, men såsom Swen Benchtꞵon förebär att han alla wägar 
sökt deras Hästar undfly, och till den ändan fått lof af Grannarna at instängia 
Klockars änge, ther hans häns Häst för sig sielf gå måtte, hwar omkring han och 
öf:r 100 famb:r giärdslegårdh stängdt hafwer, der han icke kunde fredigh blifwa, 
uthan wid hans bortowarande till Tuna är backan uthbett af grannarne, och således 
hans Häst, then honom öf:r 60 P:r kostade, genom Swält och den andra 
siukdomen dödh blefwen, hwilket ansend han med ingen wedergiälning kunde 
beläggias, uthan fältes efter det 52 Cap. Byg. B. L. L. att böta 3 m:r Sm:t helst 
efter han Hästen nyligen till sig bytt, af ingen krankhet wetat, och all flijt anwändt 
att instängia sin Häst ifrån dhe andre grannarnes, doch warda dhe andre 
grannarne, som nu weta sine Hästar af sådan besmittlig Siukdomb häftas, warnade 
att se sig wähl före, att the icke af owålighet andre medh sig förskiämma, så 
frampt de willia undfly den hazard som therpå komma lärer, efter the nu ther om 
af Rätten blifwit förmante. 
 
Efter ännu ingen wärdering på Hus och Jord och annan egendomb som uti Anders 
Lars hemman i Fröland finnas kan, giord är, ty kan ingen Resolution föllia opå 
then fordran som Nils Erꞵon i Hogsta förmenar sig uti samma hemman för en 
gammal Knechtfärd hafwa att kräfwia, uthan måtte thet med mera anstå, til des ett 
wist skuldregister oprättat warder, deꞵ förinnan måge the wara bekymbrade, att 
uthleta Rätta sanningen och skaffa sigh besked på skulden, hwar efter han kan 
giöras befogat, sådan gammal Knechtefärdh att kräfwia. 
 

Rogsta och Ilꞵbo Sochnar 
den 15 Novemb: 684 

 
Nämbden af förre tinget, för uthan Olof Erꞵon i Blästa, som uthi den dödes 
Fredrich Ingels i Åkre, ställe tillsattes, hwilken swor sin Nämbdemans Edh. 
 
Alle dhe Kongl: Påbudh och Förordningar, blefwe på detta Dato, som på första 
tingstället i Enånger äre optechnade publicerade. 
 
Swen Olofꞵon i Holandh kom för Rätten och badh tienstl. att dhen Pijgan Karin 
Jöransdotter som welat tillwijta honom tiufstycke, som skulle han tagit grijman 
af Gynte Perꞵ Häst i Åsen, när han tog honom uthur sitt änge, må sådant bewijsa 
eller tillbörligen derföre straffat warda, emädan han wet uthi sitt Samwete, att 
Pijgan det tillmähle aldrig kan bewijsa, eij eller skall någon i Församblingen wara, 
som icke kan honom ifrån dhen beskyllningen befrija, Så ehuruwähl Pijgan Karin 
Jöransdotter wille öfwertyga honom, att hon suttit i Badstufwu Swahlan att skäkta 
Lijn, och wähl märkia kunde att grijman war gåhl och något sölgladh, som Gynte 
Perꞵon sielf refererat, förr än han hörde Pijgan dhet samma berätta, och säger 
Pijgan ytterligare att hon sågh dhet han lade grijman neder wijd en buske, hwar till 
Swen aldeles nekade, uthan han kastade sina handskar och plogspaden i busken 
och skar sig en widia att leda Hästen medh: Men såsom Rätten icke kundhe efter 
ens tahl döma honom dher till, och elliest att Swen hade god wittnesbördh af 



Sochnemännen, der emot Pijgan hafwer mycket af munnen, sades han ifrå dhet 
tillwijte frij; Och hade Pijgan bordt sakfällas till 40 m:r dem hon med Kroppen 
skulle aftiena, Men efter hon flitigt bads före, Sochnemännerne och Nämbden 
intercederade för henne, dy slapp hon medh 3 m:r Sm:t. 
 
Efter Stämbning tilltahlade Erich Nilꞵon i Åkre sin Swåger Erich Anderꞵon 
ibid. om accord som dhe sin emillan giordt 683 Höstetijden således, att efter 
bem:te Erich Anderꞵon som tillförendhe besuttet halfwa hemmanet Åkre 20 öre i 
skatt med bem:te Erich Nilsꞵon, mistade genom en olyckelig händelse sin hustru, 
och altså ingen mera hielp hade, Contraherade han med Swågren Erich Nilꞵon att 
skulle hans halfwa part antaga och bruka på 2 åhrs tijdh: Men skulle Erich 
Anderꞵon icke kunna sig mächtig efter 2 åhrs förlopp halfwa hemmanet bruka och 
uthan Rest förswara, skulle Erich Nilꞵon det få inlösa. Wittnesmän, Erich 
Anderꞵons och Erich Nilꞵons Hustrus Morfader Olof Perꞵon i Tolsta, Erich 
Anders Fader Anders Erꞵon i Sylta, Faderbrodren Olof Erꞵon i Wällsta, Pell 
Perꞵon i Åkre och Jon Benchtꞵon i Garlo. Något der efter emot Sädestijden 
inföll, befan Erich Nilꞵon att Swågern Erich Anderꞵon sitt accord icke holla wille, 
fast han det uti sin Morfaders och Faders, sampt 3 andre gode mäns närwaru 
oprättat hade, uthan egenwilligt sig på Gårdsbruket inträngde, sedan han förre 
åhrets wäxt af höö och halm försåldt och ingen giödning i beholdh hade tagandes 
medh wåldh det stycket som bedst tillredt och aldrig förr war under hans halfpart, 
williandes att Erich Nilꞵon skulle taga det stycket som obrukat war, och fast Erich 
Nilꞵon wille genom gode Män hindra honom der ifrå, kunde han doch icke 
öfwertahlas till det som billigt war, uthan grijper till Erich Nilꞵon giödning och 
den på sine stycken uthförer, medh hwad flere wåldsambligheter han föröfwat: 
Bediandes dy Erich Nilꞵon ödmiukeligen att honom måtte tillåtas hela hemmanet 
antaga, och honom för sin dehl uthlösa: hwilket Rätten tog i betänkiande, 
frågandes Moderfadren Olof Perꞵon och Fadren Anders Erꞵon om the kunna 
honom längre förtro halfwa hemmanet att bruka, efter han ingen boskap eller hielp 
äger, der till dhe swarade och tykte rådeligare wara, att Erich Nilꞵon hela 
hemmanet inlöser och brukar, emädan han Erich Anderꞵon det icke eller förstå 
kan för sin hufwudswaghet, såsom den der icke skall wara fullsinnad, hwilket och 
Allmogen bekiände sigh förstådt. Fördenskuld wardt sagdt, att så frampt Erich 
Anderꞵon i Åkre, icke rättar sig till näste ting, efter han föregifwes, till sina 
sinnen wara förswagat, att hans fehl blefwe denne gången för wåldswärkan 
tillgifne, skall hans förre sak öppen stånda, och Erich Anderꞵon wara plichtig att 
afstå emot löꞵen sin andehl i hemmanet på det han icke må aldeles förwärka 
Kongl: Maij:tt och Cronan des rättighet, förderfwa hemmanet sig sielf så och 
androm i Sochnen till skada. 
 
När Jon Benchtꞵon i Garlo, efter Stämbning af Kyrkoherden Wyrdige H:r 
Olof Albogius för det han innehollit Tijonden, påropades, opsteg Sohnen 
Wyrdige H:r Olof Kanik säijandes sin Fader honom denne gången medelst 
afböhn tillgifwit, doch begiäradhe han tienstl. att Rätten wille honom åthwarna 
från en sådan orichtigheet medh tijondens lefwererande, så och förmana honom 
att afholla sig från det oskickeliga wäsende han öfwar i gården emot hustrun och 
folket, hwar på han strängeligen förmantes af Rätten att skickeligen och gudeligen 
sig förholla i sitt Hus, och elliest icke försnilla Tijonden, så frampt han will 
undwijka der på fölliande straf, om han sig intet rättar. 
 



Erich Anderꞵon i Mahlsta och Pijga Karin Jonsdotter ifrå Liusdahl, tillstode 
sig hafwa haft Lägersmåhl medh hwar andra; Dy blef Erich Anderꞵon sak till 40 
m:r Sm:t och stånde begge kyrkioplicht. 
 
Såsom Olof Anderꞵon i Smälisk war stämbd af Olof Erꞵon i Blästa, för det han 
emothtagit hans Pijga Malin Olofsdotter som för sin Stämbnotijdh lupet uthur 
tiensten: Altså efter påropande tillspordes Olof Anderꞵon, hwij han taget emot 
annars tienstehion husbondefolket owitterligen; Hwar till han i förstone neka wille 
sig icke stadt henne, uthan allenast hade henne någre dagar till des Modren åth 
Pijgan Hust. Margeta Hansdotter omsijder kom tijth och böd honom flickan, dy 
wara afsagt att Olof Anderꞵon skall gifwa till Olof Erꞵon så stoor lösen, som han 
henne åhret förr tillsagt 8 P:r Km:t. 
 
Så wijda Anders Larꞵon i Åkre hafwer oplåtet sin Hustru Syster Sohn Mats 
Olofꞵon att blifwa inne medh honom på gården under en rök, och Sochnen har till 
denne tijden tillåtet; Men efter Sochnen icke längre will samma wilkor efterlåta, 
och han Anders Larꞵon förmärker sig icke kunna blifwa behollen om hemmanet 
skall sönderrijfwas, och swara till twenne Mantahl; Ty måge the åth näste ting 
stämma hwar andra till lagligit uthförandhe om Præferencen, äntå att Anders 
Larꞵon nu bewiste sig större andehlar äga uthi hemmanet än Mats Olofꞵon, så att 
han Mats Olofꞵon måste sig låta uthlösa, och fördenskuld så mycken större ordsak 
hafwer att sig i saken rätta, och om annan hemwist försee: Hwarföre och Anders 
Larꞵon till näste fahrdag kan sättia så månge penningar ifrån sig uti taka mans 
händer, som Mats Olofꞵon tillkomma, och han kan inlagdt hafwa, der om dhe 
under gode män kunna liquidera, på det han må sitt förnöijande ehrholla förr än 
han afflyttar. 
 
Efter samptl. grannarnes i Bergeby och Ilꞵbo begiäran, som beswärade sig icke 
kunna hafwa sin Skatteskoug östan om Holaps Siön uthan andras åwärkan: Lades 
fördenskuld Skougen i hälgd wijd 40 m:r Sm:ts böter Konungens ensak. 
 
Inspectoren Wähl:tt Petter Ernest lät genom sin skrifwelse uthur Stockholm d. 
3 Octob. sidstledne tienstl. begiära, att obligation opå Ettusende P:r Km:t med 
interesse @ 8 pro Cento, som Bruksförwaltaren Wälbe:de Jacob Helman d. 27 
Janu. [Junij i renov. domb.] 682 uthgifwet hafwer, måtte i HäradsTings protocollo 
antechnadt warda, iämpte den panträttigheet opå twenne hemman Wählsta om 12 
öre och Häståker @ 7½ öre i skatt, som honom uti obligationen warda optagne, 
måge honom Ernest till säkerhet inprotocolleras, och der medh wijdare lagföllias; 
Så ehuruwähl Sahl. H:r Factorens Behms Erfwingar till detta Tinget blefwe 
citerade, giordes allenast skriftelig uhrsächt af des Måg Wäl:tt Lennart Rothoff 
att Citation war sent framkommen, och liquidation emellan förbem:te Hellman 
och Erfwingarne ännu eij fulländat, att honom kunde wara witterligit, hwilken 
thera af them skall samma Gäldh gälda, opå hwilken uhrsächt HäradsRätten icke 
wijdare reflecterade än Sterbhuset, för Stämbnings försittiande eij sakfältes: Men 
aldenstund obligationen är klar, och Hellman sig förskrifwit på sin Sahl. 
Antecessoris Hans Behms wägnar dhe Ettusende P:r Km:t medh interesse @ 8 pro 
Cento betahla, dy warder och han Ernest här medh försäkrat af Sahl. Behms 
Sterbhus och des andehl att warda betalt, i fall att de pantsatte twenne gårdar icke 
kunde förslå till Capitalets och interessets förnöijande, och altså opbiudes dhe 
twenne gårdar Wählsta och Häståker första gången. 



 
Mats Nils hemman i Arnön 4 öre 12 th:r i skatt opböds 2 gången. 
 
Deꞵe efterskrefne aflade sin Edh att dhe rätteliga räknadt tijonden 

Af Rogsta 
Nils Nilꞵon i Arnön,  Jöns Perꞵon ibidem, 
Johan Jonꞵon i Yꞵby,  Lars Jonꞵon ibidem, 
Erich Larꞵon i Blästa,  Lars Jonꞵon i Lönånger, 
Jon Perꞵon i Bro,  Swen Hanꞵon i Sylta, 
Erich Larꞵon i Bästahl,  Olof Perꞵon i Byen, 

Af Ilꞵbo 
Jöran Gynteꞵon i Holan,  Olof Perꞵon i Berge, 
Anders Perꞵon i Wästkiär,  Lars Jonꞵon i Sörby. 
 
Mårten Erꞵon i Wija beswärade sig högeligen för Rätten öfwer sin Hustrus 
Styffader Olof Jonꞵon Delin, hwilken d. 1 Julij 683 afstod bem:te hemman och 
honom det inrymbde, sedan det af gode män honom i händer blef werderat; Men 
nu egenwilligt skall willia sig inträngia att wara i gården till hälften rådande medh 
honom, dher medh Mårten icke kan wara belåten, för den osämia som Styffadren 
holler i gården med sin egen Hustru och Styfbarnen, uthan förmodar 
ödmiukeligen att han Mårten Erꞵon, som äldsta dottren Brita taget till ächta, må 
och till hemmanets besittiande wara berättigat. Här öfwer war HäradsRättens 
betänkiande och afsagde domb att Mårten Erꞵon med sin Hustru, som äldsta 
dottren är, skall må hemmanet Wija besittia och de andra Syskonen i framtijdhen 
uthlösa: Men efter barnens kötslige Moder Hust. Susanna sedermera inlåtit sig i 
annat giftermåhl med Olof Jonꞵon Delin, finner Rätten betänkeligit att Styffadren 
skall sin hustrus andehl i hemmanet få till sig taga, och hennes lott förwärka, 
uthan stältes parterne under gode mäns liquidation, att på bästa sättet dhem 
emellan handla till näste Ting: Men så frampt Olof Jonꞵon Delin icke så sig i 
gården förholler, som en Styffader ägnar och wähl anstår, måtte han der ifrån åth 
nästa fahrdag taga afträde, skulle han Delin och något öfwerwåldh i medlertijdh 
föröfwa, kunna wederböranderne sådant för BefallningsMannen och 
SochneMännerne angifwa, tå them gifwas macht och tillståndh att bruka dhe 
medell som der till tiena. 
 
Ländsman Erich Olofꞵon i Frölandh begiärte af Rätten, det han måtte 
entledigas ifrå MåhlsMans ämbete för Ländsmans Sahl. Jöran Jöranꞵons barn 
i Wija, emädan hans Sohn Mårten taget den ena dottren till ächta; Altså blef en 
annan i hans ställe förordnat wijdh nampn Nils Erꞵon i Hogsta, som barnsens rätt 
wähl i acht taga skulle. 
 
Wijdh Tingsslutet infann sig Sahl. Factorens Hans Behms Son Wählskickelige 
Fredrich Behm inläggiandes på sine egne och sine Syskons wägnar skriftelig 
protestation emoth sin Styffader Wählb:de Jacob Helman, och Swåger Wähl:t 
Lennart Rothoff, för det de honom och hans Syskon owitterligen hafwa försåldt 
till Bergmästaren Wälb:de Erich ErenCrona, ett deꞵ Sahl. Faders hemman i 
Arnön, sampt ett Maꞵungs ställe dersammastädes, Puhlsterbek benembdt, 
williandes Fredrich Behm samma Kiöp intet tillstå, uthan förmodandes sig och 
sine Syskon wara närmast det att lösa, om skönt Styffadren och Swågren skulle 
willia sine andehlar dher uti försällia, hwilken protest, uti HäradsTings protocollet 



blef annoterat, till wijdare lagliget uthförande, och optager Rätten med förundran, 
huru Helman hafwer kunnat samma hemman försällia, efter han der å intet 
Fastebref ehrhollet, uthan framledne Mats Nilꞵon rätte Erfwingar der å intra 
fatalia qwaldt hafwer, att willia hemmanet i bördh lösa, det HäradsRätten 
tillstadde om löftet kunde præsteras att hemmanet må kunna efter Mätesmanna 
ordom återlösas, hwilken löftesskrift nu i Rätten blef insinuerat af d. 10 hujus. 


